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Viitasaaren kaupunginhallitus
Aika

20.09.2021 klo 16:00 - 19:38

Paikka

Viitasaaren kaupungintalo, valtuustosali ja Teams (hybridikokous)

Läsnä

Grönholm-Paananen Pirjo
Vepsäläinen Hilma
Kananen Jussi
Kauppinen Seppo
Manninen Ilpo
Mäkinen Elina
Rossi Risto
Ruuhi Teuvo
Vornanen Outi
Linna Sisko
Aula Maria Kaisa

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
valtuuston pj.
valtuuston I vpj.

Kemppainen Riitta
Koskela Jyrki

VAS:n valtuustoryhmän pj.
Viitasaaren puolesta
valtuustoryhmän pj.
KD:n valtuustoryhmän pj. Teams

Suni Hannu
Muut

Kinnunen Janne
Honkanen Tiina
Alanen Heikki
Saraste Joni
Tenhunen Jorma
Tenhunen Juho

kaupunginjohtaja, esittelijä
kaup.siht., pöytäkirjanpitäjä
johtava lääkäri
metsäasiantuntija/
Metsänhoitoyhdistys
metsäasiantuntija
teknisen toimen
toimialajohtaja

Poissa

Tenhunen Sirkka

Asiat

194 - 212

Allekirjoitukset

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.
Pirjo Grönholm-Paananen
Puheenjohtaja

saapui klo 17.14

poistui klo 19.18
klo 16.05 - 19.07/
Teams

klo 16.05 - 16.27
klo 16.28 - 17.04
klo 16.28 - 17.04
klo 17.10 - 17.27,
Teams

valtuuston II vpj.

Tiina Honkanen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu, todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja
allekirjoitettu sähköisesti.
Elina Mäkinen

Risto Rossi §:t 194 -204,206,
207,209-212
Outi Vornanen §:t 205, 208
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Tiina Honkanen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 194
Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 157 - 159 §:ien mukaisesti. Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty
16.9.2021 sähköisesti ja julkaistu samana päivänä nähtäville kaupungin
verkkosivuilla.
Puheenjohtaja on kutsunut kokouksen koolle hybridikokouksena, jolloin
kokouksen jäsenet ja muut, jotka ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuja kokouksessa, voivat olla paikalla joko kokoustilassa tai etäyhteydellä lähetetyn
Teams- linkin kautta. Teams-yhteydellä kokoukseen osallistuvat tunnistetaan ja osallistujien tulee olla sellaisessa tilassa, jossa ei ole muita henkilöitä. Suljetun kokouksen keskustelut ovat luottamuksellisia eikä niitä saa nauhoittaa.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 162 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi kaupunginhallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä valtuustoryhmän edustajalla (valtuutetulla), jolla ei
muuten ole edustusta kaupunginhallituksen kokouksessa.
Hallintosäännön mukaan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 195
Kuntalain (410/2015) 107 §:n 1 momentin mukaan toimielimen päätöksistä
pidetään pöytäkirjaa. Lain 140 §:n 1 momentin mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Hallintosäännön 177 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan pääsääntöisesti kokouspäivänä, ellei se ole mahdollista, niin viimeistään kolmen arkipäivän
kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti.
Pöytäkirja on allekirjoitettavissa ja tarkastettavissa sähköisesti 20.9.2021.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Elina Mäkisen ja
Risto Rossin.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Mäkinen ja Risto Rossi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-
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Viitasaaren kaupungin metsäsuunnitelma vuosille 2022 -2031 ja metsätalouden
toimintasuunnitelma vuodelle 2022
499/520/2021
Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 196
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi on laatinut voimassa olevan metsänhoitosopimuksen mukaisesti vuoden 2022 talousarvion pohjaksi suunnitelmaesityksen metsätaloudellisista toimenpiteistä vuodelle 2022.
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen suunnitelmaehdotus
Raatikkalan tänä vuonna myyty uudistushakkuualue 3,5 ha muokataan ja
kylvetään männylle keväällä 2022, kustannukset 2 941 €.
Uudistus- ja harvennushakkuu-kokonaisuutta samassa leimikossa esitetään
Raatikkalan tilalle, josta uudistusalaa olisi 2,9 hehtaarilla, tämän arvioitu
puumäärä 925 kuutiometriä sekä harvennushakkuu, josta arvioitu puumäärä
1555 kuutiometriä. Kuutiomäärä näin ollen olisi yhteensä 2480, myyntitulot
näistä yhdistettynä olisi 75 046 €.
Ennakkoraivausta esitetään Raatikkalan harvennuksille 14,2 ha, kustannus
3 621 €. Raatikkalan tilalle esitetään myös kasvatuslannoitettaviksi maalevityksenä muutama vuosi sitten harvennettua alaa 5,5 ha, kustannus 1 815
€. Samalla tilalle esitetään myös kuusikoiden boorinpuutosoireisiin terveyslannoitusta 6,4 ha, kustannus 1 420 €. Taimikoiden varhaisperkausta esitetään useamman tilan alueille, Rihton, Mustaniemen, Kölkynvuoren sekä
Raatikkalan tiloille, yhteensä 8,4 ha, kustannukset 3 040 €.
Myyntitulot olisivat laskelman mukaan 75 046 € ja menot 14 087 €, josta
metsätalouden ylijäämäksi muodostuisi 60 959 €.
Metsätaloudellisten toimenpiteiden lisäksi hakkuutarpeita saattaa tulla esim.
kaavan tai muun hankkeen toteuttamiseksi, esim. kaupungin omien rakennushankkeiden toteuttamiseksi.
Uusi metsäsuunnitelma valmistui syyskuussa 2021, joten seuraavalle 10
vuodelle ovat hakkuu- ja hoitosuunnitelmat ajan tasalla. Metsäsuunnitelma
esitellään kokouksessa.
Oheismateriaali:
- Esitys metsätalouden toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022
- Yhteenveto metsätalouden toimintasuunnitelmasta 2022
Tiedoksi, että metsänhoitosopimus Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen
kanssa päättyy tulevan vuoden loppuun, kaksi optiovuotta on myös käytetty.
Voidaan sopia jatkosta tuleville vuosille ja päivittää metsänhoitosopimus
ajan tasalle. Toivon, että yhteistyö jatkuu meidän kanssa myös tästä eteen-
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päin.
Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301, tiina.honkanen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää
1. tutustua kokouksessa uuteen kaupungin metsäsuunnitelmaan;
2. hyväksyä metsätalouden toimintasuunnitelman ohjeellisena ja varata
määrärahat v. 2022 talousarvioon suunnitelman pohjalta;
3. valtuuttaa yhdyskuntatekniikan työnjohtaja Vesa Pulkkisen allekirjoittamaan asemakaava-alueen hakkuisiin liittyvät sopimukset ja asiakirjat; sekä
4. käynnistää kilpailutuksen uudesta kaupungin metsänhoitosopimuksesta
seuraavalle viisivuotiskaudelle
- --Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotusta siten, että
tutustuttuaan uuteen metsäsuunnitelmaan kaupunginhallitus päättää
hyväksyä Viitasaaren kaupungin metsäsuunnitelman vuosille 2022 -2031.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti
1. hyväksyä Viitasaaren kaupungin metsäsuunnitelman vuosille 2022 -2031;
2. hyväksyä metsätalouden toimintasuunnitelman ohjeellisena ja varata
määrärahat v. 2022 talousarvioon suunnitelman pohjalta;
3. valtuuttaa yhdyskuntatekniikan työnjohtaja Vesa Pulkkisen
allekirjoittamaan asemakaava-alueen hakkuisiin liittyvät sopimukset ja
asiakirjat; sekä
4. käynnistää kilpailutuksen uudesta kaupungin metsänhoitosopimuksesta
seuraavalle viisivuotiskaudelle

Merkitään, että Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen
metsänhoitoasiantuntija Joni Saraste ja yrittäjä Jorma Tenhunen esittelivät
metsäsuunnitelman vuosille 2022 -2031 sekä vuoden 2022
metsätaloussuunnitelman hallitukselle kokouksessa klo 16.28 - 17.04.
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto
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Ote yhdyskuntatekniikan työnjohtaja, kaupunginsihteeri
____________

9

VIITASAAREN KAUPUNKI
Viitasaaren kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 197

12/2021

10

20.09.2021

Vuoden 2021 kaavoituskatsaus/ Viitasaari
427/503/2017
Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 197
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään
vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden
käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä
vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla
tavalla.
Kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä voidaan ilmoittaa myös
kaavoituksen vireille tulosta (MRL 63 §). Tällöin ei tarvita muuta ilmoittamista. Silloin, kun kaavoituskatsausta käytetään vireille tulosta ilmoittamiseen, tämän tulee selvästi käydä ilmi katsauksesta tiedotettaessa. Myös kaavojen esittelystä tulee ilmetä, onko kysymys vireille tulosta ilmoittamisesta
vai ilmoitetaanko vireille tulosta myöhemmin erillisellä ilmoituksella. Kun
vireille tulosta ilmoitetaan ainoastaan kaavoituskatsauksessa, on kerrottava,
miten kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua, ellei sitä
ole julkaistu esittelyn yhteydessä.
Kaavojen vireille tuloista ilmoitetaan erillisillä kuulutuksilla samalla, kun
kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat asetetaan nähtäville.
Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, paikallislehdessä ja kaupungin www-sivuilla julkaistavalla ilmoituksella. Kaavoituskatsaus asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, tekniselle osastolle, kaupungin www-sivuille ja kaupunginkirjastoon.
Viitasaaren kaupungin hallintosäännön § 24 kohdan 28 mukaan kaupunginhallitus päättää kaikkien kaavojen osalta vireillepanosta ja muuttamisen vireillepanosta sekä kaavojen laatimisesta (MRL 36 §, 51 §).
Vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa ei ilmoiteta minkään alueen kaavoituksen vireille tulosta.
Oheismateriaali:
- Kaavoituskatsaus 2021
Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, puh.
044 459 7380, juho.tenhunen@viitasaari.fi ja maanmittausteknikko Kaisa
Honkakallio, puh. 044 459 7384, kaisa.honkakallio@viitasaari.fi
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Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen esittelee kaavoituskatsauksen kaupunginhallitukselle kokouksessa.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 kaavoituskatsauksen ja
asettaa sen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä saattaa sen tiedoksi
myös kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkitään, että teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen esitteli
kaavoituskatsauksen kaupunginhallitukselle kokouksessa klo 17.10 - 17.17.
Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsen Jussi Kananen saapui
kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.14.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote kaavoittaja, kuulutus, tiedoksi kaupunginvaltuusto
____________

VIITASAAREN KAUPUNKI
Viitasaaren kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 198

12/2021

12

20.09.2021

Lausunto Sydän-Suomen jätelautakunnan talousarviosta vuodelle 2022
478/200/2021
Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 198
Sammakkokangas Oy:n osakaskuntien yhteisen jätelautakunnan sopimuksen mukaisesti Sydän-Suomen jätelautakunta varaa mahdollisuuden antaa
lausunto lautakunnan talousarviosta. Lausuntoa pyydetään jäsenkunnilta
11.10.2021 mennessä.
Jätelautakunta hoitaa jätehuollon lakisääteiset viranomaistehtävät Hankasalmella, Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Multialla,
Petäjävedellä, Pihtiputaalla, Saarijärvellä, Uuraisella, Viitasaarella ja Äänekoskella.
Jätelautakunnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätehuollon perusmaksuilla, eikä vastuukuntana toimivalle Saarijärven kaupungille aiheudu kustannuksia viranomaistoiminnasta. Viitasaaren ja Pihtiputaan osalta
lautakunnalle aiheutuvat kulut laskutetaan suoraan kyseisiltä kunnilta.
Viitasaaren ja Pihtiputaan viranomaistehtävien hoito siirtyi kokonaisuudessaan 1.2.2021 alkaen lautakunnan hoidettavaksi. Pihtiputaan ja Viitasaaren
kuljetusjärjestelmätarkastelu sekajätteen osalta saatetaan loppuun vuonna
2022. Jätehuoltomääräykset vahvistetaan vuonna 2022.
Oheismateriaali:
- Lausuntopyyntö Sydän-Suomen jätelautakunnan talousarviosta vuodelle
2022
- Talousarvioesitys, tavoitekortti ja tulossopimus
Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, puh.
044 459 7380, juho.tenhunen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan todeta, että Viitasaaren kaupungilla
ei ole huomautettavaa Sydän-Suomen jätelautakunnan talousarvioesitykseen vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkitään, että teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen oli
hallituksen kuultavana tämän asian osalta poistuen kokouksesta klo 17.27.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto
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Ote Sydän-Suomen jätelautakunta, tekninen lautakunta
____________
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Kuntapaikat oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2022
448/042/2021
Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 199
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää kirjeellään 26.8.2021 Keski-Suomen
kuntia tarkistamaan ja vahvistamaan kuntapaikkojen määrän oleskeluluvan
saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2022. Kuntien ja ELY-keskuksen välisissä sopimuksissa todetaan, että sopimus on jatkuva, mutta kuntapaikkamäärä tarkistetaan vuosittain huomioon ottaen kuntien vastaanottoresurssit. Vastaukset pyydetään toimittamaan ELY-keskukseen kirjeen liitteeksi laaditulla lomakkeella 29.10.2021 mennessä käyttämällä sähköistä linkkiä.
Viitasaaren kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 5.10.2020 § 61,
että Viitasaaren kaupunki myöntää vuonna 2021 kuntapaikan enintään
20:lle myönteisen oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle pääosin perheenyhdistämisen kautta ja että kiintiöpakolaisille ei v. 2021 varata kuntapaikkoja.
Vastaanotosta ja toiminnasta saatavista korvauksista on 28.4.2016 allekirjoitettu Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa sopimus, joka on voimassa
toistaiseksi. Sopimus koskee kuntaan kuntapaikoille muuttavia sekä myös
itsenäisesti kuntaan muuttavia oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita.
Valtio tukee ELY-keskuksen kanssa sopimuksen tehneitä kuntia taloudellisesti suojelua saaneiden vastaanotossa: kunnalle maksetaan valtion varoista
laskennallista korvausta 6 845 €/vuosi alle 7-vuotiaista ja 2 300 €/vuosi yli
7-vuotiaista henkilöistä. Korvausaika on 4 vuotta kiintiössä tulleista henkilöistä ja 3 vuotta turvapaikkamenettelyn kautta tulleista henkilöistä. Lisäksi
kunnalle korvataan todellisten kulujen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon
erityiskustannuksia, tulkkaus- ja käännöspalveluja sekä toimeentulotukikustannuksia. On mahdollista, että työ- ja elinkeinoministeriö maksaa edelleen
vuonna 2022 erilliskorvausta uusille kunnille pakolaisten vastaanotosta (ns.
bonusraha SYLVIA-hankkeen kautta). Valtionosuusjärjestelmässä huomioidaan maahanmuuttajat korotettuina kertoimina valtionosuuksia määritettäessä.
Kotouttamistyössä kannattaa lisäksi huomioida erilaiset hankerahoituksen
mahdollisuudet kuten ESR- ja EUSA-rahoitusmahdollisuudet. Näiden lisäksi kuntien on kuitenkin varauduttava siihen, että kotouttamistyöhön voidaan
tarvita myös muuta kunnan rahoitusta. Kuntakorvausten maksamisen edellytyksenä on, että kunnassa on laadittu kotouttamisohjelma.
Tänä vuonna kuntapaikkoja oli Keski-Suomessa tarjolla yhteensä 296 paikkaa, joihin ELY-keskus on tähän mennessä sijoittanut 58 kansainvälisen
suojelun perusteella oleskeluluvan saanutta henkilöä. Keski-Suomen
ELY-keskuksen ja kuntien välisissä kuntapaikkasopimuksissa kuntapaikat
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on varattu pääasiassa myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijaperheille ja yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille.
Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan kuntien sopimuspaikkoja tarvitaan edelleen myös kiintiöpakolaisille. Vuodelle 2022 kiintiöpakolaisten
osuuden kasvattamiselle on Afganistanin tilanteesta johtuen nousupainetta.
Ministeriöt neuvottelevat parhaillaan esityksestä ja hallituksen kanta selviää
syyskuun budjettiriihessä. Lopullisen päätöksen tekee eduskunta hyväksyessään talousarvion vuoden lopussa. Kiintiöpakolaisten vastaanottoon tulee
varautua riittävillä henkilöstöresursseilla kotouttamisen alkuvaiheessa (kokoaikainen sosiaaliohjaaja vähintään 3–6 kk.)
Kuntapaikoille tulijat tarvitsevat perusturvan palveluita kotoutumiseen, erityisesti tämä näkyy sosiaalitoimen palveluissa. Tällä hetkellä sosiaalipalveluissa resurssit ovat niukat, jolloin kuntapaikoille tulijoiden kotoutumiseen
tulee saada vähintään yhden sosiaaliohjaajan työpanos. Yksittäisiä kuntaan
tulijoita on mahdollisuus ottaa vastaan nykyisellä resurssilla.
Wiitaunionin yhteinen kotouttamissuunnitelma tulee päivittää vähintään
kerran valtuustokauden aikana ja nykyinen suunnitelma on päivityksen alla.
Wiitaunionin kunnat ovat mukana JAMK:n Kotopaikka 2 -hankkeessa, josta apua päivitystyöhön on mahdollista saada.
Oheismateriaali:
- Keski-Suomen ELY-keskuksen kirje
- Keski-Suomen ELY-keskus, maahanmuuttoasiantuntija Marja Riikosen
esitys
- Wiitaunionin kotouttamisohjelma
- 28.4.2016 allekirjoitettu sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen
edistämisestä
Lisätiedot: Perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila, puh. 044 459 7256,
marja.laurila@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Viitasaaren kaupunki
myöntää aikaisempien vuosien tapaan kuntapaikan vuonna 2022 enintään
20:lle myönteisen oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle pääosin
perheenyhdistämisen kautta ja että kiintiöpakolaisille ei v. 2022 varata
kuntapaikkoja.
Keskustelun kuluessa Ilpo Manninen esitti, että Viitasaaren kaupunki ei
varaa kuntapaikkoja vuonna 2022 myönteisen oleskeluluvan saaneelle
turvapaikanhakijoille tai kiintiöpakolaisille.
Kaupunginjohtaja kertoi, että sopimus mahdollistaa kaupungille korvausten
hakemisen ja kotouttamisohjelma lähtee siitä, että sosiaalitoimistoon tulee
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tieto sosiaalitoimen palveluita tarvitsevasta turvapaikanhakijasta.
Kaupungin vastaavalla sosiaalityöntekijällä on tunnukset UMA-järjestelmään, jota kautta korvauksia haetaan.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan
päätösesityksestä poikkeava esitys, jota ei ole kuitenkaan kannatettu, joten
esitys raukeaa ja kaupunginhallitus on hyväksynyt päätöksen
kaupunginjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.
Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto
____________
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Kaupunginvaltuuston 13.9.2021 päätösten täytäntöönpano
5/011/2021
Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 200
Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat
johtaa valituksiin. Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.
Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu
mahdollisiin menettelyvirheisiin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöön panemasta päätöstä sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo,
että päätös on lainvastainen, sillä on velvollisuus olla panematta päätöstä
täytäntöön ja saatettava asia viipymättä valtuuston käsiteltäväksi.
Kuntalain (410/2015) 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.
Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301,
tiina.honkanen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston 13.9.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lainvastaisia, joten päätökset
voidaan panna täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkitään, että ILpo Manninen poistui kokouksesta tämän asian alussa klo
17.38.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

____________
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Lausunto Keski-Suomen strategialuonnoksesta 2025 - 2050 ja sen ympäristöselostuksesta
465/001/2021
Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 201
Keski-Suomen liitto pyytää lausuntoa Keski-Suomen strategialuonnoksesta
2025-2050 ja sen ympäristöselostuksesta. Lausunto tulee antaa viimeistään
8.10.2021.
Keski-Suomen strategian teemat ja näkökulmat muodostuvat niistä asioista,
jotka ovat maakunnan toimijoille yhteisiä, joiden edistämiseen tarvitaan
maakunnallista yhteistyötä ja joiden toteuttamiseen on koottava monenlaisia
voimavaroja. Hyvinvoinnin, osaamisen, työllisyyden ja yrityselämän uudistumisen rinnalle nousevat myös Keski-Suomessa nykyistä vahvemmin ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Kestävä kehitys ja digitalisaatio koskevat kaikkia painopisteitä.
Visio
Strategian visiona on, että Keski-Suomi menestyy rakentamalla kestävää,
osaavaa ja kansainvälistä maakuntaa, jossa ihmiset voivat hyvin.
Arvoja, joihin vision toteuttamisessa nojataan, ovat:
- ihmisyys ja empatia
- edistyksellisyys, uteliaisuus ja rohkeus
- oikeamielisyys ja vastuullisuus.
Keski-Suomen strategia 2025-2050 pohjautuu kokonaiskestävyyden pyrkimykselle. Kokonaiskestävyys tarkoittaa neljän periaatteen yhtäaikaista täyttymistä toiminnassamme:
- Talous on kestävää, kun kaikki toiminta on sekä taloudellisesti tehokasta
että ympäristöä säästävää. Talouden kasvumme ei perustu luonnonvarojen
hävittämiseen, velkaantumiseen tai hyvinvoinnin heikkenemiseen.
- Luonnonvarojen käyttö on kestävää, kun luontomme monimuotoisuus
säilyy ja ihmiset toimivat luonnon sietokykyä kunnioittaen.
- Keski-Suomi on yhteisönä kestävä, kun hyvinvointi jakautuu tasapuolisesti. Kaikilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua ja ottaa vastuuta omassa
elämässään. Suomen keskellä sijaitsevana maakuntana saavutettavuus on
meille tärkeää.
- Keskisuomalainen identiteetti on kestävää, kun se lujittaa vuorovaikutusta, suvaitsevaisuutta ja kumppanuutta.
Strategia antaa raamit aluekehittämiselle. Keski-Suomen strategia sisältää:
- tahtotilan maakunnan kehittämisestä vuoteen 2050
(maakuntasuunnitelma)
- maakunnan kehittämisen yhteiset toimenpiteet ja arvion niiden
rahoittamisesta vuosille 2022–2025 (maakuntaohjelma)
- EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen käyttöä suuntavan
älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2021-2027

VIITASAAREN KAUPUNKI
Viitasaaren kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 201

12/2021

19

20.09.2021

Keski-Suomen strategiakeskustelut on toteutettu kevään 2021 aikana yli
300 ihmisen voimin reilussa 20 työpajassa. Niihin on osallistunut kuntien,
yritysten, koulutusorganisaatioiden, järjestöjen ja maakunnan kehittämisestä
kiinnostuneiden tahojen edustajia. Työpajojen aineiston, tilastotiedon, ennakkoarvioiden ja Keski-Suomen vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien pohjalta on koottu strategian raakaversio, jota kommentoitiin otakantaa.fi -palvelussa reilun 50 henkilön puolesta.
Oheismateriaali:
- Lausuntopyyntö Keski-Suomen strategialuonnoksesta 2025-2050 ja sen
ympäristöselostuksesta
- Keski-Suomen strategialuonnos 2025-2050
- Ympäristöselostuksen luonnos, Keski-Suomen strategia 2025-2050
Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh. 044 459 7300,
janne.kinnunen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää antaa Keski-Suomen strategialuonnoksesta
2025-2050 ja sen ympäristöselostuksesta seuraavan lausunnon:
Kaupunginhallitus pitää hyvänä sitä, että strategiatyössä on järjestetty aluekohtaisia tilaisuuksia ja kuultu mm. pohjoisen Keski-Suomen tahtotilaa erillisen työpajan kautta.
Strategialuonnos etenee megatrendien ja skenaarioiden hahmottamisen
kautta pitkän ja lyhyemmän aikavälin strategisiin tavoitteisiin ja kiteyttää
keskeiset kasvun kärjet; bio-ja kiertotalouden, hyvinvoinnin sekä uudistuvan teollisuuden.
Strategia sisältää teemoja, jotka ovat vahvasti kirjoitettu myös Viitasaaren
kaupungin nykyiseen kaupunkistrategiaan. Hyvinvointi, osaaminen, työllisyyden edistäminen ja yrityselämän uudistuminen ovat myös kaupungin kehittämisen ytimessä. Kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat maakuntastrategian ja kaupungin strategian yhteisiä elementtejä.
Kaupunginhallitus pitää hyvänä uudistuvan teollisuuden nostamista kasvun
kärkiin. Kaupunki toteaa edelleen, että strategiassa voisi terävöittää paikkariippumattoman työn tekemisen mahdollisuuksia asuinpaikasta riippumatta.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkitään, että Ilpo Manninen palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 17.40.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Lausunto lausuntopalvelu.fi kautta
____________
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Perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuuden hakeminen kaupungille
275/216/2021
Viitasaaren kaupunginhallitus 07.06.2021 § 123
Matti Johannes Kauppinen on kuollut 6.1.2021 viimeisenä kotikuntanaan
Kannonkoski. Häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten
hänen omaisuutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle.
Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori.
Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän
omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön
sijaintikunta voi hakea kiinteistöä. Hakemus pyydetään toimittamaan
Valtiokonttoriin 7.12.2021 mennessä erillisellä lomakkeella sähköpostitse
osoitteeseen perintoasiat@valtiokonttori.fi.
Päätös asiassa voidaan tehdä, kun vuosi on kulunut perinnönjättäjän
kuolemasta. Mikäli kunta ei lähetä hakemusta, omaisuus jää valtiolle, ellei
sitä luovuteta läheiselle. Hakemuksessa Valtiokonttorille tulee ilmoittaa
jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle.
Hakemusta ei tarvitse muuten perustella. Omaisuuden luovuttaminen
kunnalle ei perustu tarveharkintaan, eivätkä kunnan ja yksityisen henkilön
hakemukset kilpaile keskenään.
Lisätietoja kuolinpesän omaisuudesta saa Valtiokonttorin valtuuttamalta
pesänhoitajalta (Asianajotoimisto Jukka Hokkanen Ky).
Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301,
tiina.honkanen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää pyytää perusturva-, sivistys- ja teknistä
lautakuntaa esittämään kaupunginhallitukselle sosiaalisia tai kulttuuriin
liittyviä käyttötarkoituksia, joihin mahdollisesti saatavaa omaisuutta
voitaisiin käyttää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote sivistyslautakunta, perusturvalautakunta, tekninen lautakunta,
kaupunginsihteeri
____________

Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 202
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Tekninen lautakunta on 25.8.2021 § 55 esittänyt kaupunginhallitukselle, että perintöomaisuudella voisi kehittää alueen luontomatkailukohteita sekä
parantaa Metsähallitukselta kummisopimuksella siirtyviä luontokohteita.
Luontokohteiden parantaminen täyttäisi valtionkonttorin kulttuuriset ja
sosiaaliset tavoitteet.
Perusturvalautakunta on 24.8.2021 § 99 esittänyt kaupunginhallitukselle, että perillisttä kuolleen henkilön omaisuus realisoidaan ja varat käytetään tässä järjestyksessä:
1. perhekeskustoiminnan kehittämiseen,
2. teknologisten ratkaisujen toteuttamiseen ikäihmisten kotona-asumisessa
sekä
3. muualta paikkakunnilta kulkevien työntekijöiden ja työharjoitteluun
tulevien opiskelijoiden tilapäisen asumisen järjestämiseen paikkakunnalla.
Sivistyslautakunta on 14.9.2021 § 88 esittänyt kaupunginhallitukselle, että
mikäli perintö saadaan kaupungin käyttöön, varat käytetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Oheismateriaali:
- Otteet teknisen lautakunnan, perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan
päätöksistä
- Kiinteistöarvio
Kuolinpesän omaisuutta hoitava asianajotoimisto on ilmoittanut, että kiinteistöt sijaitsevat kaikki Viitasaaren kaupungin puolella ja metsäomaisuuden arvo on n. 191 000 €. Metsämaata on 33,6 ha sekä peltoa, joka on
ns.viljelemätöntä joutomaata, 2,2, ha. Tarkemmat tiedot kiinteistöarviossa.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupuginhallitus päättää hakea perillisittä kuolleen henkilön omaisuutta
luovutettavaksi Viitasaaren kaupungille.
Omaisuutta tullaan käyttämään seuraaviin tarkoituksiin:
1. Perhekeskustoiminnan kehittämiseen 40 %.
2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen 30 %.
3. Metsähallitukselta kummisopimuksella siirtyvien luontokohteiden
parantamiseen 30 %.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote kaupunginsihteeri, hakemus Valtiokonttorille
____________
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Valtiokonttorin päätös valtiolle tulleen omaisuuden luovuttamisesta kaupungille/ Peltomäki
681/216/2019
Viitasaaren kaupunginhallitus 13.01.2020 § 7
Viitasaaren kaupungille on annettu mahdollisuus hakea Valtionkonttorilta
Viitasaarella asuneen ja kuolleen Martti Tapani Peltoniemen kuolinpesän
omaisuutta. Peltoniemi on kuollut Viitasaarella 20.1.2019. Häneltä ei jäänyt
perillisiä, joten hänen omaisuutensa on mennyt perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle.
Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän
omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä. Hakemus on pyydetty toimittamaan Valtiokonttoriin 17.2.2020 mennessä. Päätös asiassa voidaan tehdä, kun vuosi
on kulunut perinnönjättäjän kuolemasta. Mikäli kunta ei lähetä hakemusta,
omaisuus jää valtiolle, ellei sitä luovuteta läheiselle.
Hakemuksessa Valtiokonttorille tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei tarvitse muuten
perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu
tarveharkintaan.
Oheismateriaali:
- Perukirja (Salassapidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24)
Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi
Viitasaaren kaupungille ja käyttää sen yksinäisten vanhusten
päivätoiminnan kehittämiseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Hakemus Valtiokonttori, ote kaupunginsihteeri
____________

Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 203
Valtiokonttori on 26.5.2021 tehnyt päätöksen, jolla kuolinpesän omaisuus,
lukuunottamatta perinnönjättäjän läheiselle luovutettua kuolinpesään kuuluvaa erottamatonta määräalaa tilasta Purola (931-408-1-35-M-601) ja ympä-
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ristöministeriölle METSO-metsien suojeluohjelmakohteeksi luovutettua
erottamatonta määräalaa tilasta Välimaa (931-408-1-32-M-601), luovutetaan Viitasaaren kaupungille seuraavilla ehdoilla:
1. Kaupunki vastaa pesän veloista ja maksuista.
2. Kaupunki käyttää omaisuuden yksinäisten vanhusten päivätoiminnan kehittämiseen.
3. Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kaupunki luovuttaa omaisuuden tälle.
Valtiokonttorin päätös on saanut lainvoiman ja pesänhoitaja on 3.9.2021 ilmoittanut kuolinpesän tilin saldoksi viimeisen 25.8. päivätyn tiliotteen mukaan 11.421,15 euroa. Pesänhoitaja on siirtänyt kaupungin tilille 11.400,00
euroa ja mahdollisen loppuosan tilin lopetuskulujen jälkeen.
Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301,
tiina.honkanen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Valtiokonttorin päätöksen ja perintöosuuden luovutuksen sekä osoittaa tasetilillä olevat varat perusturvalautakunnalle yksinäisten vanhusten päivätoiminnan kehittämiseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote perusturvalautakunta, perusturvan toimialajohtaja, kirjanpito, kaupunginsihteeri
____________
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Selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja johtopäätöksistä
207/202/2021
Tarkastuslautakunta 26.05.2021 § 29
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida,
ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Ehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua ja allekirjoittaa kertomuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto
____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 28.06.2021 § 43
Oheismateriaali:
- Arviointikertomus 2020
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää
1. merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi;
2. pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja johtopäätöksistä
kaupunginhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2021
lokakuun valtuuston kokouksessa.
---Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vuokko Leivonen piti lyhyen
ykeiskatsauksen tilivuoteen 2020.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti
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1. merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi;
2. pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja johtopäätöksistä
kaupunginhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2021
lokakuun valtuuston kokouksessa.
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote tarkastuslautakunta, jatkokäsittelyyn kaupunginhallitus
____________

Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 204
Kaupunginvaltuusto päätti 28.06.2021 § 43 pyytää arviointikertomuksessa
esitetyistä havainnoista ja johtopäätöksistä kaupunginhallituksen selvitykset
niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2021 lokakuun valtuuston kokouksessa. Kaupunginhallitus on pyytänyt lautakuntia toimittamaan selvitykset
omilta toimialoiltaan kaupunginhallituksen käsittelyyn tarkastuslautakunnalle annettavaa kaupunginhallituksen selvitystä varten.
Kaupunkistrategian toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen osalta tarkastuslautakunta on todennut että Viitasaarella on työn ja työvoiman
kohtaamisen ongelma, koska kaupungissa on sekä avoimia työpaikkoja että
työttömiä työnhakijoita, mutta niitä ei ole edellisten vuosien vuoden tavoin
saatu kohtamaan joskin hienoista tilanteen parantumista on havaittavissa
edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastuslautakunta edellyttää kaupungilta
ongelman ratkaisemiseksi täsmätoimien terävöittämistä.
Viitasaaren kaupungin vuoden 2020 työttömyysasteen keski-arvo oli 12,9
%, työttömyys kasvoi kuitenkin koronapandemian vuoksi edelliseen vuoteen 2,5 % yksikköä. Kaupungin työllistämistoimet vuonna 2020 olivat tehokkaita. Kaupunki maksoi työmarkkinatuen maksuosuutta, eli ns. sakkomaksua jälleen kerran vähiten maakunnassa, noin 36 €/asukas. KeskiSuomen keskimääräinen sakkomaksuosuus oli noin 98 €/asukas ja koko
maan noin 82 € /asukas.
22.9.2020 julkistetun Keski-Suomen työllisyyskatsauksen mukaan Keski-Suomessa työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta heinäkuun lopussa oli 14,4 % ja Viitasaaren osalta 11,2 %. Työttömiä työnhakijoita heinäkuussa 2021 oli Viitasaarella 274 henkeä, joista miehiä 155 ja
naisia 119. Alle 20-vuotiaita työttömiä oli 8, alle 25 -vuotiaita 33, yli 50
-vuotiaita 119, pitkäaikaistyöttömiä 87 ja vammaisia ja pitkäaikaissairaita
64 henkeä. Avoimia työpaikkoja heinäkuussa 2021 oli 98 kpl, kun niitä
edellisvuonna 2020 oli 82 kpl.
Viitasaarella työllisyysyksikkö vastaa kaupungin työllistämistoimista. Se
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kuuluu hallinnollisesti kaupunginhallituksen toimialaan. Yksikössä työskentelee toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa työllisyyspäällikkö ja
työpajaohjaaja. Työllisyyspäällikkö toimii myös Pohjoisen Keski-Suomen
Typ-verkoston johtajana ja kaupunginjohtaja ohjausryhmän puheenjohtajana. TYP-työ on moniammatillista yhteistyötä keskeisten viranomaisten
TE-toimisto, Kela, kunta kesken. TYP-työssä pureudutaan vaikeimmassa
työmarkkina-asemassa olevien moniammatillista yhteistyötä tarvitseviin
asiakkaisiin. Työllisyysyksikön osana toimii Tuunari paja, jossa työskennellään palkkatukityössä, työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.
Työllistämisyksikön tavoitteena on työllistää keskimäärin 25 henkilöä kuukaudessa palkkatuella tai oppisopimuksella siihen asti, että hakijan työssäoloehto täyttyy (n. 8 kk). Yksikkö järjestää työkokeilu- tai kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 30 henkilölle vuodessa. Kaupunki työllistää ensisijaisesti 300 päivää työmarkkinatukea saaneita työttömiä työnhakijoita ja lisäksi henkilöitä, joiden työllistämiseen saadaan palkkatukea. Henkilöitä työllistetään sekä kaupungin toimipisteisiin että työntekijän siirtona toisen työnjärjestäjän palvelukseen. Työllisyysyksikkö vastaa kaupungin työllisyysmäärärahojen käytöstä ja työmarkkinatuen maksuosuuden maksuista. Tavoitteena on, että kaupungin maksama vuotuinen työmarkkinatuen maksuosuus eli ns. sakkomaksu ei ylittäisi 220 000 euroa. Maakunnallisessa vertailussa kaupunki on ollut lähes joka vuosi vähiten sakkomaksua maksaneiden joukossa.
Viitasaaren kaupunki on mukana Saarijärven - Viitasaaren seutukunnan
EKKO Elinkeinojen kehittämisen hankekokonaisuudessa. Tällä kolmen
erillisen hankkeen kokonaisuudella (budjetti yht. n. 1 milj.€) vastataan alueen elin-, veto- ja pitovoimaisuuden kehittämiseen elinkeinoelämän ja yritysten lähtökohdista. Invest in & Do business -hankkeen avulla seudulle
haetaan investointeja ja pääomaa. Invest in Staff -hankkeen avulla panostetaan yritysten työvoimaan ja osaamiseen ja Move &Work -hankkeen avulla
vastataan työvoiman saatavuuteen. Move & Work -hankkeessa on selvitetty
mm. työperäistä maahanmuuttoa yrityksille ja myös Wiitaunioni ja Saarikka
perusturvaliikelaitos valmistelevat työperäisen maahanmuuton hanketta.
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi kaupunki tekee läheistä yhteistyötä TE-palveluiden yritysasiantuntijoiden kanssa sekä Witas -kehitysyhtiön
kanssa yritysten työvoiman turvaamiseksi. Johtopätöksenä työttömien työntekijöiden ja avointen työpaikkojen väliseen dilemmaan todetaan, että nykyisen lainsäädännön puitteissa kaupungilla on loppujen lopuksi rajattu yksipuolinen mahdollisuus saada työttömyystilastoissa näkyvä henkilö ottamaan vastaan avointa työpaikkaa.
Yrittäjyyden positiivisen työpaikkakehityksen ja toimeentulon edistäminen
on keskeinen osa elinvoiman parantamista. Tarkastuslautakunta kannustaa
etsimään hyviä käytäntöjä kunnan ja elinvoiman edistämiseen myös muualta Suomesta.
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Viitasaaren kaupunki on mukana monessa valtakunnallisessa ohjelmassa,
joka mahdollistaa hyvien käytänteiden omaksumista muista kunnista myös
elinvoiman edistämisessä. Kaupunki on ollut useana vuonna mm. Kuntaliiton ns. USO-ohjelmassa aktiivisena toimijana. USO-verkostoprojekti on
kuntien ja Kuntaliitto-konsernin vertaisoppimis- ja tukiverkosto, kokemusja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija.
Kaupunki on mukana myös seutukaupunkiverkostossa. Seutukaupunkeja
ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia (seutukeskus) tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntien keskuksia. Seutukaupungit muodostavat kuntarakenteen perustan. Ne ovat sujuvan elämän keskuksia, joissa työn ja perheen sekä monipuolisen ja laadukkaan vapaa-ajan yhdistäminen on helppoa ja mutkatonta. Seutukaupungeilla on talousalueiden
keskuksina riittävät resurssit myös omaehtoiseen elinvoiman kehittämistyöhön sekä osaamisensa että taloutensa puolesta. Paikallishallinnon ja -palvelujen järjestäminen kuuluvat kunnan tehtäviin, seutukaupungit ovat kokonsa
ja resurssiensa osalta kyvykkäitä vastaamaan asukkaidensa palvelutarpeeseen.
Seutukaupunkityö on pitkälti juuri vertaistyötä ja siellä kunnat yhteisesti kehittävät seutukaupungeille ominaisia verkostoja. Mukana seutukaupunkiverkostossa on nykyisellään 57 kuntaa mm. Akaa, Alajärvi, Alavus, Forssa,
Hamina, Heinola, Huittinen, Iisalmi, Ikaalinen, Jämsä, Kalajoki jne. Lisää
seutukaupunkiverkoston työstä voi lukea mm. osoitteesta:
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kaupunkipolitiikka/kau
punkipolitiikka/seutukaupungit-ja-seutukaupunkiverkosto
Tarkastuslautakunta katsoo, että kaupungin tulisi voimakkaammin rohkaista ja kannustaa yrityskenttää innovatiivisiin ratkaisuihin esimerkiksi osaamiskeskuksen (Lennätin) kehittämiseksi ja vastaavien toimintojen saamiseksi Viitasaarelle.
Kaupunki on hankkeistanut osaamis- ja etätyökeskus Lennättimen. Lennätin
2.0 -hanke päättyi kesäkuun 2021 lopussa, jonka jälkeen käynnistettiin jatkohankkeena Digipaja -hanke. Jatkohankkeessa on tarkoitus kehittää elinkeinoelämän digitaalisuutta ja toimijoiden verkottumista. Witas Oy:n käynnistämällä KEXRI hankkeella kehitetään alueen yritysten VR- ja AR -osaamista.
Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä asiana sitä, että kaupunginhallitus
on laatinut konkreettisia toimia kaupungin elinvoiman lisäämiseksi ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä,
että tavoitteiden toteutumisesta seurataan aktiivisesti. Tavoitteiden toteutumisen ja toimien vaikuttavuuden arviointia varten on tärkeää, että asetetaan asianmukaiset mittarit, jotka tosiasiallisesti kuvaavat tavoitteiden toteutumista. Lisäksi toimintakertomuksen elinvoimaosuuteen olisi hyvä sisäl-
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lyttää konkreettisia lukuja ja vertailuja edellisiin vuosiin väestömuutoksista
kuten syntyneistä, kuolleista sekä tulo- ja lähtömuuttaneista.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuun 2020 kokouksessaan uuden kaupunkistrategian, jossa Viitasaaren elinvoimaa on käsitelty laajasti. Kaupunki on jalkauttanut ja toimeenpannut strategiaa loppuvuoden 2020 ja vuoden
2021 aikana. Kaupunginjohtaja on käynnistänyt säännöllisen neljännesvuosittaisen strategian toteutumisen seurannan ja raportoinut seurannan tuloksista suoraan kaupunginhallitukselle. Strategian seurannassa toteutumista on
tarkasteltu vastuualueitten ja mittareiden pohjalta.
Tarkastuslautakunnan konserniyhtiöille esittämien havaintojen osalta todetaan, että vuokra-asuntojen käyttöaste ja siinä tapahtuneet muutokset ovat
keskeinen toiminnan tavoite ja mittari, joka on huomioitu v. 2020 tilinpäätöksessä. Kaikki VVA Oy:n kiinteistöt ovat ikääntymässä ja peruskorjausvaihe lähenee suuressa osassa kiinteistöjä. Tytäryhtiö on realisoinut purkamalla käyttöasteeltaan heikkoja kiinteistöjä ja jatkaa purkutoimia edelleen,
sillä tarjouskauppa ei ole enää viime vuosina toiminut. V. 2020 on purettu
Kolkuntien rivitalot ja Keihärinkoskentien A-talo, vuonna 2021 Ruuponsaarentien rivitalot (purku-urakka käynnissä) ja Keihärinkoskentien jäljellä olevat talot (purku-urakka alkamassa). Käyttöasteen hyvällä tasolla pitämisessä
olennaisinta on vuokrataso, markkinavuokrataso on nyt erittäin kilpailukykyinen yhtiön vuokratason kanssa.
Vuokra-asuntojen markkinoinnin osalta todetaan, että Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n hiljattain valmistuneessa strategiassa on painotettu yhtiön
markkinoinnin tehostamista. Näyttää siltä että markkinointiponnisteluilla ei
olisi asuntojen kysyntään suuriakaan vaikutuksia vaan suhdannevaihteluilla
on suurin vaikutus.
Sairauspoissaolot
Tarkastuslautakunta on edellisen vuoden tavoin ilmaissut huolensa sairauspoissaolojen määrästä ja edellyttänyt kaupungin johdolta toimia sairauspoissaolojen määrän alentamiseen.
Henkilöstöjohtajan lausunnon mukaan sairauspoissaolot ovat kasvaneet eniten yli 60 ja 90 päivää kestäneissä poissaoloissa. Poissaolojen kasvun syyt
ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksissa ja mielenterveyden haasteissa. Tilanteeseen on pyritty vastaamaan erimerkiksi järjestämällä työterveys- ja työkykyneuvotteluja, perustamalla työterveyshuollon kanssa yhteistyöryhmä,
tekemällä työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä. Toukokuussa 2021 on aloitettu
esihenkilöiden valmennus-/koulutusohjelma. Keva on myös myöntänyt hankerahoituksen psykososiaalisten kuormitustekijöiden vähentämiseen tähtäävään Wiitaunionin kuntien yhteiseen hankkeeseen. Hanke alkaa marraskuussa ja kestää vuoden 2022 loppuun saakka.
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Henkilöstöjohtajan lausunnon mukaan hyvä johtaminen ja selkeä työn organisointi ovat ensisijaisia ratkaisuja sairauspoissaolojen vähentämisessä. Sairauspoissaolot eivät aina johdu pelkästä sairaudesta, vaan sairauspoissaolot
voivat johtua myös huonosta työilmapiiristä, johtamisesta, työmotivaatiosta
tai työpaikalla vallitsevasta poissaolokulttuurista. Sairauspoissaoloihin vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä, muutokset eivät yleensä tapahdu nopeasti. Vuonna 2021 sairauspoissaolot tulevat todennäköisesti olemaan vielä
korkealla tasolla.
Perusturvan toimiala
Perusturvan toimialan osalta tarkastuslautakunta korostaa edelleen
ennalta ehkäisemisen tärkeyttä. Tarkastuslautakunnan mukaan varhaisen
puuttumisen toimintatapa on elämänlaadun kannalta myönteistä ja myös tavoittelemisen arvoista talouden näkökulmasta pidemmällä aikavälillä erityisesti lastensuojelussa ja vanhuspalveluissa. Tarkastuslautakunta myös toteaa huolestuneena, että vanhuspalveluissa on huomattavaa henkilöstövajausta.
Edelleen tarkastuslautakunta rohkaisee kaupunkia käytettävissä olevien liikunta- ja virkistysresurssien aktiivisempaan käyttöön ennaltaehkäisevässä
toiminnassa.
Perusturvalautakunnan lausunnon mukaan sosiaalipalveluissa mm. systeeminen työote tukee varhaisen puuttumisen mahdollisuuksia Wiitaunionin
alueella. Sosiaalipalveluissa korjaavan työn osuus on kuitenkin pysynyt
suurena, vaikka määräaikaista lisäresurssia onkin käytetty. Haasteet etenkin
koululaisten kohdalla ovat olleet kasvussa koulupsykologiresurssin vähyyden vuoksi. Myös kouluilla toimiva psykiatrinen sairaanhoitaja, tsemppari,
on ollut täystyöllistetty ja hänelle työpariksi saatiin keväällä 2021 pilottiluontoisesti nuorisopsykiatri yhteistyössä Coronaria Oy:n kanssa.
Perusturvassa käynnistettiin keväällä 2020 palvelustrategian päivittäminen
osana talouden tasapainottamista, joka johti tarkemman palveluiden kehittämis- ja tuottamisselvityksen työstämiseen yhdessä NHG:n kanssa. Selvityksessä esitettiin erilaisia vaihtoehtoja kustannustehokkaiden palveluiden
tuottamiseksi viiden vuoden aikajänteellä, jotka käsiteltiin valtuustoissa keväällä 2021. Valtuustot hyväksyivät sosiaalipalveluihin painopisteen siirtämiseen korjaavasta työstä ennalta ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen liittyvät henkilöstölisäykset (1 sosiaalityöntekijä ja 1 perhetyöntekijä / kunta)
sekä teknologisten ratkaisujen ja välimuotoisen asumisen lisäämisen vanhuspalveluihin.
Perusturvalautakunnan lausunnon mukaan henkilöstön saatavuus on
Wiitaunionin alueella ollut heikompaa kuin aikaisempina vuosina. Lisäksi
on jouduttu turvautumaan ostopalveluun myös henkilöstön rekrytoimisen
osalta. Pahimmillaan henkilöstön saatavuus on vaikeuttanut työtä lähes kaikissa perusturvan yksiköissä. Lautakunnan mukaan POKE:n kanssa yhteis-
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työssä on järjestetty oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia hoiva-alalle, jotka ovat edenneet hyvin. Oppisopimuskoulutukset sitovat myös ohjaajaresurssia työpaikalta, joten em. koulutusten jatkaminen on tehtävä myös suunnitelmallisesti tulevina vuosina. Lautakunnan mukaan huomioitava myös
on, että työikäisen henkilöstön saamiseksi alueelle, tulee kiinnittää huomiota myös koko kunnan vetovoimatekijöihin ja elinvoimaan sekä työhyvinvointiin liittyviin toimenpiteisiin.
Sivistystoimen toimiala
Sivistyslautakunta on 14.9.2021 § 96 merkinnyt tiedoksi Viitasaaren kaupungin tarkastuslautaukunnan arviointikertomuksen v. 2020 sivistystoimen
tavoitteiden toteutumisen osalta. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa todennut, että sivistyslautakunnan toimialan taloudelliset tavoitteet
ovat toteutuneet suunnitellusti. Myös lukion uusi erityislinja on herättänyt
valtakunnallisesti kiinnostusta ja osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Tarkastuslautakunta on pitänyt myönteisenä asiana lukio-opiskelijoille annettuja
etuja koskien asumista ja oppimateriaalia sekä vapaa-ajanpalveluja.
Teknisen toimen toimiala
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa kehoittanut lisäämään tarkkuutta investointiosien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Teknisen lautakunnan antaman lausunnon mukaan Viitasaarella investointien alkuperäinen talousarvio oli 5.993.000 euroa. Toteutuma oli 3.910.572
euroa eli 2.082.427 euroa alle talousarvion. Investointiosassa oli 30 kpl teknisen toimen hallinnoimaa investointia, joista saatiin toteutettua 29 kpl. Arboretumin näkötornin suunnitelmat valmistuivat loppuvuonna 2020, jolloin
rakentamisen aloittaminen ei ollut mahdollista. Myös paloaseman investoinnin aikataulussa siirtyi kustannuksia vuodelta 2020 vuodelle 2021,
jolloin paloaseman investoinnista jäi määrärahaa käyttämättä 1.539.732,02
euroa vuonna 2020.
Toimialakohtaiset tarkemmat selvitykset oheismateriaalina.
Oheismateriaali:
- Henkilöstöjohtajan lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen
2020, koskien henkilöstön sairauspoissaoloja.
- Perusturvan toimialan selvitys Viitasaaren tarkastuslautakunnan vuoden
2020 arviointikertomuksen havaintoihin ja kehittämissuosituksiin
- Teknisen lautakunnan lausunto arviointikertomuksesta vuodelta 2020
- Sivistyslautakunnan pöytäkirjanote 14.9.2021 § 96
- Arviointikertomus 2020
Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301,
tiina.honkanen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:

VIITASAAREN KAUPUNKI
Tarkastuslautakunta
Viitasaaren kaupunginvaltuusto
Viitasaaren kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 29
§ 43
§ 204

12/2021

32

26.05.2021
28.06.2021
20.09.2021

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle edellä olevan selvityksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja johtopäätöksistä.
Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto
____________
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Panttikirjojen luovuttaminen Kiinteistö Oy Viitasaaren Keskitielle
486/221/2021
Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 205
KS Taloushallintopalvelut on 8.9.2021 pyytänyt kaupunkia vapauttamaan
Kiinteistö Oy Viitasaaren Keskitie 4:n panttikirjoja muuhun käyttöön ja ilmoittanut, että yhtiöllä ei ole velkaa.
Viitasaaren kaupunki on 8.6.2009 allekirjoittanut valtuuston 27.4.2009 § 51
päätökseen perustuen Kiinteistö Oy Viitasaaren Keskitie 4:n 540 000 euron
suuruiseen lainaan omavelkaisen takauksen. Vastavakuudeksi kaupunki on
saanut kaikki yhtiön omistamaan Viitasaaren virastotalo nimiseen kiinteistöön vahvistetut kiinnitykset (panttikirjat). Panttikirjojen yhteisarvo on
780 000 euroa, joista Nordea pankin hallussa olevia panttikirjoja on ollut
240 000 euroa ja jotka pankki on 9.10.2008 sitoutunut luovuttamaan Viitasaaren kaupungille heti kun Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n laina 105520 6036709 yht. 216 000 euroa on maksettu pois. Kiinteistöyhtiön 540 000 euron määräinen laina on maksettu loppuun 31.12.2017.
Kaupunginvaltuusto on 10.11.2008 myöntänyt omavelkaisen takauksen
Kiinteistö Oy Viitasaaren Keskitie 4:n 113 000 euron määräiselle lisälainalle. Takaussitoumus on allekirjoitettu 19.12.2018 ja vastavakuudeksi kaupunki on saanut kiinteistöpanttikirjat yhteensä 120 000 euroa. Kyseinen laina on maksettu loppuun 10.6.2019.
Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301,
tiina.honkanen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää luovuttaa Kiinteistö Oy Viitasaaren Keskitie 4:lle
kaikki kaupungin hallussa olevat panttikirjat seuraavasti:
Panttikirjat
19.9.2007
19.9.2007
30.10.2008
30.10.2008

Päätös

nro
2376- 2385
2386
2562 -2563
2564

euroa
50 000 / kpl
40 000
50 000/ kpl
20 000

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Risto Rossi ja Teuvo Ruuhi poistuivat kokouksesta
esteellisinä (yhteisöjäävit) tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin tämän pykälän osalta Outi Vornanen.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote + panttikirjat KS Taloushallintopalvelut, ote talousjohtaja, tiedonhallintasihteeri
____________
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Viitasaaren vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2021 -2025
388/010/2021
Viitasaaren kaupunginhallitus 23.08.2021 § 163
Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi
olla useamman kunnan yhteinen.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla
on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Hallintosäännön 15 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.
Vanhusneuvoston kokoonpanosta ja valinnasta ei ole erityistä sääntelyä, joten niistä voidaan päättää paikallisten olosuhteiden mukaan. Kunnan on
myös mahdollista asettaa sama toimielin hoitamaan vanhusneuvoston ja
vammaisneuvoston tehtäviä.
Vanhusneuvoston kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on ollut seuraava:
Sisko Linna / Viitasaaren Eläkkeensaajat ry (varajäsen Helena Nerg)
Kaija Hanell / Eläkeliiton Viitasaaren yhdistys ry (vj. Helka Hautsalo)
Sanni Paananen / Viitaseudun kuulo ry (vj. Arvo Kumpulainen)
Alpo Saastamoinen / Viitasaaren Eläkeläiset ry
Ansa Litendahl / Viitasaaren seurakunta (vj. Anneli Palonen)
Kaupunginhallituksen edustajana on toiminut Arvo Pietiläinen.
Eläkeliiton Viitasaaren yhdistys on 29.3.2021 ilmoittanut valinneensa edustajakseen vanhusneuvostoon seuraavalle vaalikaudelle:
Kaija Hanell, varsinainen jäsen ja Helka Hautsalo, varalle
Seurakunnan uudeksi edustajaksi on 3.5.2021 ilmoitettu Heidi Syvänen.
Sihteerinä on toiminut tiedonhallintasihteeri Tarja Tossavainen.
Viitasaaren vanhusneuvosto on kokouksessaan 16.2.2017 antanut kaupunginhallitukselle seuraavan kannanoton vanhusneuvoston jäsenten valintaan
liittyen:
"Viitasaaren vanhusneuvosto katsoo toimivammaksi kokonaisuudeksi kes-
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kittymisen jatkossakin eritoten ikääntyneiden asioihin. Vaikka neuvostojen
mahdollinen yhdistäminen (vanhus- ja vammaisneuvosto) toisi mukanaan
enemmän yhteistyötä erityisryhmien osalta, toivotaan kuitenkin vanhusneuvoston saavan jatkaa omana neuvostonaan. Yhteistyön rakentaminen eri
neuvostojen välillä nähdään tulevaisuudessa tärkeäksi, jota voi viedä eteenpäin vaikkapa Kumppanuuspöydän kautta.
Jatkon kannalta vanhusneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että jäseniksi voisi hakeutua ja nimetä muitakin kuin vain eläkeläisjärjestöissä toimivia
ihmisiä (esimerkiksi potilasjärjestöt). Tällöin voitaisiin taata ikääntyneiden
laajempi osallistuminen heitä koskeviin asioihin, jopa asiakasraadin kaltaisesti, vaikka tuolloin ei voitaisi enää puhua parlamentaarisesta osallistumisesta.
Ylikunnallista vanhusneuvostoa ei nähdä myöskään järkeväksi; yhteistyötä
voidaan tehdä yli kuntarajojen muiden vanhusneuvostojen kanssa, mutta
asiat, joihin pyydetään kannanottoa tai joita halutaan edistää, ovat usein
omassa kunnassa olevia."
Oheismateriaali:
- Vanhusneuvoston toimintasääntö
Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301, tiina.honkanen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää
1. pyytää ikääntyneiden kuntalaisten asioita käsitteleviä eläkeläis-, seniorija potilasyhdistyksiä nimeämään edustajansa ja henkilökohtaisen varajäsenen Viitasaaren vanhusneuvostoon;
2. ottaa huomioon vanhusneuvoston kokoonpanossa Eläkeliiton Viitasaaren
yhdistyksen ja Viitasaaren seurakunnan ilmoitukset;
3. nimittää vanhusneuvostoon kaupunginhallituksen edustajan;
4. antaa vanhusneuvoston tehtäväksi puheenjohtajan nimittämisen keskuudestaan;
5. nimittää vanhusneuvoston sihteeriksi tiedonhallintasihteeri Tarja Tossavaisen
6. todeta, että vanhusneuvosto pyytää asiantuntijoita kokoukseen tarpeen
mukaan
----
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Risto Rossi esitti, että kaupunginhallituksen edustajaksi vanhusneuvostoon
valitaan Hilma Vepsäläinen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti
1. pyytää ikääntyneiden kuntalaisten asioita käsitteleviä eläkeläis-, seniorija potilasyhdistyksiä nimeämään edustajansa ja henkilökohtaisen
varajäsenen Viitasaaren vanhusneuvostoon;
2. ottaa huomioon vanhusneuvoston kokoonpanossa Eläkeliiton Viitasaaren
yhdistyksen ja Viitasaaren seurakunnan ilmoitukset;
3. nimittää vanhusneuvostoon kaupunginhallituksen edustajaksi Hilma
Vepsäläisen;
4. antaa vanhusneuvoston tehtäväksi puheenjohtajan nimittämisen
keskuudestaan;
5. nimittää vanhusneuvoston sihteeriksi tiedonhallintasihteeri Tarja
Tossavaisen
6. todeta, että vanhusneuvosto pyytää asiantuntijoita kokoukseen tarpeen
mukaan
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote Eläkeliiton Viitasaaren yhdistys, Viitasaaren seurakunta, kaupunginhallituksen edustaja, palkat, kaupunginsihteeri, lehti- ilmoitus,
tiedonhallintasihteeri
____________

Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 206
Kaupunki on lehti-ilmoituksin ja verkkojulkaisuin pyytänyt ikääntyneiden
kuntalaisten asioita käsitteleviä eläkeläis-, seniori- ja potilasyhdistyksiä nimeämään edustajansa ja henkilökohtaisen varajäsenen Viitasaaren vanhusneuvostoon 14.9.2021 mennessä.
Viitasaaren Eläkkeensaajat ry on ilmoittanut, että kokouksessaan 7.9.2021
yhdistys on nimennyt Viitasaaren vanhusneuvostoon edustajakseen Sisko
Linnan ja varajäseneksi Taisto Kammosen.
Viitaseudun kuulo ry on 14.9.2021 ilmoittanut, että Sanni Paananen varsinaisena jäsenenä jatkaa.
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Viitasaaren Eläkeläiset ry:n edellisen kauden edustaja Alpo Saastamoinen
on 14.9.2021 antanut suostumuksensa jatkaa vanhusneuvoston jäsenenä.
Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301,
tiina.honkanen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Viitasaaren vanhusneuvoston
kokoonpanon toimikaudella 2021 - 2025 seuraavasti:
Sisko Linna/ Viitasaaren Eläkkeensaajat ry (varajäsen Taisto Kammonen)
Kaija Hanell/ Eläkeliiton Viitasaaren yhdistys ry (vj. Helka Hautsalo)
Sanni Paananen/ Viitaseudun kuulo ry
Alpo Saastamoinen/ Viitasaaren Eläkeläiset ry
Heidi Syvänen/ Viitasaaren seurakunta
Hilma Vepsäläinen/ kaupunginhallituksen edustaja
Tarja Tossavainen, tiedonhallintasihteeri, vanhusneuvoston sihteeri
Kaupunginhallitus päättää edelleen, että vanhusneuvoston kokoonpanoa
voidaan täydentää, mikäli eläkeläis-, seniori- tai potilasyhdistyksiltä saadaan esityksiä jäsenistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet, palkat
____________
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Kansainväliseen tyttöjen päivään osallistuminen/ Kaupunginjohtajan tehtävän valtaus päiväksi
494/012/2021
Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 207
Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään 11.10.2021. #GirlsTakeOver- päivän teemana on tänä vuonna luotettavan tiedon vaikutus tasa-arvon toteutumiseen. Tytöt ja nuoret kaikkialla maailmassa tarvitsevat luotettavaa ja faktoihin perustuvaa tietoa voidakseen varmistaa oikeuksiensa toteutumisen.
Väärät tiedot, uskomukset ja myytit ylläpitävät syrjiviä rakenteita ja epätasa-arvoa. Koronaviruspandemian aikana luotettavan tiedon merkitys on entisestään korostunut. Samalla sen saaminen on vaikeutunut, kun koulut eri
puolilla maailmaa ovat olleet kiinni tai lapset ovat olleet etäopetuksessa. Internet on täynnä tietoa, mutta sen luotettavuutta on usein vaikea arvioida.
Poliittiset päättäjät, viranomaiset, instituutiot ja yritykset voivat toimillaan
edistää luotettavan tiedon saantia ja tasa-arvoa. Lisätietoa:
https://plan.fi/girls-takeover/
#GirlsTakeOver-päivän ideana on se, että ympäri maailman 15-17-vuotiaat
tytöt valtaavat johtajien paikkoja Plan Internationalin tempauksessa, muun
muassa Suomessa tasavallan presidentti ja Nesteen toimitusjohtaja osallistuvat tempaukseen ja he ottavat päiväksi nuoren työparikseen. Viitasaaren
kaupunginjohtaja Janne Kinnunen on näyttänyt tempaukselle vihreää valoa
ja haluaa osallistua teemapäivään.
Viitasaarella nuori siis valtaa kaupunginjohtajan tehtävän päiväksi. Hän
osallistuu 11.10. pidettävän Wiitaunionin johtoryhmän kokoukseen, sekä jo
aiemmin valtuustossa päätettyyn 11.10. klo 14-16 pidettävään Demokratia-iltapäivään sekä saman päivän valtuuston kokoukseen. Lisäksi ehdotuksena on, että nuori saa oman budjetin ja hän saa päättää mihin raha käytetään. Nuorelle annetaan mahdollisuus pitää puhe johtoryhmälle ja kaupunginvaltuustolle päivän teemaan liittyen. Samalla viranhaltijat ja päättäjät
saavat kuulla nuoren näkökulman luotettavasta tiedosta nuoren elämään ja
miten luotettavan tiedon saamista voitaisiin edistää. Lisäksi nuorille annetaan näin mahdollisuus osallistua myös kuntatyöelämän kehittämiseen.
Lisätiedot: Henkilöstöjohtaja Mervi Pääkkö, puh. 040 542 6071 tai
mervi.paakko@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että
1. Viitasaaren kaupunki osallistuu paikallisella tasolla #GirlsTakeOver-haasteeseen; sekä
2. nuorelle myönnetään 500 euron budjetti kaupunginhallituksen käyttövaroista lasten ja nuorten olosuhteiden parantamiseksi Viitasaarella.
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että
1. Viitasaaren kaupunki osallistuu paikallisella tasolla
#GirlsTakeOver-haasteeseen; sekä
2. nuorelle myönnetään 500 euron budjetti kaupunginhallituksen
käyttövaroista lasten ja nuorten olosuhteiden parantamiseksi Viitasaarella.
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

ote henkilöstöjohtaja
____________
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Ruuponsaarentien rivitalotontin vuokrasopimuksen päättäminen
467/520/2021
Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 208
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy on kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti päättänyt purkaa vuokrarivitalot osoitteesta Ruuponsaarentie 61. Purkuhanke on saanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) 90
%:n purkuavustuksen. Purkutyöt aloitetaan 6.9.2021 ja töiden valmistumisajankohta on 31.10.2021. Lisäksi Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy irtisanoo
kiinteistöltä sähkö- ja vesiliittymät.
Rivitalojen tontti on vuokrattu kaupunkikonsernilta, vuokrasopimus on tehty määräajaksi alkaen 7.9.1990 ja päättyen 6.9.2040.
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy ehdottaa Viitasaaren kaupunginhallitukselle
voimassaolevan Ruuponsaarentie 61-kiinteistön tontinvuokrasopimuksen
päättämistä päivämäärällä 1.11.2021 ja että samalla päivämäärällä vuokra-asuntoyhtiön kaikki vuokravelvoitteet päätetään, ja että vaaranvastuu
siirtyy tällä päivämäärällä kaupunkikonsernille. Lisäksi Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy ehdottaa, että vuokrasopimuksen päättämisestä tehdään kirjallinen sopimus sopijapuolten välille.
Rasitustodistuksen mukaan tilan 931-406-7-39 Solisrivi vuokraoikeuteen
kohdistuu 24.5.1991/274 vahvistettu 1 002 652 euron suuruinen kiinnitys.
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy on laittanut 3.9.2021 kiinnitysten kuolettamisen vireille.
Oheismateriaali:
- Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n kirje 1.9.2021
- Vuokrasopimus
- Rasitustodistus
- Vuokraoikeustodistus
- Rajoitustenvapautuspäätökset (ARA)
Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301,
tiina.honkanen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että Soliskylän rivitaloja osoitteessa Ruuponsaarentie 61 koskeva tontinvuokrasopimus tilalla 931-406-7-39 kaupungin
ja Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n kesken päätetään 1.11.2021 vuokrasopimuksen käydessä tarpeettomaksi vuokrarivitalojen purkamisen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Merkitään, että Risto Rossi ja Sisko Linna poistuivat kokouksesta
esteellisinä (yhteisöjäävit) tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Outi Vornanen tämän pykälän osalta.
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy, kaavoittaja, teknisen toimen toimialajohtaja
____________
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Väliraportti Viitasaaren kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisesta/syyskuu 2021
747/001/2017
Viitasaaren kaupunginhallitus 29.03.2021 § 67
Kaupunkistrategian keskeiset päämäärät ja tavoitteet ohjaavat kaupungin
päätöksentekoa ja toimintaa. Strategia kytkeytyy kaupungin talousarvioon,
jossa on toimialakohtaisesti esitetty kaupunkistrategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet.
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 22.6.2020 § 35 Viitasaaren uuden kaupunkistrategian 2021 –2022. Välivaiheen strategia pohjautuu laajalti edellisen kauden strategiaan. Visio ja strategiset päämäärät ovat säilyneet samoina. Kaupunginjohtajan vetämässä kaupunkikonsernin viranhaltijatyöryhmässä toimenpiteitä on arvioitu suhteessa muuttuneeseen toimintaympäristöön sekä päivitetty niiltä osin kuin ne ovat jo toteutetut tai ovat osa kunnan
jatkuvaa perustehtävää. Strategian toteutumista on päätetty tarkastella vuosineljänneksittäin.
Kaupunginjohtajan laatima yhteenveto strategisten tavoitteiden toteutumisesta sisältää katsauksen vuoteen 2020, tilannearvion maaliskuussa 2021 sekä arvion loppuvuoden 2021 kehityksestä jokaiselta strategian osa-alueelta.
Oheismateriaali:
- Raportti vuoden 2021 talousarvion strategisten tavoitteiden toteutumisesta
maaliskuussa 2021
Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh. 044 459 7300,
janne.kinnunen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi raportin talousarvion strategisten tavoitteiden toteutumisesta maaliskuussa 2021.
Kaupunginjohtaja esitteli raporttia hallitukselle kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi raportin talousarvion strategisten
tavoitteiden toteutumisesta maaliskuussa 2021 esittäen samalla kiitokset
erittäin hyvästä raportista.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-
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____________
Viitasaaren kaupunginhallitus 21.06.2021 § 152
Oheismateriaali:
- Raportti vuoden 2021 talousarvion strategisten tavoitteiden toteutumisesta, kesäkuu 2021
Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh. 044 459 7300,
janne.kinnunen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi raportin Viitasaaren kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuussa 2021.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi raportin Viitasaaren kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuussa 2021.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

____________

Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 209
Oheismateriaali:
- Raportti vuoden 2021 talousarvion strategisten tavoitteiden toteutumisesta, syyskuu 2021
Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh. 044 459 7300,
janne.kinnunen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi raportin Viitasaaren kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumisesta syyskuussa 2021.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi raportin Viitasaaren kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumisesta syyskuussa 2021.
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Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet
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Selvitys Viitasaaren kaupungin tulevasta organisaatiorakenteesta
507/001/2021
Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 210
Viitasaaren voimassa olevan kaupunkistrategian 2021-2022 mukaan tavoitteena on parantaa kaupunkikonsernin johtamista ja taloutta mm. tarkastelemalla ja organisoimalla toimintaa uudelleen tarvittaessa. Toimenpiteiksi on
asetettu yhteistyörakenteiden tarkastelu ja yhteinen käsittely valtuustokauden alussa sekä tukipalveluiden järjestämisen tarkoituksenmukaisten tapojen tarkastelu.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien
toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä
koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään,
omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Kuntasektorin
työntekijämäärä vähentyy merkittävästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen.
Hyvinvointialueiden perustamisen myötä kunnan elinvoima-, sivistys- ja
hyvinvointirooli korostuvat. Samoin vahvistuvat kunnan elinympäristörooli,
kehittäjä- ja kumppanuusrooli sekä osallisuus- ja yhteisörooli. Kunnat vastaavat jatkossakin työllisyyden hoidosta ja edistämisestä sekä osaamisen ja
sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-,
kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta
elinkeinopolitiikasta ja alueiden käytön suunnittelusta sekä asumisesta.
Wiitaunionin kehitystyössä ollut, sitä analysoinut ja toiminnan hyvin
tunteva asiantuntijataho on lähestynyt kaupunkia tutkimushankkeen ja
tulevaisuuden tarkoituksenmukaisen kuntaorganisoitumisen merkeissä.
Kaupunginjohtaja on kehittämisryhmässä käydyn keskustelun pohjalta
tarkentanut työn sisältöä ja saanut asiantuntijatarjouksen Viitasaaren
kaupungin tulevan organisaatiorakenteen vaihtoehtojen selvittämisestä.
Syksyn 2021 aikana käytävän selvitysprosessin hinta tarjouksen mukaan on
7 900 (alv 0 %) euroa. Lisäksi tulevat matka-, majoitus ja muut kustannukset, joiden määräksi on arvioitu 1 500 euroa.
Hankinta alittaa hankintalain julkisen palveluhankinnan kynnysarvon 60
000 euroa ja suorahankinnan perusteena on aiempi Wiitaunionin
perusratkaisujen syvällinen tuntemus.
Oheismateriaali:
- Ehdotus Viitasaaren kaupungin tulevaisuuden organisoitumisvaihtoehdot
selvityksestä
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Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh. 044 459 7300, janne.kinnunen@viitasaari.fi
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus tutustuu tarjoukseen ja keskustelee selvitystyön
tavoitteista ja tarkemmasta sisällöstä sekä päättää tarjouksen
hyväksymisestä.

Päätös
Kaupunginhallitus tutustui tarjoukseen ja keskusteli selvitystyön
tavoitteista ja tarkemmasta sisällöstä sekä päätti hyväksyä tarjouksen sillä
lisäyksellä, että työn tavoitteisiin lisättiin kohtaan 3 Tulevaisuuden
vaihtoehtojen toiminnan organisointi itse ja yhteistyössä muiden kanssa.
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote selvityksen tekijä, kaupunginsihteeri
____________
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Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus
4/000/2021
Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 211
1.
Kiinteistönluovutusilmoituksia 5 kpl:tta.
2.
Viranhaltijapäätöksiä
- Kaupunginjohtaja § 11 (etuosto-oikeuspäätös).
- Henkilöstöjohtaja § 3 (hankintapäätös), § 85 (henkilöstöpäätös).
3.
Pöytäkirjoja, pöytäkirjaotteita, muistioita
- Sydän-Suomen jätelautakunnan 7.9.2021 pöytäkirja liitteineen.
- Keski-Suomen liitto/ maakuntahallituksen 27.8.2021 pöytäkirja.
- Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntyhtymä/ hallituksen 26.8.2021
pöytäkirja.
- Kehittämistyöryhmän 9.9.2021 muistio.
- Keski-Suomen liitto/ Kunnanjohtajakokouksen 14.9.2021 muistio.
4.
Kutsu Sammakkokangas Oy:n 30.9.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen hallituksen jäsenen ja varajäsenen
valinnasta. Yhtiökokousedustajana kiinteistöpäällikkö Jukka Tuohimaa.
5.
Kutsu Anita Mikkosen ja Pekka Neittaanmäen 70-vuotisjuhlaseminaariin.
6.
Kunnallisjohdon seminaari Helsingissä 5. - 6.10.2021.
7.
Tuloslaskelmat elokuu 2021.
8.
LähiTapiola
- Omaisuudenhoitoraportti 31.8.2021.
9.
Edustajien ohjeistaminen
- Kutsu 21.9.2021 pidettävään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokoukseen. Kokouksessa käsiteltäviä asioita mm. valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta, sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenten valinta ja tarkastuslautakunnan valitseminen valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten.
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10.
Jyväskylän kaupunki
- Kutsu Keski-Suomen 8. kuntakokoukseen 29.9.2021.
11.
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys
- Hallituksen 24.8.2021 pöytäkirja liitteineen sekä STM:n uutinen: Selvitys:
Sosiaalinen luototus kannattaisi keskittää erilliseen yksikköönsä hyvinvointialueella.
12.
Selvitys Wiitaunionin koronatestauksesta.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. Kohdan 4 osalta
kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hallituksen jäsenen
ja varajäsenen valinnan osalta siten, että hallituksen varsinaiseksi jäseneksi
valitaan Seppo Kauppinen ja varajäseneksi Kimmo Vauhkonen.
Merkitään, että johtava lääkäri Heikki Alanen selvitti hallitukselle
kokouksessa Wiitaunionin koronatestauskäytäntöä klo 16.05 - 16.27.
Merkitään, että Maria Kaisa Aula poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 19.07.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Kohta 4/ Ote Jukka Tuohimaa
____________
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Lausunto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja
taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024
446/200/2021
Sivistyslautakunta 14.09.2021 § 92
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä pyytää kirjeellään
25.8.2021 jäsenkunnilta esityksiä ja kannanottoja vuosien 2022-2024
toiminta- ja taloussuunnitelmassa huomioon otettavista seikoista. Esityksiä
ja kannanottoja valmistellessaan kuntien olisi hyvä kuulla myös
kuntayhtymän hallinnossa olevia edustajia. Jäsenkuntien lausunto tulee
antaa kuntayhtymälle 30.9.2021 mennessä. Saapunut kirje on esityslistan
liitteenä.
Sivistyslautakunnan tulee antaa lausunto Pihtiputaan kunnanhallitukselle ja
Viitasaaren kaupunginhallitukselle.
_________________________________________________________
Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki lausuvat Äänekosken
ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän vuosien 2022-24 toiminta- ja
taloussuunnitelmaan seuraavaa;
Elinvoimaisuuden säilyttäminen on yhteinen huolemme. Pohjoisen
Keski-Suomen osalta Viitasaaren koulutusyksikkö on keskeisessä roolissa
alueen nuorten koulutuksessa sekä aikuisten täydennys- ja
uudelleenkoulutuksessa. Viitasaaren yksikön toimintaedellytykset tulee
turvata toiminta- ja taloussuunnitelmassa täysimääräisesti. Toivomme siis
enemmän yhteistyötä ja yhteydenpitoa pohjoisen kuntien sivistystoimen ja
kuntien johdon kanssa.
Työelämän tarpeet muuttuvat erittäin nopeasti. Alueen yrityksillä on jo nyt
pulaa erityisosaajista. Koulutustarjonnan oikea kohdentaminen esim.
alueemme yrittäjien tarpeisiin vaatii aktiivista ja jatkuvasti päivittyvää
yhteydenpitoa eri toimijoihin, jotta koulutus- ja harjoittelutarpeisiin voidaan
reagoida ajoissa.. Viitasaaren toimipisteessä tehdään hyvää työtä nuorten
hyväksi ja opiskelijoita on ollut varsin mukava määrä. Toimipisteen
toimintojen edelleen kehittäminen olisi aitoa asiakaslähtöisyyttä täällä
asuvien nuorten hyväksi.
Pohjoiseen Keski-Suomeen työllistyvät ammattiosaajat todennäköisesti
juurtuvat tänne ja siten vahvistavat alueen elinvoimaa kaikilla yhteiskunnan
osa-alueilla. Sen vuoksi on tärkeää, että alueella säilyy moderni ja joustava
koulutusympäristö myös ammatillisen koulutuksen osalta. Valitettavasti
Viitasaaren yksikkö on jäänyt investoinneissa jälkeen Poken muista
yksiköistä. Myös sektorijohtajat on palkattu muualle kuin Viitasaaren
yksikköön. Toivomme koko seutukunnan tasapuolista huomioimista
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toiminta- ja taloussuunnitelmissa.
Oppivelvollisuusiän nostaminen ja siitä seurauksena tulevat toimenpiteet
vaativat toisen asteen koulutuksen järjestäjiltä/oppilaitoksilta paljon
seudullista yhteistyötä. Alueellamme on suuri joukko nuoria, jotka ovat
syrjäytymisuhan alla, joten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviin
toimenpiteisiin panostaminen on merkityksellistä. Pitkien etäisyyksien
maakunnassa kaikkea ei voi hoitaa etäyhteyksin, joten ihmisten
kohtaamisella on merkitystä. Toimintasuunnitelmaan ehdotamme
lisättäväksi yhteistyön tiivistämisen paikallisten lukioiden kanssa.
Erityisesti kaksoistutkintoon pitäisi olla tarjota joustavia ja henkilökohtaisia
oppimispolkuja. Lisäksi tulee selvittää oppisopimuskoulutuksen
kehittämismahdollisuuksia, jotta yritysten tarpeisiin voidaan vastata niiden
vaatimusten mukaisesti ja oikea-aikaisesti.
Lausuntoa ovat olleet valmistelemassa kuntayhtymän valtuuston jäsenet
Hannu Aho, Pihtipudas ja Jussi Kananen, Viitasaari, aluelukion rehtori
Markku Piippo ja sivistystoimen toimialajohtaja Jutta Hartojoki.
Liite
Kirje
Lisätiedot: Sivistystoimen toimialajohtaja Jutta Hartojoki, puh. 040 860
0777.
Ehdotus

Sivistystoimen toimialajohtaja:
Sivistyslautakunta antaa lausunnon Pihtiputaan kunnanhallitukselle ja
Viitasaaren kaupunginhallitukselle Äänekosken ammatillisen koulutuksen
vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelmassa huomioon otettavista
seikoista.

Käsittely

Kokouksessa sivistystoimen toimialajohtaja antama lisäys lausuntoon:
Tuva-koulutus (tutkintoon valmistava koulutus 1.8.2022 alkaen) tukee
nuorten valmentautumista jatko-opintoihin ja myöhemmin työelämään.
Tuva-koulutuksen järjestäminen pohjoisessa Keski-Suomessa on
ehdottoman tärkeää nuorten hyvinvoinnin, koulutuksellisen
yhdenvertaisuuden ja alueellisten ja ylisukupolvisten oppimiserojen
kaventamisen näkökulmasta. Opinnot on tarkoitettu nuorille, joiden
kiinnittyminen toisen asteen opintoihin on haasteellista. Tällöin on
ehdottoman tärkeää, että opiskelupaikka löytyy läheltä muita tukiverkkoja.
Tuva-koulutukseen osallistuvalla nuorella voi olla esimerkiksi
terveydellisiä ongelmia tai muita haasteita, joiden vuoksi matkustaminen tai
muutto kauas voi johtaa jopa oppivelvollisuuden keskeyttämiseen.
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Päätös

Lausunto hyväksyttiin toimialajohtajan kokouksessa antamalla lisäyksellä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto.

Toimenpiteet

Ote: Viitasaaren kaupunginhallitus ja Pihtiputaan kunnanhallitus.
____________

Viitasaaren kaupunginhallitus 20.09.2021 § 212
Oheismateriaali:
- Koulutuskuntayhtymän kirje
Lisätiedot: Sivistystoimen toimialajohtaja Jutta Hartojoki, puh.
040 860 0777.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää
1. ottaa asian esityslistan ulkopuolelta kiireellisenä käsiteltäväksi;
2. antaa Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän vuosien
2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten seuraavan lausunnon:
Elinvoimaisuuden säilyttäminen on yhteinen huolemme. Pohjoisen Keski-Suomen osalta Viitasaaren koulutusyksikkö on keskeisessä roolissa alueen nuorten koulutuksessa sekä aikuisten täydennys- ja uudelleenkoulutuksessa. Viitasaaren yksikön toimintaedellytykset tulee turvata toiminta- ja taloussuunnitelmassa täysimääräisesti. Toivomme siis enemmän yhteistyötä
ja yhteydenpitoa pohjoisen kuntien sivistystoimen ja kuntien johdon kanssa.
Työelämän tarpeet muuttuvat erittäin nopeasti. Alueen yrityksillä on jo nyt
pulaa erityisosaajista. Koulutustarjonnan oikea kohdentaminen esim. alueemme yrittäjien tarpeisiin vaatii aktiivista ja jatkuvasti päivittyvää yhteydenpitoa eri toimijoihin, jotta koulutus- ja harjoittelutarpeisiin voidaan reagoida ajoissa. Viitasaaren toimipisteessä tehdään hyvää työtä nuorten hyväksi ja opiskelijoita on ollut varsin mukava määrä. Toimipisteen toimintojen edelleen kehittäminen olisi aitoa asiakaslähtöisyyttä täällä asuvien nuorten hyväksi.
Pohjoiseen Keski-Suomeen työllistyvät ammattiosaajat todennäköisesti
juurtuvat tänne ja siten vahvistavat alueen elinvoimaa kaikilla yhteiskunnan
osa-alueilla. Sen vuoksi on tärkeää, että alueella säilyy moderni ja joustava
koulutusympäristö myös ammatillisen koulutuksen osalta. Valitettavasti
Viitasaaren yksikkö on jäänyt investoinneissa jälkeen Poken muista yksiköistä. Myös sektorijohtajat on palkattu muualle kuin Viitasaaren yksik-
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köön. Toivomme koko seutukunnan tasapuolista huomioimista toiminta- ja
taloussuunnitelmissa.
Oppivelvollisuusiän nostaminen ja siitä seurauksena tulevat toimenpiteet
vaativat toisen asteen koulutuksen järjestäjiltä/oppilaitoksilta paljon seudullista yhteistyötä. Alueellamme on suuri joukko nuoria, jotka ovat syrjäytymisuhan alla, joten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviin toimenpiteisiin panostaminen on merkityksellistä. Pitkien etäisyyksien maakunnassa kaikkea
ei voi hoitaa etäyhteyksin, joten ihmisten kohtaamisella on merkitystä. Toimintasuunnitelmaan ehdotamme lisättäväksi yhteistyön tiivistämisen paikallisten lukioiden kanssa. Erityisesti kaksoistutkintoon pitäisi olla tarjota
joustavia ja henkilökohtaisia oppimispolkuja. Lisäksi tulee selvittää oppisopimuskoulutuksen kehittämismahdollisuuksia, jotta yritysten tarpeisiin voidaan vastata niiden vaatimusten mukaisesti ja oikea-aikaisesti.
Tuva-koulutus (tutkintoon valmistava koulutus 1.8.2022 alkaen) tukee
nuorten valmentautumista jatko-opintoihin ja myöhemmin työelämään. Tuva-koulutuksen järjestäminen pohjoisessa Keski-Suomessa on ehdottoman
tärkeää nuorten hyvinvoinnin, koulutuksellisen yhdenvertaisuuden ja alueellisten ja ylisukupolvisten oppimiserojen kaventamisen näkökulmasta. Opinnot on tarkoitettu nuorille, joiden kiinnittyminen toisen asteen opintoihin on
haasteellista. Tällöin on ehdottoman tärkeää, että opiskelupaikka löytyy läheltä muita tukiverkkoja. Tuva-koulutukseen osallistuvalla nuorella voi olla
esimerkiksi terveydellisiä ongelmia tai muita haasteita, joiden vuoksi matkustaminen tai muutto kauas voi johtaa jopa oppivelvollisuuden keskeyttämiseen.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohtien 1 ja 2 osalta.
Merkitään, että Outi Vornanen poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 19.18.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, sivistyslautakunta
____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pykälät: 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 211,212
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:
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusviranomainen
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 206, 208, 210
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Viitasaaren kaupunginhallitus
Keskitie 10
44500 Viitasaari
sähköp. viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
faksi (014) 459 7515
Oikaisuvaatimusaika ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on
käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
HANKINTAOIKAISU
Oikaisuviranomainen
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen eli
- tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja
- osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai
- muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun.

VIITASAAREN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

12/2021

Pykälät:
Viranomainen, jolle hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite:
Viitasaaren kaupunginhallitus
Keskitie 10
44500 Viitasaari
sähköp. viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
faksi (014) 459 7515
Hankintaoikaisuaika ja sisältö
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Hankintaoikaisusta on
käytävä ilmi vaatimukset perusteluineen sekä oikaisua vaativan nimi, allekirjoitus ja
tarvittavat yhteistiedot asian hoitamiseksi.
Oikaisuvaatimuksen/ Hankintaoikaisun maksu
Oikaisuvaatimuksen ja hankintaoikaisun käsittely on maksutonta.
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika päivää
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA
Puhelin: 02956 42200 ( vaihde)
faksi 029 56 42269
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Markkinaoikeus
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Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
fax 029 56 43314
markkinaoikeus@oikeus.fi
Pykälät:
Valitusaika 14 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): Nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Valitusaika:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi Viitasaaren kaupungin verkkosivuille. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ja nähtävillä olopäivää ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen ja valituksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus/ Valitus on tehtävä kirjallisena ja siinä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimukseen/ Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
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Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinlaissa (1455/2015) säädetään.
Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 €. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan
peritä, mikäli hallinto-oikeus muuttaa toimielimen päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on
muualla 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 oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä
sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.
LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN

