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Viitasaaren kaupunginvaltuusto
Aika

12.04.2021 klo 17:00 - 18:57

Paikka

Viitasaaren kaupungintalo, valtuustosali ja Teams (hybridikokous)

Läsnä

Linna Sisko
Grönholm-Paananen Pirjo
Kananen Jussi
Glad Hannu
Hakonen Sari
Ijäs Seppo
Kananen Mauri
Kekkonen Sonja
Kemppainen Ilkka
Koskela Jyrki
Kotilainen Marjaana
Kunelius Jari
Kuusela Miia
Leivonen Vuokko
Lindlöf Veikko
Mäkinen Elina
Pietiläinen Arvo
Pulkkinen Eero
Rossi Risto
Siltanen Tuija
Vornanen Outi
Wiik Sami
Manninen Ilpo
Tuikkanen Tuija
Nerg Helena
Vehniäinen Hannu

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
1. varavaltuutettu
2. varavaltuutettu
4. varavaltuutettu
1. varavaltuutettu

Kinnunen Janne
Honkanen Tiina

Pääkkö Mervi

kaupunginjohtaja
kaupunginsihteeri,
pöytäkirjanpitäjä
sivistystoimen
toimialajohtaja
ympäristötoimen
toimialajohtaja
talousjohtaja
perusturvan toimialajohtaja
teknisen toimen
toimialajohtaja
henkilöstöjohtaja

Poissa

Hakkarainen Teuvo
Hämäläinen Virpi
Leppänen Jonna
Ranto Mikaela
Suni Hannu

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Asiat

20 - 30

Muut

Hartojoki Jutta
Flyktman Sari
Käsmä Ari-Jukka
Laurila Marja
Tenhunen Juho

Teams
Teams
Teams
Teams
Teams

Teams
Teams

Teams
Teams
Teams

Teams
Teams

Teams
Teams
Teams
Teams
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Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.
Sisko Linna
Puheenjohtaja

Tiina Honkanen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettu, todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja allekirjoitettu
sähköisesti.
Tuija Siltanen

Hannu Vehniäinen

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Tämä pöytäkirja on julkaistu kaupungin verkkosivuille 20.4.2021
mennessä.

Pöytäkirjanpitäjä

Tiina Honkanen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Viitasaaren kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 20
Kaupunginvaltuuston kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että
valtuusto kutsutaan koolle kuntalain ja hallintosäännön edellyttämässä järjestyksessä. Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Valtuuston kokouskutsu on julkipantu kaupungin kotisivulle, ilmoitustaululle 31.3.2021 ja kokouskutsu ilmoitettu Viitasaaren Seutu lehdessä
7.4.2021. Esityslista on lähetetty sähköpostilla valtuutetuille 31.3.2021.
Kuntalain 103 §:n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Läsnäolevien valtuutettujen lukumäärä
selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.
Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
---Suoritetun nimenhuudon mukaan kokouksessa oli saapuvilla 22 varsinaista
valtuutettua ja neljä varavaltuutettua eli paikalla oli yhteensä 26
valtuutettua, yksi poissa. Kaupunginvaltuuston kokouksesta olivat poissa
valtuutettu Teuvo Hakkarainen, jonka tilalla oli 1. varavaltuutettu Ilpo
Manninen, valtuutettu Virpi Hämäläinen, jonka tilalla oli 2. varavaltuutettu
Tuija Tuikkanen, valtuutettu Jonna Leppänen, jonka tilalla oli 4.
varavaltuutettu Helena Nerg , valtuutettu Mikaela Ranto sekä valtuutettu
Hannu Suni, jonka tilalla kokouksessa oli 1.varavaltuutettu Hannu
Vehniäinen.
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-
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Pöytäkirjatarkastajien valinta
Viitasaaren kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 21

Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 138 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua,
jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirja on tarkastettavissa ja allekirjoitettavissa
sähköisesti ajalla 16. - 19.4.2021.
Pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään kuntalain
140 §:n mukaisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla tiistaista 20.4.2021
alkaen.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Siltasen ja
Hannu Sunin.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuija Siltanen ja Hannu Vehniäinen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-
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Viitasaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelman hyväksyminen
479/613/2019
Viitasaaren kaupunginhallitus 15.03.2021 § 49
Viitasaaren pohjavesialueille on valmistunut suojelusuunnitelma. Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä
estää pohjaveden laadun heikkeneminen.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla
mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suojelusuunnitelma sisältää
ajantasaiset tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden
tarkkailusta sekä pohjavesialueiden riskikohteista. Suunnitelmassa esitetään
toimenpidesuosituksia pohjavesialueille sijoittuville toiminnoille ja maankäytölle pohjaveteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi. Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskienarviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laadun valvonnassa ja talousveden laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa.
Joustavuutensa, tehokkuutensa ja käytännön läheisyytensä ansiosta suojelusuunnitelmamenettely on keskeinen työväline Suomen pohjavesien suojelussa. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman merkityksestä, sisältövaatimuksista ja laatimismenettelystä mukaan lukien kuulemiset säädetään vuonna
2015 annetussa laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
(1263/2014, vesienhoitolaki). Suojelusuunnitelmaa koskevan lainsäädännön
tavoitteena on tehostaa pohjaveden suojelua.
Viitasaaren kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 16.9.2019 § 190
osallistunut pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimista ja päivittämistä koskevaan kuntien yhteishankkeeseen v. 2020 enintään 7 500 euron
kuntarahaosuudella. Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi on kilpailuttanut hankkeen sekä hakenut sille ELY-keskukselta rahoitusta. Kaupungin
maksuosuudeksi on jäänyt 6 118,75 euroa. Viitasaarella ei ole aikaisempaa
suojelusuunnitelmaa, vaan kyse on täysin uudesta suojelusuunnitelmasta.
Suojelusuunnitelman laatimista on esitetty toimenpiteenä vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Suositeltava päivitystarve suojelusuunnitelmille on
yleensä 5-10 vuotta.
Viitasaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinnasta on vastannut Ramboll Finland Oy. Suojelusuunnitelman laatimista on ohjannut ohjausryhmä, jossa ovat olleet edustettuina Viitasaaren kaupunki, Alva-yhtiöt
Oy, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi, Keski-Suomen ELY-keskus
sekä Keski-Suomen pelastuslaitos.
Suojelusuunnitelma on asetettu julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi
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11.1.-11.2.2021. Suojelusuunnitelmasta ei ole jätetty kommentteja.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toteutumista esitetään seurattavaksi
seurantaryhmässä, jossa ovat edustettuina ainakin Viitasaaren kaupunki,
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi, Keski-Suomen
ELY-keskus ja Alva-yhtiöt Oy. Seurantaryhmän koolle kutsujana toimii
Viitasaaren kaupunki. Seurantaryhmän on suositeltavaa kokoontua vähintään kerran vesienhoitokauden aikana. Suojelusuunnitelman keskeiset toimenpide-ehdotukset on koottu suojelusuunnitelman liitteenä olevaan yhteenvetotaulukkoon.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman valmistumisesta tulee tiedottaa eri
viranomaisia, pohjavesialueiden toimijoita ja kunnan asukkaita, jotta kaikki
tahot voivat ottaa suunnitelman huomioon omassa toiminnassaan. Suojelusuunnitelma tulee olla julkisesti saatavilla esimerkiksi kunnan internet-sivuilla.
Oheismateriaali:
- Viitasaaren kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman, puh.
044 459 7385, sari.flyktman@viitasaari.fi
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Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä Viitasaaren kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelman
ja esittää sen kaupunginvaltuustolle edelleen hyväksyttäväksi. Hyväksymisen jälkeen suojelusuunnitelma asetetaan saataville kaupungin internet-sivuille ja suunnitelman hyväksymisestä tiedotetaan kaupungin sisällä eri viranomaisia sekä lisäksi ELY-keskusta, vesilaitosta, aluehallintovirastoa,
maakuntaliittoa sekä liikennevirastoa, metsäkeskusta ja puolustusvoimia;
sekä
2. asettaa seurantaryhmän seuraamaan suojelusuunnitelman toteutumista.
Seurantaryhmään kuuluvat:
- Viitasaaren kaupunki: tekninen johtaja
- Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi: ympäristösihteeri ja ympäristöterveystarkastaja
- Keski-Suomen pelastuslaitos
- Keski-Suomen ELY-keskus
- Alva-yhtiöt Oy
Seurantaryhmän koolle kutsujana toimii Viitasaaren kaupungin edustaja
seurantaryhmässä. Seurantaryhmä kokoontuu joka toinen vuosi ja ensimmäinen kokous pidetään vuonna 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto
____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 22
Oheismateriaali:
- Viitasaaren kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Viitasaaren kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Hyväksymisen jälkeen suojelusuunnitelma
asetetaan saataville kaupungin internet-sivuille ja suunnitelman hyväksymisestä tiedotetaan kaupungin sisällä eri viranomaisia sekä lisäksi ELY-keskusta, vesilaitosta, aluehallintovirastoa, maakuntaliittoa sekä liikennevirastoa, metsäkeskusta ja puolustusvoimia.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Merkitään, että valtuutettu Outi Vornanen poistui kokouksesta esteellisenä
tämän asian käsittelyn ajaksi.
Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

Toimenpiteet

Ote + suojelusuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskus, Alva Viitasaari Oy,
Länsi-Suomen aluehallintovirasto, Keski-Suomen liitto, Liikennevirasto,
Metsäkeskus Viitasaari, Puolustusvoimat/ Keski-Suomen aluetoimisto, ote
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, teknisen toimen toimialajohtaja, ympäristötoimen toimialajohtaja, ympäristösihteeri, ympäristöterveystarkastaja, suunnitelma kaupungin verkkosivuille
____________
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Viitasaaren kaupungin sijoitusomaisuuden varainhoitokatsaus
433/203/2019
Viitasaaren kaupunginhallitus 29.03.2021 § 63
Kuntalain (§ 14 mom 1 kohta 6) mukaan valtuuston tehtävänä on päättää
varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Viitasaaren kaupunginvaltuusto hyväksyi Viitasaaren kaupungin sijoitustoiminnan perusteet ja
sijoitussuunnitelman 4.2.2019 § 5. Samalla valtuusto valtuutti kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valitsemaan ulkopuolisen/puoliset varainhoitoyhtiöt.
Sijoitustoiminnan perusteissa määritellään sijoitusprosessiin osallistuvat
osapuolet ja henkilöt sekä heidän päätöksentekovaltuutensa, kuvataan selkeästi sijoitustoiminnan tavoitteet, annetaan sijoitustoiminnalle ohjeita ja
asetetaan rajoitteita sekä määritellään sijoitustoiminnan tuloksellisuuden arviointikriteerit.
Viitasaaren kaupungin sijoitustoiminnan tarkoituksena on sijoittaa kaupungin varat tuottavasti ja turvaavasti pitkällä aikavälillä. Pitkäaikaisen sijoitustoiminnan osalta asetetaan useita rajoituksia, joiden tavoitteena on, että
sijoitustoiminnan tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin sijoitustoimintaan liittyvät riskit huomioiden.
Sijoitussuunnitelma sisältää sijoitustoiminnan periaatteet sekä ehdotuksen
salkkujaosta. Sijoitussuunnitelman käsittelee vuosittain hallitus. Vastuu sijoitussuunnitelman päivityksestä on kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla,
jotka arvioivat vuosittain muutosten ja lisäysten tarpeellisuutta. Viitasaaren
kaupungin valitseman ulkopuolisen omaisuudenhoitajan tulee toimia noudattaen sijoitussuunnitelman ohjeita ja rajoitteita.
Talousjohtaja on 4.4.2019 valinnut kaupungin varainhoitopalvelujen tuottajaksi LähiTapiola Varainhoito Oy:n.
Oheismateriaali:
- Viitasaaren kaupungin sijoitustoiminnan perusteet
- Viitasaaren kaupungin sijoitussuunnitelma
Sijoitusten kehittyminen
Sijoitusomaisuus 28.2.2021 kokonaisuudessaan 10 840 883,90 €.
Tuottokehitys
Ajanjakso
1 kuukausi
3 kuukautta
6 kuukautta

Salkku Vertailuindeksi
0,41%
0,45%
2,48%
1,67%
4,48%
4,03%

Tuottoero
-0,04%
0,81%
0,45%
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6,39%
1,12%
8,43%

6,21%
0,85%
7,52%

0,18%
0,27%
0,92%

LähiTapiola Varainhoito hoitaa Viitasaaren kaupungin sijoitussalkkua täyden valtakirjan varainhoitona, jolloin taktiset sijoituspäätökset (allokaatiomuutokset) salkussa toteutetaan varainhoitajan toimesta Viitasaaren kaupungin asettamien sijoitustoiminnan rajoitteiden puitteissa. Keskeistä varainhoitajan toiminnassa on maksimoida kaupungin sijoitussalkun tuotto sijoitustoiminnan riskirajoitteet ja mahdolliset likviditeettitarpeet huomioiden. Varainhoidon toteutuksessa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden integroiminen sijoitustoimintaan ja vastuullisuusasioiden kattava raportointi
asiakkaalle ovat keskeisiä LähiTapiola Varainhoidon toimintatapoja.
Helmikuun 2021 lopussa, LähiTapiola Varainhoidon sen hetken markkinanäkemyksen mukaisesti, salkun osakesijoitukset olivat taktisessa allokaatiossa maltillisessa ylipainossa, 31,89 % salkusta. Korkosijoitusten osuus
salkussa helmikuun lopussa oli 63,65 % ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuus
(kiinteistörahastosijoitus) 4,46 %.
LähiTapiola Varainhoito Oy:n asiakkuusjohtaja Lasse Laaksonen esittelee
hallitukselle varainhoitosalkun tilannekatsauksen kokouksessa.
Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh. 044 459 7300,
janne.kinnunen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja saattaa sen
edelleen tiedoksi valtuustolle.
---Asiakkuusjohtaja Lasse Laaksonen ja varainhoitaja Teemu Rastas
LähiTapiola Varainhoito Oy:stä esittelivät hallitukselle markkinanäkemystä
maaliskuussa 2021 ja Viitasaaren salkkuraporttia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Jussi Kananen
saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.18.
Merkitään, että asiakkuusjohtaja Lasse Laaksonen ja varainhoitaja Teemu
Rastas LähiTapiola Varainhoito Oy:stä poistuivat kokouksesta klo 16.33
esittelyn jälkeen.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi kaupunginvaltuusto
____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 23
Oheismateriaali:
- Viitasaaren kaupungin sijoitustoiminnan perusteet
- Viitasaaren kaupungin sijoitussuunnitelma
- Omaisuuden hoitoraportti 28.2.2021
- Markkinäkemys, maaliskuu 2021
- Salkkukohtainen vastuullisuuskatsaus 31.12.2020
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

____________
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Wiitaunionin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannustehokas kehittäminen
361/001/2020
Viitasaaren kaupunginhallitus 29.03.2021 § 66
Syksyllä 2020 toteutettiin Wiitaunionin kuntien hallitusten toimeksiannosta
perusturvaan palveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen liittyvä konsulttiselvitys. Selvityksen taustalla ovat olleet perusturvan kasvaneet kustannukset perhepalveluissa, vanhuspalveluissa ja sairaanhoitopalveluissa. Mikäli
kustannuskehitys jatkuu vastaavanlaisena, on se uhka kuntien taloudelliselle
kantokyvylle etenkin, kun tilastojen valossa vanhusten määrä alueella kasvaa työikäisten määrän vähentyessä.
Aiemmissa talouden tasapainottamistoimenpiteissä ei ole tullut esiin merkittäviä säästökohteita, joilla perusturvan kustannuskehitystä olisi pystytty
taittamaan. Tarvitaan rohkeampia ja rakenteisiin kohdistuvia toimenpiteitä.
Perusturvan johtoryhmä on työstänyt yhdessä konsulttien kanssa esityksiä,
joilla saavutettaisiin yhteensä 3,1 miljoonan euron säästö vuoden 2025 loppuun mennessä.
Selvityksen mukaan suurempikin säästö olisi mahdollinen, mutta se tarkoittaa Wiitaunionin kaksinapaisuuden (samoja palveluita saatavilla kummassakin kunnassa) tarkastelua. Wiitaunionin kuntien hallitusten yhteiskokouksessa 19.10.2020 on tehty linjaus 5 % kustannussäästöstä, joka tarkoittaisi
käytännössä 2,5 miljoonan euron säästötavoitetta. Selvityksessä tuodaan
esiin myös muita toimenpiteitä, joita ei tässä kohden tarkemmin tuoda esille, mutta jotka ovat perusturvan kokonaisuuden kannalta järkevä toteuttaa.
Selvitys toimii ohjenuorana jatkokehittämiselle, jota perusturvassa viedään
eteenpäin lautakuntatasolla.
Perusturvan tuottavuus- ja järjestämisselvitystä on käyty läpi Wiitaunionin
kuntien valtuustojen yhteisissä seminaareissa 15.2.2021 ja 15.3.2021 sekä
kummankin kunnan valtuustojen iltakoulussa. Jotta 3,1 miljoonan euron
säästö voidaan saavuttaa vuoteen 2025 mennessä Wiitaunionin alueella, on
esitetty toteutettavaksi seuraavat toimenpiteet:
1. Perhepalveluissa
Perhepalveluissa painopistettä tullaan siirtämään korjaavista toimista ennalta ehkäiseviin palveluihin. Sosiaalipalveluihin resursoidaan 2 perhetyöntekijää (1/kunta, palkka sivukuluineen 37 950 €/v/kunta) ja 2 sosiaalityöntekijää (1/kunta, palkka sivukuluineen 63 600 €/v/kunta), jolloin vahvistetaan
sekä ennalta ehkäisyä että varhaista puuttumista ja parannetaan sosiaalityön
mahdollisuuksia tehdä tiiviimmin perheiden kanssa töitä. Varhaiseen puuttumiseen ja avohuollon toimiin panostamalla voidaan vuositasolla säästää
korjaavista kustannuksista 1-2 sijoitusta/kunta, joista saatava säästö on
300 000 €/v/kunta. Arvioitu säästö vuoteen 2025 mennessä on 0,8 miljoo-
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naa euroa per kunta.
Vahvuudet
- avohuoltopainotteisuus vahvistuu
- mahdollisuus hyödyntää enemmän systeemistä työmenetelmää
- perhekeskustoimintaan resurssia
- työntekijöiden työssä jaksaminen: asiakasmäärät kohtuullisia per työntekijä
- moniammatillinen työskentely
- vahvempi tuki lasten / nuorten kotiuttamisen turvaamiseksi
Heikkoudet
- lisää henkilöstökustannuksia
- toimivuus on riippuvainen ammattitaidosta
- työntekijöiden mahdollinen vaihtuvuus
- säästön siirtyminen mahdollisesti hyvinvointialueelle
Mahdollisuudet
- kalliista kustannuksista taloudellista säästöä
- enemmän yhteistyötä sivistystoimen kanssa
- imagon parantaminen
Uhat
- sijoitusten purku ei toteudu suunnitellusti
- tulee lisää kalliita sijoituksia muualta
- henkilöstön saatavuus (ostopalveluhenkilöstöön turvautuminen tuo lisää
kustannuksia)
2.Vanhuspalveluissa
Vanhuspalveluissa tarvitaan koko palvelujärjestelmän kehittämistä, jossa
painopistealueena tulee olemaan kotihoito. Vanhusväestön kasvaessa avuksi tullaan ottamaan teknologiaa, jonka turvin voidaan säästää hoitajatyöpanoksen lisäämisestä kuntien kotihoitoon (1,5 lähihoitajan työpanos vuodessa sivukuluineen 52 500 €/v). Vanhusväestön valmiudet teknologian käyttöön ovat lisääntymässä koko ajan ja tarvittaessa on järjestetty myös koulutuksia. Viitasaarella perintövaroja voidaan hyödyntää laitehankintoihin,
mutta sitä on varattuna myös kummankin kunnan investointeihin vuodelle
2021.
Teknologian lisäksi välimuotoisiin asumisratkaisuihin tulee kiinnittää huomiota. Viitasaarella tämä tarkoittaisi Wiitalinnan asuttamista kokonaisuudessaan vanhusasiakkailla, jolloin tulisi myös ratkaista siellä tällä hetkellä
asuvien vammaisten henkilöiden asumismahdollisuudet. Wiitalinnan osalta
toimenpiteellä säästyisi vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen ostopalvelusta 387 400 €. Pihtiputaan osalta välimuotoisen asumisen järjestämisen selvitystyö on käynnistetty. Näin ollen säästö vanhuspalveluista tulisi
Viitasaarella olemaan 0,5 miljoonaa euroa ja Pihtiputaalla 0,1 miljoonaa eu-
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roa.
Vahvuudet
- avohoitopainotteisuus vahvistuu
- työntekijöiden työajan hallinta; kun osa asiakkaista teknologian välityksellä, työaikaa ei kulu matkoihin
- ostopalveluiden kustannuskehityksen hallinta
Heikkoudet
- oikea-aikainen teknologian käyttöönotto vanhuksella (ennen kognitiivisia
vajeita)
- välimuotoisen asumisen osalta raja tehostettuun palveluasumiseen häilyvä
(palvelut voidaan tuottaa ”loppuun asti”)
Mahdollisuudet
- ostopalveluista kotiuttaminen omaan toimintaan
- kasvavan vanhusasiakasmäärän hallinta
- kotona asumisen tukeminen ilman säännöllisiä kotihoidon palveluita
Uhat
- yhteyksien toimimattomuus estää teknologian käytön
- työntekijäresurssin saatavuus
3. Sairaanhoitopalveluissa
Sairaanhoitopalveluissa tarkastelun kohteena on sairaalapalveluiden kokonaisuus, johon sisältyvät akuuttiosastohoidon (lyhytaikaishoito) ja laitoshoidon vuodeosastopaikat. Pääpaino tulisi olemaan sairaaloiden profiloitumisessa lyhytaikaishoitoon painottuvaan akuuttiosastoon (Viitasaari) ja akuuttivaiheen jälkeistä kuntoutusta antavaan kuntoutusosastoon, joka keskittyisi
esimerkiksi neurologisten, tuki- ja liikuntaelin- ja traumaperäisten tilanteiden jatkohoitoon (Pihtipudas).
Akuuttihoidon potilaspaikkamäärää tarkastellaan siten, että alueen yhteistä
potilaspaikkamäärää (Vts 20 + Pdas 16 = 36) supistetaan kuudella, jolloin
saadaan 480 000 € säästöt alueelle. Myös laitoshoitopaikkamäärää (Vts 20
+ Pdas 18 = 38) tarkastellaan uudelleen luonnollisen poistuman kautta kummankin kunnan osalta, mutta nopeasta muutoksesta ei välttämättä ole kyse.
Tällä järjestelyllä Viitasaaren sairaalaan tulee lyhytaikaisia akuuttihoidon
vuodeosastopaikkoja 30 ja Pihtiputaan kuntoutusosastolle 14 paikkaa laitoshoitopaikkojen lisäksi. Näin ollen sairaanhoitopalveluissa muutoksella on
saavutettavissa yhteensä 0,9 miljoonan euron säästöt vuoteen 2025 mennessä. Esitetty muutos ei kuitenkaan sisällä kiirevastaanottopalveluihin, röntgeniin tai laboratoriopalveluihin liittyviä muutoksia.
Vahvuudet
- työntekijäresurssin turvaaminen
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- työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen
- muutos on maakunnallisen selvitys- ja arviointityön mukainen
- muutos tukee tulevan hyvinvointialueen kehitystyötä
- tukee kotisairaalatyön / kotiutustiimityön kehittämistä
Heikkoudet
- sairaalapaikkojen vähennys ei onnistu tuossa laajuudessa ilman profiloitumista
- laitoshoitopaikkojen määrän vähentämistä on vaikea ennustaa
- mikäli prosessi (siirto kuntoutusosastolle) ei toimi, hoitoaika akuutilla
osastolla ei lyhene
Mahdollisuudet
- aktiivikuntoutuksen tarjoaminen myös lähialueille
Uhat
- muutos toteutetaan hyvinvointialueen päätöksenteon kautta erilaisena
kuin Wiitaunionin alueella on itse suunniteltu
Yhteenveto
Edellä kuvatun perusteella Wiitaunionin alueella olisi mahdollista taittaa
kustannuskehitys tulevilta vuosilta huomioiden työikäisen väestön osuuden
väheneminen sekä vanhusväestön määrän lisääntyminen. Vuoteen 2025
mennessä säästöjä olisi mahdollista saavuttaa Viitasaarella yhteensä 2 miljoonaa euroa ja Pihtiputaalla 1,5 miljoonaa euroa, mikäli kohdat 1-3 toteutetaan.
Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh. 044 459 7300, janne.kinnunen@viitasaari.fi, perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila, puh.
044 459 7256, marja.laurila@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää esittää, että valtuusto
1. toteaa, että NHG:n laatima selvitys on hyvä ja perusteellinen selvitys
Wiitaunionin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiskohteista ja tuottavuuspotentiaalista. Selvitys tarjoaa hyvän viitekehyksen perusturvassa tarvittaville muutoksille.
2. tekee seuraavan periaatepäätöksen:
a) Perhepalveluissa painopistettä tullaan siirtämään korjaavista toimista ennalta ehkäiseviin palveluihin. Sosiaalipalveluihin resursoidaan 2 perhetyöntekijää (1/kunta) ja 2 sosiaalityöntekijää (1/kunta), jolloin vahvistetaan sekä
ennalta ehkäisyä että varhaista puuttumista ja parannetaan sosiaalityön mahdollisuuksia tehdä tiiviimmin perheiden kanssa töitä.
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b) Vanhuspalveluissa tarvitaan koko palvelujärjestelmän kehittämistä, jossa
painopistealueena tulee olemaan kotihoito. Kotihoidossa tarvittavaa teknologiaa kehitetään pitkäjänteisesti. Lisäksi Wiitalinnasta kehitetään välimuotoisen asumisen yksikkö vanhuksille, mitä tukee myös perusturvalautakunnassa 8.12.2020 § 132 hyväksytty Viitasaaren asumispalveluiden toimenpideohjelma vuosille 2021 - 2025.
c) Viitasaaren kaupunki pitää tarkoituksenmukaisena, että Wiitaunionin sairaanhoitopalveluita kehitetään sairaaloiden erikoistumisella lyhytaikaishoitoon painottuvaan akuuttiosastoon (Viitasaari) ja akuuttivaiheen jälkeistä
kuntoutusta antavaan kuntoutusosastoon (Pihtipudas), joka keskittyisi esimerkiksi neurologisten, tuki- ja liikuntaelin- ja traumaperäisten tilanteiden
jatkohoitoon. Viitasaaren kaupunki on valmis kehittämään osastojen erikoistumista edellä mainitulla tavalla. Jotta muutos on mahdollinen niin
myös Pihtiputaan kunnan tulisi tehdä myönteinen päätös asiassa.
3. pyytää perusturvalautakuntaa raportoimaan tilinpäätöksen yhteydessä
em. kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta.
---Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja täsmensi periaatepäätöksen c)
kohtaa seuraavasti:
"c) Viitasaaren kaupunki pitää tarkoituksenmukaisena, että Wiitaunionin
sairaanhoitopalveluita kehitetään sairaaloiden erikoistumisella
lyhytaikaishoitoon painottuvaan akuuttiosastoon (Viitasaari) ja
akuuttivaiheen jälkeistä kuntoutusta antavaan kuntoutusosastoon
(Pihtipudas), joka keskittyisi esimerkiksi neurologisten, tuki- ja
liikuntaelin- ja traumaperäisten tilanteiden jatkohoitoon. Tällä
järjestelyllä Viitasaaren sairaalaan tulee lyhytaikaisia akuuttihoidon
vuodeosastopaikkoja 30 ja Pihtiputaan kuntoutusosastolle 14 paikkaa
laitoshoitopaikkojen lisäksi. Näin ollen sairaanhoitopalveluissa muutoksella
on saavutettavissa yhteensä 0,9 miljoonan euron säästöt vuoteen 2025
mennessä. Esitetty muutos ei kuitenkaan sisällä kiirevastaanottopalveluihin,
röntgeniin tai laboratoriopalveluihin liittyviä muutoksia.
Viitasaaren kaupunki on valmis kehittämään osastojen erikoistumista edellä
mainitulla tavalla. Jotta muutos on mahdollinen niin myös Pihtiputaan
kunnan tulisi tehdä myönteinen päätös asiassa."
Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää, että valtuusto
1. toteaa, että NHG:n laatima selvitys on hyvä ja perusteellinen selvitys
Wiitaunionin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiskohteista ja
tuottavuuspotentiaalista. Selvitys tarjoaa hyvän viitekehyksen perusturvassa
tarvittaville muutoksille.
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2. tekee seuraavan periaatepäätöksen:
a) Perhepalveluissa painopistettä tullaan siirtämään korjaavista toimista
ennalta ehkäiseviin palveluihin. Sosiaalipalveluihin resursoidaan 2
perhetyöntekijää (1/kunta) ja 2 sosiaalityöntekijää (1/kunta), jolloin
vahvistetaan sekä ennalta ehkäisyä että varhaista puuttumista ja parannetaan
sosiaalityön mahdollisuuksia tehdä tiiviimmin perheiden kanssa töitä.
b) Vanhuspalveluissa tarvitaan koko palvelujärjestelmän kehittämistä, jossa
painopistealueena tulee olemaan kotihoito. Kotihoidossa tarvittavaa
teknologiaa kehitetään pitkäjänteisesti. Lisäksi Wiitalinnasta kehitetään
välimuotoisen asumisen yksikkö vanhuksille, mitä tukee myös
perusturvalautakunnassa 8.12.2020 § 132 hyväksytty Viitasaaren
asumispalveluiden toimenpideohjelma vuosille 2021 - 2025.
c) Viitasaaren kaupunki pitää tarkoituksenmukaisena, että Wiitaunionin
sairaanhoitopalveluita kehitetään sairaaloiden erikoistumisella
lyhytaikaishoitoon painottuvaan akuuttiosastoon (Viitasaari) ja
akuuttivaiheen jälkeistä kuntoutusta antavaan kuntoutusosastoon
(Pihtipudas), joka keskittyisi esimerkiksi neurologisten, tuki- ja
liikuntaelin- ja traumaperäisten tilanteiden jatkohoitoon. Tällä
järjestelyllä Viitasaaren sairaalaan tulee lyhytaikaisia akuuttihoidon
vuodeosastopaikkoja 30 ja Pihtiputaan kuntoutusosastolle 14 paikkaa
laitoshoitopaikkojen lisäksi. Näin ollen sairaanhoitopalveluissa muutoksella
on saavutettavissa yhteensä 0,9 miljoonan euron säästöt vuoteen 2025
mennessä. Esitetty muutos ei kuitenkaan sisällä kiirevastaanottopalveluihin,
röntgeniin tai laboratoriopalveluihin liittyviä muutoksia.
Viitasaaren kaupunki on valmis kehittämään osastojen erikoistumista edellä
mainitulla tavalla. Jotta muutos on mahdollinen niin myös Pihtiputaan
kunnan tulisi tehdä myönteinen päätös asiassa.
3. pyytää perusturvalautakuntaa raportoimaan tilinpäätöksen yhteydessä
em. kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta.
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto
____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 24
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää
1. todeta, että NHG:n laatima selvitys on hyvä ja perusteellinen selvitys
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Wiitaunionin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiskohteista ja tuottavuuspotentiaalista. Selvitys tarjoaa hyvän viitekehyksen perusturvassa tarvittaville muutoksille.
2. tehdä seuraavan periaatepäätöksen:
a) Perhepalveluissa painopistettä tullaan siirtämään korjaavista toimista ennalta ehkäiseviin palveluihin. Sosiaalipalveluihin resursoidaan 2 perhetyöntekijää (1/kunta) ja 2 sosiaalityöntekijää (1/kunta), jolloin vahvistetaan sekä
ennalta ehkäisyä että varhaista puuttumista ja parannetaan sosiaalityön mahdollisuuksia tehdä tiiviimmin perheiden kanssa töitä.
b) Vanhuspalveluissa tarvitaan koko palvelujärjestelmän kehittämistä, jossa
painopistealueena tulee olemaan kotihoito. Kotihoidossa tarvittavaa teknologiaa kehitetään pitkäjänteisesti. Lisäksi Wiitalinnasta kehitetään välimuotoisen asumisen yksikkö vanhuksille, mitä tukee myös perusturvalautakunnassa 8.12.2020 § 132 hyväksytty Viitasaaren asumispalveluiden toimenpideohjelma vuosille 2021 - 2025.
c) Viitasaaren kaupunki pitää tarkoituksenmukaisena, että Wiitaunionin sairaanhoitopalveluita kehitetään sairaaloiden erikoistumisella lyhytaikaishoitoon painottuvaan akuuttiosastoon (Viitasaari) ja akuuttivaiheen jälkeistä
kuntoutusta antavaan kuntoutusosastoon (Pihtipudas), joka keskittyisi esimerkiksi neurologisten, tuki- ja liikuntaelin- ja traumaperäisten tilanteiden
jatkohoitoon. Tällä järjestelyllä Viitasaaren sairaalaan tulee lyhytaikaisia
akuuttihoidon vuodeosastopaikkoja 30 ja Pihtiputaan kuntoutusosastolle 14
paikkaa laitoshoitopaikkojen lisäksi. Näin ollen sairaanhoitopalveluissa
muutoksella on saavutettavissa yhteensä 0,9 miljoonan euron säästöt vuoteen 2025 mennessä. Esitetty muutos ei kuitenkaan sisällä kiirevastaanottopalveluihin, röntgeniin tai laboratoriopalveluihin liittyviä muutoksia.
Viitasaaren kaupunki on valmis kehittämään osastojen erikoistumista edellä
mainitulla tavalla. Jotta muutos on mahdollinen niin myös Pihtiputaan kunnan tulisi tehdä myönteinen päätös asiassa.
3. pyytää perusturvalautakuntaa raportoimaan tilinpäätöksen yhteydessä
em. kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta.
---Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen ja perusturvan toimialajohtaja Marja
Laurila esittelivät valtuutetuille periaatepäätöstä ja siihen sisältyviä
kehittämiskohteita sekä vaikutuksia tarkemmin kokouksessa.
Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto
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Ote perusturvalautakunta, Pihtiputaan kunnanhallitus, perusturvan toimialajohtaja, vastaava sosiaalityöntekijä, koti- ja asumispalvelujohtaja, vammaispalvelujohtaja, sairaalapalvelujohtaja
____________
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Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteinen aloite omaishoidon sijaishoitajan
palkkaamisesta Viitasaarelle
719/003/2020
Viitasaaren kaupunginhallitus 14.12.2020 § 237
Viitasaaren vammaisneuvosto ja Viitasaaren vanhusneuvosto ovat
7.12.2020 jättäneet seuraavan yhteisen aloitteen kaupungille:
"Saamiemme kuntalaisten yhteydenottojen perusteella vammaisneuvosto ja
vanhusneuvosto jättävät yhteisen aloitteen kokoaikaisen omaishoidon sijaishoitajan palkkauksesta tukemaan omaishoitajia.
Perusteluna on mahdollistaa paremmin omaishoitajan vapaiden pitäminen
sekä hänen välttämättömät omat menot (esim. lääkärissäkäynnit ym. asioinnit). Tämä toisi myös omaishoitajalle mahdollisuuden lyhyeen, säännölliseen ja virkistävään hengähdystaukoon. Pitkällä tähtäimellä se tuo myös
säästöjä omaishoitajan jaksaessa paremmin sekä kannustaa ryhtymään
omaishoitajaksi, kun apua on saatavilla. Erityisesti muistisairaille on tärkeää sama tuttu sijainen ja totutut käytännöt arjessa. Omaishoitajan jaksaessa hoidettavan kanssa kotioloissa pidempään raskasta laitoshoitoa ja sen kuluja voidaan välttää.
Sijaishoitajatoiminta tukisi kaikkien ikäryhmien omaishoitoa. Omaishoidon
kehittäminen on merkittävä tapa toteuttaa perusturvan tavoitteiden mukaista
avohoitoa. Kyseisestä mallista on hyviä kokemuksia esim. Äänekoskella.
Lisää taustatietoa toteutuneesta tilanteesta Viitasaarella Keski-Suomen
Muistiyhdistyksen ja Viitasaaren kotihoidon viran-/toimenhaltijoiden yhteistyössä työstämässä liitteessä sekä Kunnallisalan kehittämissäätiön
9/2020 julkaiseman raportin ”Että joku näkee mut – omaishoitajan hyvinvointi ja tarpeet” otteessa, jossa on numeraalista tietoa omaishoidon kustannusvertailusta.
Vammais- ja vanhusneuvosto esittää omaishoidon sijaishoitajan palkkaamiseen varattavaksi määrärahaa tai lisämäärärahaa vuoden 2021 talousarvioon. Mikäli määrärahaa ei vuodelle 2021 ole saatavissa tätä tarkoitusta varten, esittää vammais- ja vanhusneuvosto määrärahaa varattavaksi vuodelle
2022."
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteen johdosta perusturvalautakunnan
lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Jatkokäsittelyyn perusturvalautakunta
____________

Perusturvalautakunta 16.02.2021 § 28
Viitasaaren vanhusneuvosto ja Viitasaaren vammaisneuvosto ovat jättäneet
yhteisen valtuustoaloitteen kokoaikaisen omaishoitajan sijaishoitajan palkkaamisesta Viitasaarelle. Viitasaaren kaupunginhallitus on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 14.12.2020, § 237 ja päättänyt pyytää aloitteen johdosta
perusturvalautakunnan lausunnon.
Lausuntopyyntöä on valmisteltu viranhaltijatyönä koti- ja asumispalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikaisen, koti-ja asumispalvelujohtaja Mervi Rantasen ja vammaispalvelujohtaja Saila Kainulaisen toimesta. Lausunnon valmisteluun liittyen keskusteltiin muistikoordinaattori Minna Långin sekä
asiakasohjaaja Milla Salosen ja asiakasohjaaja Sirpa Hämäläisen kanssa.
Aloitteessa esitetään omaishoidon sijaishoitajan palkkaamiseen varattavaksi
määrärahaa tai lisämäärärahaa vuoden 2021 talousarvioon. Mikäli määrärahaa ei vuodelle 2021 ole saatavissa tätä tarkoitusta varten, esittävät vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto määrärahaa varattavaksi vuodelle 2022.
Valtuustoaloitteen liitteessä on kattavasti kuvattu Viitasaaren tilannetta.
Omaishoito on vaativaa ja arvokasta työtä ja omaishoitajien tukeminen on
tärkeää. Viitasaarella omaishoitajille on pyritty räätälöimään yksilöllisesti
mahdollisuus vapaapäivien pitämiseen. Tällä hetkellä omaishoitajien vapaiden toteuttamiseksi on valittavissa seuraavat vaihtoehdot:
- Sijaisomaishoitajuussopimus
- Tukipalveluseteli
- Perhehoito
- Vanhusten palvelukeskuksen lyhytaikainen hoiva tai päivähoito
- Wiitalinna
- Tuntityösopimus sijaishoitajalle
- Lomajakson ostaminen yksityiseltä palveluntuottajalta
Omaishoitajille tarjotaan vuosittain terveystarkastukset. Noin puolet on
hyödyntänyt mahdollisuuden tarkastuksiin. Terveydenhoitajat ottavat yhteyttä omaishoitajiin ja tarjoavat terveystarkastusaikoja asiakasohjaajien
laatiman listan mukaisesti. Omaishoitajien vertaistukiryhmä kokoontuu 2-3
viikon välein. Vertaistukiryhmä koostuu Ovet-päivistä (valmennusta) sekä
vapaasta keskusteluryhmästä. Keväällä toteutuu lisäksi yli 60-vuotiaiden
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omaishoitajien mielen hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa osana GeroCenter-säätiön Verkosta voimaa ja vertaistukea -hanketta yhteistyössä Keski-Suomen muistiyhdistyksen ja Viitasaaren kaupungin kanssa.
Omaishoidettavien palveluntarve on hyvin yksilöllinen. Muistisairas ikäihminen tarvitsee erilaista tukea kuin esimerkiksi autistinen tai vaikeavammainen lapsi tai nuori. Osa omaishoitajista haluaa kerryttää vapaata ja pitää
pidemmän yhtäjaksoisen vapaan ja osaa palvelee paremmin säännöllisempi
lyhytkestoisempi vapaa. Tärkeää onkin, että omaishoitajien vapaat olisi
mahdollista järjestää joustavasti kunkin tilanteeseen parhaiten sopivilla tukitoimilla.
Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023 on hyväksytty Viitasaaren kaupunginvaltuustossa 07.12.2020. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (kaupunginhallitus 25.01.2021 §15) mukaan talousarviossa esitetyt toimialakohtaiset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia,
mikä toimielinten tulee huomioida käyttösuunnitelmissaan.
Kokopäiväisen sijaishoitajan vuosittainen palkkakustannus on noin 32 000
€/vuosi. Laskennallisesti yksi työntekijä säännöllisessä työajassa toteuttaa
noin 1730 tuntia vuodessa (riippuen arkipyhien ja vuosilomakertymien
määrästä, välillistä työaikaa ei ole huomioitu). Tukipalvelusetelin arvo on
tällä hetkellä 12 €/tunti. Tukipalvelusetelillä sijaishoitajapalvelua saataisiin
ostettua 2666 tuntia vuodessa. Esitämmekin, että mikäli omaishoitajien vapaiden tukemiseen on mahdollista varata vuoden 2022 talousarviossa enemmän rahaa, kohdennettaisiin lisäys tukipalveluseteliin. Tuolloin omaishoitaja voi valita itselleen sopivan palveluntuottajan sopivana ajankohtana. Palveluntuottajien määrä kasvaa säännöllisesti Viitasaaren alueella, mikä mahdollistaa palvelun saamisen kaikkina viikonpäivinä ja eri vuorokaudenaikoina, mikä yhden työntekijän työpanoksella ei ole toteutettavissa.
Koti- ja asumispalvelujohtajan (Pdas) ja vammaispalvelujohtajan esitys:
Mikäli omaishoitajien vapaiden tukemiseen on mahdollista varata vuoden
2022 talousarvioon määrärahaa kohdennetaan se tukipalveluseteliin. Tukipalvelusetelillä omaishoitaja voi valita sopivan palveluntuottajan hänelle
sopivana aikana. Tätä joustavuutta yksi palkattu hoitaja ei pysty toteuttamaan.
Lisätietoja: koti- ja asumispalvelujohtaja p. 040 860 0786 ja vammaispalvelujohtaja p. 044 459 7399.
Ehdotus

Perusturvan toimialajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää aloitteen johdosta todeta lausuntonaan, että
omaishoitajien vapaapäivien toteuttamiseen on valittavissa useita mahdollisuuksia, joista on mahdollisuus räätälöidä omaishoitajalle yksilöllisesti soveltuva ratkaisu. Mikäli vuoden 2022 talousarvioon on mahdollista varata
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nykyistä enemmän määrärahaa omaishoitajien vapaiden toteuttamiseksi, ohjataan se tukipalvelusetelin myöntämiseen, jolloin omaishoitaja voi valita
palveluntuottajien joukosta sopivimman vaihtoehdon. Tällä hetkellä kyseisiä palveluntuottajia on Wiitaunionin alueella 12 kpl.
Päätös

Perusturvalautakunta päätti aloitteen johdosta todeta lausuntonaan, että
omaishoitajien vapaapäivien toteuttamiseen on valittavissa useita mahdollisuuksia, joista on mahdollisuus räätälöidä omaishoitajalle yksilöllisesti soveltuva ratkaisu. Mikäli vuoden 2022 talousarvioon on mahdollista varata
nykyistä enemmän määrärahaa omaishoitajien vapaiden toteuttamiseksi, ohjataan se tukipalvelusetelin myöntämiseen, jolloin omaishoitaja voi valita
palveluntuottajien joukosta sopivimman vaihtoehdon. Tällä hetkellä kyseisiä palveluntuottajia on Wiitaunionin alueella 12 kpl.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto (valmistelua).

Toimenpiteet

Ote: Viitasaaren kaupunginhallitus ja Pihtiputaan kunnanhallitus, koti- ja
asumispalvelujohtajat, vammaispalvelujohtaja, vanhus- ja vammaisneuvostot (Viitasaari ja Pihtipudas).
____________

Viitasaaren kaupunginhallitus 15.03.2021 § 48
Oheismateriaali:
- Taustaa aloitteeseen
- Kunnallisalan kehittämissäätiön 9/2020 raportin ote; omaishoidon
kustannusvertailu
Lisätietoja: Koti- ja asumispalvelujohtaja puh. 040 860 0786 ja vammaispalvelujohtaja puh. 044 459 7399.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää yhtyä perusturvalautakunnan näkemykseen
asiassa ja katsoo, että palvelusetelillä toteutettava ja edelleen kehitettävä
omaishoidon vapaa on toimiva ja joustava järjestelmä perheiden erilaisten
tarpeiden takia.
---Keskustelun kuluessa Ilkka Kemppainen esitti Tuija Siltasen kannattamana,
että vuoden 2022 talousarvioon varattaisiin omaishoitajien tukipalveluseteleiden hankintaan 35 000 euron määräraha ja samansuuruinen
määräraha myös vuodelle 2023. Samalla pitää tukipalveluseteleiden
perusteet arvioida niin, että palvelua tarvitsevat omaishoitajat myös saavat
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apua. Kahden vuoden aikana pystyttäisiin kehittämään ja samalla
arvioimaan, onko ko lisäresurssista ollut apua ongelman hoidossa.
Puheenjohtajan tiedustellessa onko kaupunginhallitus valmis yksimielisesti
hyväksymään Ilkka Kemppaisen esityksen, kukaan ei vastustanut, joten
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksyneen Ilkka
Kemppaisen tekemän esityksen.
Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti varata vuoden 2022 talousarvioon
omaishoitajien tukipalvelu- seteleiden hankintaan 35 000 euron
määrärahan ja samansuuruisen määrärahan myös vuodelle 2023. Samalla
pitää tukipalveluseteleiden perusteet arvioida niin, että palvelua tarvitsevat
omaishoitajat myös saavat apua. Kahden vuoden aikana pystyttäisiin
kehittämään ja samalla arvioimaan, onko ko lisäresurssista ollut apua
ongelman hoidossa.
Merkitään, että vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen oli hallituksen
kuultavana tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.09 - 17.13.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote Viitasaaren vammaisneuvosto, Viitasaaren vanhusneuvosto, perusturvalautakunta, tiedoksi kaupunginvaltuusto
____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 25
Oheismateriaali:
- Taustaa aloitteeseen
- Kunnallisalan kehittämissäätiön 9/2020 raportin ote; omaishoidon kustannusvertailu
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteen ja sen johdosta päätetyt toimenpiteet tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteen ja sen johdosta päätetyt toimenpiteet
tiedoksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote keskushallinnon kanslisti
____________
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Kuntalaisaloite lasten ja nuorten iltapäivätoiminnasta, Viitasaari
91/003/2021
Sivistyslautakunta 25.02.2021 § 20
Haapaniemen yhtenäiskoulun vanhempainneuvosto on 1.2.2021 jättänyt
seuraavan kuntalaisaloitteen lasten ja nuorten iltapäivätoiminnasta:
"Esitämme, että Viitasaaren kaupunki järjestää peruskouluikäisille lapsille
ja nuorille koulupäivän jälkeistä ohjattua toimintaa. Koulun järjestämä
iltapäivätoiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti vain 0-2 luokkien oppilaille.
Iltapäivätoimintaa voisi toteuttaa nuorisotalon tiloissa, jotka ovat
mielestämme vähäisellä käytöllä. Nuorisotalo on myös fyysisesti lähellä
koulukampusta. Voisiko toimintaa varten työllistää nuoria 4H:n kautta?
Kirjastoon menee koulupäivän jälkeen klo 13 noin 10-15 alaluokkalaista
oppilasta. Heidän käytöksestään kirjaston väki on saanut ikävää palautetta,
koska lapset juoksentelevat kirjaston tiloissa ja häiritsevät metelöinnillään
toisia kirjaston asiakkaita. Ohjattu toiminta klo 13-15 välillä rauhoittaisi
tilannetta. Lapset ja nuoret ovat pyytäneet kirjaston henkilökunnalta lisää
rauhallisia tiloja läksyjen tekemiselle ja eväiden syömiselle.
Iltapäivätoiminnan keinoin voisi vastata tähän toiveeseen.
Iltapäivätoiminta voisi olla vapaamuotoista. Tarjolla olisi ohjattua
tekemistä, mutta lapsi voi valita osallistuuko. Lapsilla olisi kuitenkin
aikuisen valvoma paikka, jossa viettää aikaa koulupäivän jälkeen, tehdä
läksyjä ja syödä eväitä.
Yläluokkien 7-9 nuoret hyötyisivät ns. läksykerhosta koulupäivän jälkeen
esim. 1-2 kertaa viikossa. Osalle nuorista läksyjen tekeminen on haastavaa
erilaisten syiden vuoksi, joten he tarvitsevat ohjausta, tsemppausta ja tukea
läksyjen tekemiseen. Läksykerhoa voisi ohjata koulun ulkopuolinen henkilö
esim. nuorisotyöntekijä tai täysi-ikäinen opiskelija.
Toivomme, että esityksemme liittyvät toimialat ryhtyvät kartoittamaan
lasten ja nuorten iltapäivätoiminnan kehittämistä.
Viitasaarella 1.2.2021
Haapaniemen yhtenäiskoulun vanhempaintoimikunta"
___________________________________________________
Lasten ja nuorten iltapäivä- ja harrastustoiminnan kehittäminen on
ajankohtaista Opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen Suomen mallin
avustushaun tiimoilta.
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Nuorten harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen tuovassa Suomen
mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen.
Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja
maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Kohderyhmänä ovat
perusopetuksen vuosiluokkien 1.-9. sekä lisäopetuksen oppilaat.
Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi
kunnissa. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen
harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen
koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.
Harrastaminen voi olla myös nuorten vapaamuotoista, mutta valvottua
toimintaa.
Matalan kynnyksen harrastustoiminta koulujen iltapäivissä antaa uusia
mahdollisuuksia, innostaa mukaan ja kokeilemaan uutta. Harrastuskerhot
koululla koulupäivän yhteydessä mahdollistavat yhdenvertaisen
harrastamisen, lisäävät lapsille ja nuorille aikaa perheen ja kavereiden
kanssa ja vähentävät yksinäisyyttä.
Harrastamisen Suomen mallin toteutusta Wiitaunionissa on alustavasti
selvitetty koulunuorisotyöntekijän toimesta. Jatkossa hänen
työpanoksestaan 15 % kohdistuu Harrastamisen Suomen mallin
koordinointityöhön. Avustushaku avautuu maaliskuussa 2021. Tavoitteena
on aloittaa toiminta syyslukukauden 2021 alussa.
Lisätiedot: Sivistystoimen toimialajohtaja Jutta Hartojoki, puh. 040 860
0777.

Ehdotus

Sivistystoimen toimialajohtaja:
Sivistyslautakunta
1. kiittää Viitasaaren Haapaniemen yhtenäiskoulun vanhempainyhdistystä
kuntalaisaloitteesta lasten ja nuorten iltapäivätoiminnan kehittämiseksi.
2. merkitsee tiedoksi lasten ja nuorten iltapäivä- ja harrastustoiminnan
kehittämiseksi kevään 2021 aikana jo tehdyt kehittämistoimet.
3. päättää, että Viitasaari ja Pihtipudas hakevat Harrastamisen Suomen
malliin erityisavustusta maaliskuun 2021 avustushaussa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto.
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Ote: Viitasaaren Haapaniemen yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys, kuntien
nuorisotoimet ja kirjastot.
____________

Viitasaaren kaupunginhallitus 15.03.2021 § 52
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuntalaisaloitteena jätetyn Haapaniemen yhtenäiskoulun vanhempainneuvoston aloitteen lasten ja nuorten iltapäivätoiminnasta sekä sivistyslautakunnan päätöksen asiasta.
Kaupunginhallitus saattaa asian edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi kaupunginvaltuusto, ote keskushallinnon kanslisti
____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 26
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee kuntalaisaloitteen ja sen johdosta päätetyt
toimenpiteet tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote sivistyslautakunta, keskushallinnon kanslisti
____________

VIITASAAREN KAUPUNKI
Viitasaaren kaupunginhallitus
Viitasaaren kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 69
§ 27

3/2021

29

29.03.2021
12.04.2021

Kuntalaisaloite latukoneen hankinnasta
109/003/2021
Viitasaaren kaupunginhallitus 29.03.2021 § 69
Viitasaaren kaupungille on 10.2.2021 tullut kuntalaisaloite kuntalaisaloite.fi
-palvelun kautta latukoneen hankkimisesta kaupungille.
Aloitteessa todetaan, että nykyisellä traktori ja latuhöylä -yhdistelmällä ei
saada riittävän laadukkaita latuja kilpailuihin toteutettua. Nykyisen latuhöylän paino ei riitä kovettamaan latupohjaa koko talven aikana. Lisäksi aloitteessa todetaan, että hiihto on nousussa kuntoilumuotona.
Oheismateriaali:
- Kuntalaisaloite
Latujen hoidon nykytila
Kaupunki ylläpitää hiihtolatuja Savivuoren ulkoilualueella, Isoahon urheilukentän läheisyydessä sekä kelien salliessa jäälatuja keskustan läheisyydessä.
Latujen tilanne vaihtelee kausittain sääolosuhteista riippuen.

Kuva 1. latutilanne 9.3.2021
Latuja tehdään tällä hetkellä kahden vakituisen työntekijän toimesta hiihtokautena. Kalustona ovat:
- moottorikelkka hydraulinen latuhöylä
- mönkijä
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- traktori latuhöylällä
Kevyempää kalustoa käytetään jäälatujen tekemiseen. Latuja on ylläpidetty
kattavasti myös viikonloppuisin sekä arkipyhien aikaan kelien salliessa. Latujen hoitoon on investoitu traktori ja traktorijyrin latujen tekoon vuonna
2018. Latujen tekemisen haasteena on työtehtävien ajoittaminen ja organisointi kelien mukaan.
Viitasaaren kaupungin investointiohjelmassa on ollut esillä latukoneen hankinta useampana vuonna, mutta taloudellisesta tilanteesta johtuen kone on
jouduttu jättämään pois hankintalistalta.
Ilmasto
Pitkän tähtäimen ilmastoennusteiden mukaan Suomen keskilämpötila ja lumiraja nousee tulevina ja vuosikymmeninä selvästi. Talven alku siirtyy ja
kevät aikaistuu. Latujen tekemisen vaikeutena on vaihtelevat sääolosuhteet.
Harrastajamäärät
Taloustutkimus tutki hiihtäjien harrastusmääriä vuonna 2018 ja tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen kävi vähintään kerran hiihtämässä.
Hiihto on kuntoilumuotona suosittu harrastus. Kilpailuissa nuorten ja aikuisten lisenssien määrät maastohiihdossa ovat laskusuunnassa. Kilpalisenssihaltijoiden määrä on tippunut tasaisesti koko 2000-luvun ajan.
Latukone
Latukone on teloilla etenevä laite, jolla tehdään hiihtolatuja ja työskennellään laskettelurinteillä. Latukoneen eroavaisuus traktorilla tai muulla välineillä tehtävään hiihtolatuun muodostuu paremmasta latuprofiilista ja lumen tiivistämisestä hiihtokuntoon. Latukoneella ajettu latu pysyy pitempään
paremmassa kunnossa ja on profiililtaan terävämpi. Latukone etenee ladulla
hitaampaa kuin traktori, mutta työnjälki on kerralla parempi ja selkeämpi.
Teknisen toimialajohtajan lausunto kuntalaisaloitteeseen
Latukoneen hankintaa on harkittu monena vuonna aikaisemmin. Vaihtoehtoina on myös ollut rinneyrittäjän aikaisemman rinnekoneen käyttäminen
latujen hoitoon. Nykyisellä kalustolla on mahdollista ylläpitää latuverkoston
nykytilaa, mutta latukoneella työskentely olisi turvallisempaa harrastajille
sekä työntekijöille. Latujen hoitaminen on yhdyskuntatekniikan talousarvion alaisuudessa tapahtuvaa toimintaa. Yhdyskuntatekniikan liikuntapaikka-alueet kustannuspaikka pitää sisällään kaikki Viitasaaren kaupungin liikuntapaikkojen ylläpitotoiminnan. Vuosittain liikuntapaikkojen ylläpito
kustantaa noin 250.000 euroa. Kuntien taloudellinen tilanne tulee olemaan
tiukka tulevina vuosina ja liikuntapaikkoihin käytetyn määrärahan lisääminen ei näytä todennäköiseltä tulevina vuosina.
Käytettyjä latukoneita on myynnissä ajoittain ja aloitteella mainitulla
50.000 eurolla on mahdollista hankkia käytetty latukone. Uudet latukoneet
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maksavat 160.000 eurosta ylöspäin. Käytettyjen latukoneiden huonona puolena on kalliimmat huoltokustannukset kuin uudessa latukoneessa. Pihtiputaan latukoneen huoltokustannukset ovat olleet vuosittain 3000-5000 euroa.
Talvella 2021 järjestettiin pitkästä aikaa kansalliset hiihtokisat Viitasaarella.
Näihin kisoihin lainasimme Wiitaunionin sisältä Pihtiputaan latukonetta kisalatujen ajamiseen. Samanlainen järjestely olisi mahdollista edelleen, jos
kisatoiminta ei laajene nykyisestä.
Latukoneen hankkimisessa on otettava huomioon myös Viitasaaren latuverkoston hajautuminen Isoaholle ja Savivuoren alueelle. Savivuoren hiihtoladut ovat profiililtaan vaativia ja korkeuserot aloittavalle harrastajalle fyysisesti rankkoja. Latukoneen sijaintipaikka tulisi kuitenkin olemaan todennäköisesti Savivuoren alue.
Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, puh.
044 459 7380, juho.tenhunen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus pitää hyvänä vaihtoehtona latukoneen yhteiskäyttöä Pihtiputaan kunnan kanssa. Latukonetta lainataan korvausta vastaan hiihtokisoja varten. Perusteluna kuntien tiukka taloudellinen tilanne tulevina vuosina.
Kaupunginhallitus päättää saattaa kuntalaisaloitteen ja sen johdosta
hyväksytyt toimenpiteet valtuustolle tiedoksi.
---Keskustelun kuluessa Ilkka Kemppainen esitti Elina Mäkisen ja Jonna
Leppäsen kannattamana, että tulevaan talousarviokäsittelyyn varataan 100
000 € latukoneeseen, joka voidaan hankkia myös käytettynä.
Tuija Siltanen kannatti myös latukoneen hankintaa ja tiedusteli myös
latukoneen leasingvaihtoehtoa.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan
päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta tulee suorittaa
äänestys.
Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä ja
teki äänestysesityksen siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan
päätösehdotusta, äänestävät "jaa" ja että ne, jotka kannattavat Ilkka
Kemppaisen tekemää esitystä, äänestävät "ei".
Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) "jaa"-ääntä ( Glad
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Hannu, Suni Hannu) ja kuusi ( 6 ) "ei"-ääntä ( Wiik Sami, Kuusela Miia,
Kemppainen Ilkka, Leppänen Jonna, Mäkinen Elina, Siltanen Tuija) sekä 1
tyhjä (Rossi Risto).
Puheenjohtaja totesi, että suoritetun äänestyksen perusteella
kaupunginhallitus on hyväksynyt Ilkka Kemppaisen tekemän esityksen.
Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata tulevaan talousarviokäsittelyyn 100 000 €
latukoneeseen, joka voidaan hankkia myös käytettynä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote kuntalaisaloitteen tekijä(t), tekninen lautakunta, tiedoksi kaupunginvaltuusto
____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 27
Oheismateriaali:
- Kuntalaisaloite
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee kuntalaisaloitteen ja sen johdosta päätetyt
toimenpiteet tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi kuntalaisaloitteen ja sen johdosta päätetyt
toimenpiteet tiedoksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote keskushallinnon kanslisti
____________
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Uuden varavaltuutetun määrääminen/ Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp
530/031/2020
Keskusvaalilautakunta 15.03.2021 § 19
Kuntalain (410/2015) 17 §:n (1484/2016) 1 momentin mukaan
valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa
esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä
valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja,
kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen
valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole
varavaltuutettua. Saman pykälän 2 momentin mukaan jos valtuutetun on
todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan
tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa
jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai
yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Vaalilain 93 §:ssä todetaan, että jos valtuuston toimikauden aikana
varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja
kuntalain 11 §:n mukaisesti.
Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen varavaltuutettujen määrä on jäänyt
vajaaksi Viitasaaren kaupunginvaltuuston päätöksen 8.3.2021 § 13
mukaisesti kun valtuuston puheenjohtaja on kutsunut 1. varavaltuutettu
Veikko Lindlöfin valtuuston jäseneksi.
Koska varavaltuutettujen lukumäärä on näin ollen jäänyt vajaaksi,
tulee keskusvaalilautakunnan määrätä uusi varavaltuutettu vuoden
2017 kuntavaalien tuloksen perusteella.
Lisätiedot: Keskusvaalilautakunnan sihteeri Tiina Honkanen, puh.
044 459 7301.
Ehdotus

Puheenjohtaja:
Keskusvaalilautakunta määrää vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen
perusteella Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp:n ehdokaslistalta
valittujen valtuutettujen sijaantulojärjestyksessä 8. varavaltuutetun.

Päätös
Keskusvaalilautakunta määräsi vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen
perusteella Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp:n ehdokaslistalta
valittujen valtuutettujen sijaantulojärjestyksessä 8. varavaltuutetuksi
Keijo Moilasen, jonka jälkeen SDP:n varavaltuutetut ovat seuraavat:
1. Kinnunen Sari
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2. Pöntiö Juha
3. Nerg Helena
4. Pajumäki Kari
5. Paananen Jarmo
6. Kellokangas Riku
7. Saastamoinen Kaija
8. Moilanen Keijo
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote uusi varavaltuutettu, tiedonhallintasihteeri, palkat, tiedoksi
kaupunginhallitus ja -valtuusto
____________

Viitasaaren kaupunginhallitus 29.03.2021 § 70
Oheismateriaali:
- Kuntavaalit 2017 tarkastuslaskentalista KT23
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää todeta keskusvaalilautakunnan päätöksen
15.03.2021 § 19 mukaisesti kaupunginvaltuustolle, että Suomen Sosialidemokraattinen Puolueen kahdeksanneksi varavaltuutetuksi nousee Keijo
Moilanen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi kaupunginvaltuusto
____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 28
Oheismateriaali:
- Kuntavaalit 2017 tarkastuslaskentalista KT23
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen 15.03.2021 § 19, jonka mukaan Suomen Sosialidemokraattinen Puolueen kahdeksanneksi varavaltuutetuksi nousee Keijo Moilanen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen
15.03.2021 § 19.
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Muutoksenhakukielto
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Ilmoitusasiat/ kaupunginvaltuusto
71/000/2021
Viitasaaren kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 29
1.
Kaupunginvaltuuston seuraava kokous pidetään 24.5.2021.
2.
MH-Invention Oy Ltd:n tarjous 11.4.2021 Viitasaaren kaupungille.
3.
Kaupunginvaltuuston kesäkuun kokous pidetään 28.6.2021.
4.
Valtuuston itsearviointikysely toteutetaan huhti-toukokuussa.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

____________
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Muut asiat/ kaupunginvaltuusto
7/000/2021
Viitasaaren kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 30
1. Valtuustoaloite omaishoidon sijaishoitajan palkkaamisesta Viitasaarelle
Valtuutettu Miia Kuusela esitti kokouksessa Keskustan
Sosiaalidemokraattisen, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattisen ja
Vasemmistoliiton valtuustoryhmien aloitteena, että vammais- ja
vanhusneuvoston alkuperäiseen aloitteeseen otetaan myönteinen kanta.
Esitämme, että asia palautetaan viipymättä uudelleen käsiteltäväksi ja että
omaishoitajien sijaishoitaja palkataan koeajaksi, alkaen v. 2021 ja jatkuen
v. 2023 loppuun. Sijaishoitaja olisi vaihtoehtona palvelusetelikäytännön
rinnalla. Palvelusetelin käyttö on ollut vähäistä ja osoittautunut vaikeaksi
käytännön toiminnassa.
Ehdotus

Mahdolliset muut asiat esitetään kokouksessa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti saattaa aloitteen perusturvalautakunnan
käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote perusturvalautakunta, perusturvan toimialajohtaja, kaupunginsihteeri
____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pykälät: 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
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 valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Kunnallisvalitus, pykälät: 22
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.
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Valitusaika
Valitus alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua 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 arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 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
hallinto-oikeudessa 260 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muulla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.050 €. Jos
markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on
vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4.100 €. Jos hankinnan arvo on vähintään 10
miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6.140 €. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu
markkinaoikeudessa on 510 €. Hankinta-asioissa peritään 2.050 €:n sijasta 510 €:n
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää
tutkimatta tai se jää sillensä.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

