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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 66

Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 157  159 §:ien mu kai
ses ti. Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty
21.4.2022 sähköisesti ja julkaistu samana päivänä nähtäville kaupungin
verk ko si vuil la. 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 162 §:n mu
kaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi kaupunginhallituksen ko
kouk ses sa on läsnäolo ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja va ra
pu heen joh ta jal la sekä valtuustoryhmän edustajalla (valtuutetulla), jolla ei
muu ten ole edustusta kaupunginhallituksen kokouksessa.

Puheenjohtaja on kutsunut kokouksen koolle kaupungintalon val tuus to sa
liin. 

Hallintosäännön mukaan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
pää tös val tai suu den.  

Ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet 
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Pöytäkirjantarkastajien valinta

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 67

Kuntalain (410/2015) 107 §:n 1 momentin mukaan toimielimen päätöksistä
pi de tään pöytäkirjaa. Lain 140 §:n 1 momentin mukaan toimielimen pöy tä
kir ja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pi
de tään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei sa las
sa pi toa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Hallintosäännön 177 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät
tä mäl lä tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan pääsääntöisesti ko
kous päi vä nä, ellei se ole mahdollista, niin viimeistään kolmen arkipäivän
ku lues sa kokouksesta. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. 

Pöytäkirja on allekirjoitettavissa ja tarkastettavissa sähköisesti 25.4.2022.

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Elina Mäkisen ja
Ris to Rossin.

Päätös

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet 
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Resurssiviisas Viitasaari hankkeen käynnistäminen

256/613/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 68

Viitasaaren kaupungin kestävän kehityksen toimikunta esittää kau pun gin
hal li tuk sel le, että kaupunginhallitus tekisi päätöksen Resurssiviisas Vii ta
saa ri hankkeen käynnistämisestä ja esittäisi edelleen valtuustolle oma ra hoi
tus osuu den varaamista hankkeelle.

Viitasaaren kaupungilla on käynnissä Pikkasen parempia ilmastotekoja yh
des sä hanke, jonka myötä on tunnistettu tarve määritellä Viitasaaren il mas
to ta voi te ja resurssiviisaustiekartta, jossa hahmotellaan tavoitteen to teu tu
mis ta edistävät keinot. Kestävän kehityksen toimikunta yhdessä il mas to
koor di naat to rin kanssa työstää näistä ehdotusta hallitukselle vuoden 2022
ai ka na. Toimikunta katsoo, että valmisteltavan tavoitteen ja tiekartan jal
kaut ta mi nen ja resurssiviisaustoimenpiteiden toteuttaminen vaativat sekä
työ ai kaa että perehtyneisyyttä, mihin hankerahoituksen avulla palkattava
hen ki lö re surs si voi vastata.

Ilmastokoordinaattori valmisteli kestävän kehityksen toimikunnan ke ho tuk
ses ta ja tuella Resurssiviisas Viitasaari hankkeen, johon on haettu avus tus
ta 14.4.2022 päättyneestä ympäristöministeriön Kuntien ilmasto ja kier to
ta lous hank keet avustushausta. Suunnitellun hankkeen kesto on
1.12.2022–30.3.2024. Ympäristöministeriöltä on haettu hankkeelle 70 000
eu roa avustusta. Toimikunta esittää, että hankkeelle varataan avustukseen
vaa dit ta va 30 000 euron omarahoitusosuus.

Kestävän kehityksen toimikunta pitää tärkeänä, että Viitasaaren kaupunki
jat kaa ilmastotyötä ja tuo sen yhä tiiviimmin osaksi kaupunkiorganisaation
päi vit täis tä toimintaa. Kunnat ovat merkittäviä toimijoita ilmastonmuu
toksen hillinnässä. Ilmasto ja ympäristövastuullisuus korostuu enenevissä
mää rin lainsäädännössä ja esimerkiksi myös ulkopuolisen rahoituksen ha ke
mi ses sa, joten on tarpeellista, että Viitasaaren kaupunki pystyy vastaamaan
ki ris ty viin vaatimuksiin. Resurssiviisas Viitasaari hankkeella on myös Kes
kiSuo men liiton tuki. 

Oheismateriaali:
 Hankehakemus

Ilmastokoordinaattori Pauliina Ritvanen esittelee hanketta kau pun gin hal li
tuk sel le kokouksessa.

Lisätiedot: Ilmastokoordinaattori Pauliina Ritvanen, puh. 040 131 8973,
pau lii na.ritvanen@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:
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Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Resurssiviisas Viitasaari han ke ha ke
muk sen ja osallistua Ympäristöministeriön ilmasto ja kiertotaloushankkeet
avus tus ha kuun 2022. Omarahoitusosuus 30 000 euroa varataan kau pun gin
hal li tuk sen Strategisten kehittämishankkeiden kustannuspaikalta.  

Ilmastokoordinaattori Pauliina Ritvanen esitteli hanketta kaupungin
hallitukselle.

Keskustelun kuluessa Ilpo Manninen esitti, että kaupunki ei lähde
hankkeeseen mukaan.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan 
päätösehdotuksesta poikkeava esitys, mutta sitä ei ole kannatettu, joten se
raukeaa ja  kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunginjohtajan
päätösehdotuksen. 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään, että Pauliina Ritvanen poistui esittelyn jälkeen kokouksesta klo 
16.41.

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet  Ote ilmastokoordinaattori, Kestävän kehityksen toimikunta

 ____________
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Lausunto Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen materiaalista

537/500/2020

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 69

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maa kun
nas sa tai sen osaalueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yh dys kun ta ra
ken teen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tar
peel li sia alueita.

Maakuntakaava sovittaa yhteen valtakunnallisia ja maakunnallisia sekä
useam paa kuntaa koskevia alueidenkäytön asioita. Maakuntakaavan päi vi
tys koskee KeskiSuomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Kes
kiSuo men maakunnan aluetta, pois lukien Kuhmoinen. Kaavasta käytetään
ni meä KeskiSuomen maakuntakaava 2040.

KeskiSuomessa maakuntakaavaa päivitetään rullaavan maa kun ta kaa voi
tuk sen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa päi
vi te tään voimassa olevaa maakuntakaavaa kertyneiden muutostarpeiden
mu kai ses ti.

Nyt lausunnolla oleva KeskiSuomen maakuntakaava 2040 käsittelee seu
dul li ses ti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta ja
 liikennettä. Kaavaluonnos muuttaa  ja täydentää voimassa olevaa maa kun
ta kaa vaa näiden teemojen osalta, muilta osin voimassa oleva maa kun ta kaa
va jää voimaan sellaisenaan.

KeskiSuomen maakuntakaava 2040 valmisteluvaiheen materiaalit on jul
kis tet tu maankäyttö ja rakennuslain 62 §:n ja  maankäyttö ja ra ken nus ase
tuk sen  30 §:n mukaisesti. Valmistelumateriaali on nähtävillä 07.03.
05.05.2022 osoitteessa: https;//keskisuomi.fi/maakuntakaava2400

KeskiSuomen liitto pyytää valmistelumateriaalista mielipidettä tai mah dol
lis ta lausuntoa kirjallisena viimeistään 5.5.2022 mennessä, postitse osoit tee
seen KeskiSuomen liitto, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä tai säh kö pos til
la osoitteeseen kirjaamo@keskisuomi.fi

Mitä on rullaava maakuntakaavoitus
Rullaavalla maakuntakaavoituksella tarkoitetaan jatkuvasti päivitettävää
maa kun ta kaa vaa. Kun KeskiSuomen koko maakunta on kaavoitettu, voi
mas sa olevaa kokonaiskaavaa muutetaan tarvittaessa, kertyneiden muu tos
tar pei den mukaan. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa kaavan tarkistukset
so vi te taan mahdollisuuksien mukaan yhteen muuhun maakunnan suun nit te
luun. Tämä edellyttää perinteisen osallistumis ja arviointisuunnitelman uu
den lais ta asemointia.

Rullaavan maakuntakaavoituksen osallistumis ja arviointisuunnitelma,
10AS, on jatkuvasti voimassa oleva. Tähän liitetään kulloisestakin muu tos

mailto:kirjaamo@keskisuomi.fi
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tar pees ta / muutostarpeista kertova erillinen liite. Menettely mahdollistaa
maa kun ta kaa van jatkuvan ja joustavan tarkistuksen. Näin pystytään no peas
ti reagoimaan alueiden käytössä ja aluerakenteessa tapahtuviin, tuleviin ja
en nus tet ta viin muutoksiin.
Tämä 10AS on MRL 63 §:n mukainen suunnitelma maakuntakaavan osal
lis tu mis ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioimisesta.
Maa kun ta val tuus ton 15.6.2020 tekemällä päätöksellä 10AS on voimassa
jat ku vas ti. 10AS arvioidaan maakuntavaltuustokausittain tai jos esim. val
ta kun nal li siin alueidenkäyttötavoitteisiin tai maankäyttö ja rakennuslakiin
tu lee muutoksia.

Ikuisen osallistumis ja arviointisuunnitelman liitteellä täsmennetään ikuista
osal lis tu mis ja arviointisuunnitelmaa eli määritellään kertyneet muu tos tar
peet teemoittain, kaavaprosessin tavoitteet, osalliset, menettelytavat, kes kei
set selvitystarpeet sekä vaikutusten arvioinnin periaatteet.

Maakuntakaava on osa maakunnan strategista aluekehittämiskokonaisuutta.
Maa kun ta kaa va  on yleispiirteinen maakunnan alueiden käyttöön ja  alue ra
ken tee seen liittyvä suunnitelma, jonka lähtökohtana ovat  KeskiSuomen
stra te gias sa määritellyt tavoitteet, voimassa oleva maakuntakaava sekä val
ta kun nal li set alueidenkäyttötavoitteet. Maakuntakaavassa käsitellään val ta
kun nal li sia ja maakunnallisia alueidenkäyttöön liittyviä kysymyksiä. Maa
kun ta kaa vas sa esitetään alueidenkäytön ja aluerakenteen periaatteet ja osoi
te taan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Kaavalla ei rat
kais ta kiinteistökohtaisia asioita. Maakuntakaavan aikatähtäys on 20 – 30
vuot ta.

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 tarkasteltavat teemat, muu tos-
tar peet ja tavoitteet

Tuulivoiman muutostarpeet ja tavoitteet

KeskiSuomen maakuntakaavan tuulivoimaa koskevat merkinnät ovat vuo
del ta 2012. Maakuntakaavassa on osoitettu kaksi aluetta tuu li voi ma tuo tan
toon alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä. Merkintöjä voi
daan pitää vanhentuneina tuulivoimatoimialan nopeaan muutokseen pe rus
tuen.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja tuotantotehojen kasvaessa Kes
kiSuo mes ta muodostuu tuulivoimatoimijoille kiinnostava alue. Kes kiSuo
men maakuntakaavan 2040 tavoitteena tuulivoiman osalta on osoittaa maa
kun nal li ses ti tai seudullisesti merkittävät tuulivoiman tuotantoon parhaiten
so vel tu vat alueet.

Liikenteen muutostarpeet ja tavoitteet

KeskiSuomen liikenteellinen saavutettavuus ja sen kehittäminen ovat maa
kun nan elinvoiman perusta. Kaavaprosessin aikana tarkastellaan strategisen
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lii ken ne ver kon alueidenkäytölliset päivitys ja muutostarpeet vastaamaan
maa kun nan liikennejärjestelmän tavoitteita.

Hyvinvoinnin aluerakenteen tavoitteet

Hyvinvointi on yksi maakunnan strategisista kärjistä. Teknisten tuu li voi ma
ky sy mys ten yhteydessä ja rinnalla on mahdollista pohtia myös maa kun ta
kaa vaan liittyviä tunnistettuja hyvinvoinnin aluerakenteellisia tekijöitä. Hy
vin voin nin aluerakenne kytkeytyy keskeisesti matkailun ja virkistyksen
alue ra ken tee seen ja reitistöihin. Sitä tukevat matkailun ja virkistyksen, kult
tuu ri ym pä ris tön vetovoimaalueet ja asumisen ja vapaaajan asumisen ve to
voi maalu eet sekä osana vetovoimatekijöitä selvitetyt hiljaiset alueet. Kes
kiSuo mes sa on selvitetty myös luonnon monimuotoisuuden kannalta mer
kit tä viä painopistealueita, metsätalouden kokonaiskestävyyden entistä pa
rem paa huomioon ottamista sekä metsien monimuotoisuuden tulevaa ke hi
tys ku vaa. Luontoympäristö on keskeinen hyvinvointiin liittyvä pi to voi ma te
ki jä. Lisäarvoa rakenteelliseen tarkasteluun on mahdollista saada käynnissä
pai kal lis ten ja kansainvälisten hankkeiden tuottamasta tiedosta esimerkiksi
luon non ekosysteemipalveluihin liittyen.

Kaavaprosessin aikana tarkasteltavat teemat ja muutostarpeet voivat muut
tua ja tarkentua prosessin edetessä. Mahdolliset muutokset ja niiden pe rus
teet käsitellään kaavaselostuksessa ja IOAS:n päivittyvässä liitteessä.

Osalliset

KeskiSuomen maakuntakaavan muutostarpeet ja niiden vaikutukset kos
ket ta vat laajaa osallisten joukkoa. MRL:n mukaisesti osallisia ovat alueen
maan omis ta jat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaa va saattaa huomattavasti vaikuttaa samoin kuin ne viranomaiset ja yh tei
söt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §). Rullaavaan
maa kun ta kaa voi tuk seen kuuluu jatkuva vuorovaikutus kaikkien ko ko nais
maa kun ta kaa van osallisten ja maakunnan liiton välillä.

Menettelytavat osallisten kuulemiseksi

Kaavaa laaditaan avoimessa ja vuorovaikutteisessa prosessissa osallisten
kans sa. Kaavaprosessin tiedottamiseen, selvitysten tulosten informointiin
se kä kaavan vaikutuksista viestimiseen panostetaan merkittävästi. Kaa va
työn etenemisestä kerrotaan sosiaalisen median kanavissa, KeskiSuomen
lii ton viestintäkanavissa ja virallisissa vaiheissa kuulutuksin ja vi ran omais
ten lausuntopyynnöin.

Kaavan laadinnasta otetaan jatkuvaa palautetta mm. karttapalvelun kautta.

Kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen ollessa nähtävillä järjestetään kaavan
osal li sil le avoimia keskustelu ja palautetilaisuuksia. Tilaisuuksien jär jes tä
mi ses sä hyödynnetään tarvittavissa määrin etäyhteyksiä.
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MRL velvoittaa järjestämään maakuntakaavoituksen yhteydessä vi ran
omais neu vot te lun. Tämän lisäksi KeskiSuomen liitto pitää keskeisimpiin
vi ran omai siin yhteyttä läpi kaavaprosessin.

Kaavan laadinnan tukena hyödynnetään pysyviä maakunnallisia ryhmiä, ku
ten YVA ryhmä (ympäristövaikutusten arviointi ryhmä), MAKUryhmä
(maa kun nan kulttuuriympäristöryhmä) ja LJSryhmä (lii ken ne jär jes tel mä
suun ni tel ma ryhmä). Lisäksi kaavaprosessin aikana tarkastellaan erilaisten
asian tun ti ja ryh mien tarvetta ja kokoonpanoja.

Kaavaprosessin ohjauksesta vastaa maakuntahallitus.

Selvitykset

Laadittavien selvitysten tarkempi määrittely tarkentuu kaavaprosessin ede
tes sä. Kaavan aloitusvaiheessa tunnistettiin vaikutusten kohdistuminen ih
mi siin, linnustoon, maisemaan ja elinvoimaan. Osallistumis ja ar vioin ti
suun ni tel maan tulleiden lausuntojen sekä kaavaprosessin etenemisen myötä
on syytä huomioida myös kaavan vaikutukset kulttuuriperintöön. Lisäksi
kaa va pro ses sis sa arvioidaan kaavan ilmastovaikutukset ja huomioidaan
Kes kiSuo men strategiassa asetetut hiilineutraalius ja luon to ka don py säyt
tä mis ta voit teet.

Kaavaprosessin lähtötilanneaineistona on laadittu maakotkaselvitys, lisäksi
kaa va työ tä tukemaan on päädytty laatimaan tuulivoimapotentiaalin kar toi
tus sekä tuulivoiman maisemavaikutusten arviointi.

Maakotkaselvitys: Kaksivaiheinen selvitys, jonka ensimmäisessä vai hees
sa tunnistetaan paikkatietoon sidottuja ympäristömuuttujia käyttävällä le
vin nei syys mal lil la maakotkan esiintymisen painopistealueet Kes kiSuo mes
sa. Ensimmäisessä vaiheessa saadaan karttaaineisto kotkalle soveltuvista
elin ym pä ris töis tä KeskiSuomessa. Toisessa vaiheessa käytettiin GPSseu
ran nan pohjalta kehitettyä reviirikäyttäytymistä selittävää ja ennustavaa
mal lia, jonka avulla mallinnettiin tiedossa olevien KeskiSuomen maa kot
ka re vii rien käyttöä. Selvityksen tuloksia käytetään ohjaamaan tuu li voi
maaluei den sijoittumista maakunnan alueella sekä tarvittaessa yksittäisten
voi ma loi den sijoittelua kotkareviireillä.

Tuulivoimapotentiaalin kartoitus: KeskiSuomen liitto on omana asian
tun ti ja työ nä toteuttanut paikkatietopohjaisen tuulivoimapotentiaalin kar toi
tuk sen. Tässä selvityksessä on suosituksista ja määräyksistä tulevien pus ku
ri vyö hyk kei den avulla arvioitu alueita, joiden osalta on mahdollista tehdä
tar kem paa tarkastelua alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon.

Tuulivoiman maisemavaikutusten arviointi: Tuulivoiman mai se ma vai
ku tuk sia on tarkasteltu kaavaluonnosta varten selvittämällä maiseman herk
kyyt tä muutokselle ja tämän jälkeen arvioimalla tarkemmin suunniteltujen
po ten ti aa lis ten tuulivoimaalueiden näkyvyyttä näkyvyysanalyysin avulla.



VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2022 12

Viitasaaren kaupunginhallitus § 69 25.04.2022

Tu lok set on esitetty raporteissa KeskiSuomen maiseman ominaispiirteet ja
herk kyys tar kas te lu ja tuulivoimaalueiden näkyvyysanalyysit ja alustava
mai se ma vai ku tus ten arviointi.

Kaavaehdotusta varten huomioidaan kaavaluonnoksesta saatu palaute ja to
teu te taan yleispiirteiselle suunnittelutasolle sopiva varsinainen tuulivoiman
mai se ma vai ku tus ten arviointi ja havainnollistaminen sekä esitetään vai ku
tuk sia lieventäviä toimenpiteitä.

Valmisteilla olevia ja jo valmistuneita selvityksiä hyödynnetään maa kun ta
kaa va pro ses sis sa, näitä ovat mm.:
 KeskiSuomen liikennejärjestelmäsuunnitelma
 Vt 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä HelsinkiTornioHaaparanta
 Valtakunnallisen pyöräliikenneverkon esisuunnitelma, Väylävirasto
65/2021
 Valtatien 4 parantaminen välillä ÄänekoskiPihtipudas, toimenpide ja
alue va raus suun ni tel ma (KeskiSuomen ELYkeskus 2021)
 Valtatien 4 parantaminen Viitasaaren kohdalla, aluevaraussuunnitelma
(12/2020, KeskiSuomen ELYkeskus)
 EuroVeloreittien suunnitteluperiaatteet Suomessa, Väyläviraston oppaita
4/2021

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 luonnosvaiheen muutokset Vii ta-
saa ren alueella

Tuulivoiman muutostarpeet ja tavoitteet

Viitasaaren alueelle on merkitty yksi tuulivoimaalue.Lisäksi Viitasaaren kau
pun gin lounaisosa on Kannonkosken tuulivoimapuiston vaikutusalueella.

Karhukorpi

Alueen pintaala noin 15 km². 
Pintaalaan perustuva tuulivoimaloiden mahdollinen määrä – teoreettiseen
hi la mal liin perustuva maksimi 15 19.
Alue sijoittuu Viitasaarelle valtatie 4:n itäpuolelle. Alueen eteläraja on noin
kol men kilometriä Taimoniemen kylästä pohjoiseen.

Luontoarvot: Lähialueella sijaitsevan Natura 2000 alueen luontoarvot
(Haa ra pu ron niit ty–Vuori jär vi FI0900066 SAC).

Maisema & kulttuuriperintö: Lähialueella RKYalue Pasalan kylä ja kohde
Ku ha lan talo.

Maisemavaikutusten arviointi lähialueella ( 0 - 6 km )
Karhukorven tuulivoimapotentiaalialue sekä sen lähivaikutusalue ( 06 km )
si joit tuu maisemaosaalueelle D: Keiteleen ja Koliman vesistö ja met sä
alue. Tuulivoimapotentiaalialue on kumpuilevaa ja paikoin jyrk kä piir teis tä
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kin metsämaata. Karhukorven ympäristössä on maakunnallisia ul koi lu reit te
jä.

Lähivaikutusalueella on vähäisen herkkyyden metsäalueiden lisäksi koh ta
lai sen sekä suuren herkkyyden järvi ja viljelymaisemia, joille osittain koh
dis tuu näkyvyysalueita. Karhukorven lähivaikutusalueen laajimmat nä ky
vyys alu eet kohdistuvat ympäristön järville pohjoisessa, koillisessa ja idässä
Ko li man eteläosiin, etelässä Keiteleen Muikunlahdelle, lounaassa YläKei
te leel le sekä lännessä Löytänälle, jossa lähivaikutusalueella näkyvyysalueita
koh dis tuu eniten mökkirannoille. Karhukorven koillispuolella noin 5 km
etäi syy del lä on Kuhalan talon RKYkohde, jonne kohdistuu pieni nä ky vyys
alue. Idän suunnalla lähimmillään noin 4,5 km etäisyydellä on RKYalue
Pa sa lan kylä, jonka peltoaukeilta ja Pasalanjärveltä avautuu näkymiä tuu li
voi ma loi den suuntaan. Karhukorven kaakkoispuolella Viitakankaan kylän
vil je ly mai se mis ta aukeaa näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan.

Maisemavaikutusten arviointi kaukoalueella ( 6-20 km )

Karhukorven tuulivoimalat näkyvät laajimmillaan yli 6 km etäisyydellä
poh joi sen suunnalla Koliman selkävesillä ja itä ja pohjoisrannoilla, joilla
on jonkin verran lomaasutusta. Etelän  lounaan suunnalla ve sis tö nä ky
vyys aluei ta muodostuu Keiteleelle, YläKeiteleelle ja Muuruejärvelle se
kä paikoin niiden loma asutusrannoille. Vähäisiä näkyvyysalueita koh
dis tuu luoteessa Alvajärven eteläosiin, koillisessa Kolkun pohjoisosiin ja
idässä Heinäsuvannon suojellulle avosuolle. Pohjoisen suunnalla vä häi
ses ti näkyvyyttä kohdistuu valtakunnallisesti arvokkaan mai se maalu een
Pihtiputaan pikaasutusmaisemiin kuuluvaan Kärväskylään. Idässä ja kaa
kos sa Kymönkosken reitti ja Pasala nimisen maakunnallisesti ar vok kaa
seen maisemaalueeseen kohdistuu vähäisiä näkymäalueita.

Kannonkoski

Alueen pintaala 71,4 km²
Pintaalaan perustuva tuulivoimaloiden mahdollinen määrä – teoreettiseen
hi la mal liin perustuva maksimi 71  83

Tuulivoimatuotantoon soveltuva alue nimeltä Kannonkoski sijaitsee pää
osin Kannonkosken kunnan itäosassa ja osin myös Äänekosken ja Vii ta saa
ren puolella.

Luontoarvot: Erämaisen rauhallista aluetta, joka on potentiaalista elin ym pä
ris töä uhanalaiselle lajille.

Maisema & kulttuuriperintö: Lähialueella PyhäHäkin kansallispuiston
aluei ta ja Vuosjärvi.

Muut vaikutukset: Hiljainen alue (Kivetyn alue, Näremäki, Kangasneva)

Maisemavaikutusten arviointi lähialueella (0-6 km)
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Kannonkosken tuulivoimapotentiaalialue sekä sen lähivaikutusalue (06
km) sijoittuvat pääosin maisemaosa alueelle Keiteleen ja Koliman vesistö-
ja metsäalue ja hieman maisemaosaalueelle  Saarijärven reitin vesistö ja
vil je ly maat. Tuulivoimapotentiaalialueen läpi kulkee maakunnallinen ul koi
lu reit ti, jonka ympäristön luonne muuttuisi voimakkaasti tuu li voi ma ra ken
ta mi sen myötä. Kannonkosken lähivaikutusalueella on suurelta osin vä häi
sen herkkyyden maa ja metsätalousmaisemia, jonkun verran kohtalaisen ja
vä hän suuren herkkyyden maatalousmaisemia sekä järvimaisemia, joista
osal la on luontoarvoja. Herkimmät vaikutusalueet sijoittuvat pienipiirteisiin
maa ta lous mai se miin Hakolan kylään kaakon suunnassa 5,6 km etäisyydellä
se kä lounaan suunnassa lähimmillään 4,3 km etäisyydellä sijaitsevan Py
häHä kin kansallispuiston avoimilla soilla. Kyseisillä alueilla nä ky vyys alu
eet ovat pieniä, mutta tuulivoimapotentiaalialueen suuri tuulivoimalamäärä
voi voimistaa vaikutusta laajan horisontin peittävyyden vuoksi. Laajimmat
nä ky vyys alu eet kohdistuvat isompien järvien selkävesille ja rannoille. Luo
teen suunnassa noin 110 km etäisyydeltä Vuosjärveltä avautuu pitkiä ja
laa jo ja näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan ja taustamaiseman muutos voi
daan kokea merkittävänä maisemavaikutuksena. Kaakossa lisjärveltä tuu li
voi ma lat näkyvät laajalla alueella, mutta näkyvyysalueelle sijoittuu vä häi
ses ti asutusta.

Maisemavaikutusten arviointi kaukoalueella (6-20 km)

Kannonkosken tuulivoimalat näkyvät laajimmillaan yli 6 km etäisyydellä
poh joi ses sa, koillisessa, idässä ja kaakossa sijaitsevilla Keiteleeseen kuu lu
vil la laajoilla järven selillä ja itärannoilla, joilla on paikoin runsaasti lo
maasu tus ta. Pitkän etäisyyden vuoksi tuulivoimalat eivät voimakkaasti hal
lit se maisemaa, mutta näkyvät selkeästi osana taustamaisemaa. Myös lou
naan suunnalta Pyhäjärveltä, luoteen suunnalta Vuosjärveltä ja pohjoisesta
Muu ruejär vel tä avautuu pitkiä näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan. Tuu li
voi ma po ten ti aa li alu een pohjoispuolella Huopanankosken kult tuu ri ym pä ris
tös tä (RKY) ei avaudu näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan pientä ran
taaluet ta lukuun ottamatta. Tuulivoimapotentiaalialueen kaak koisete lä
puo lel la sijaitsevan maakunnallisesti arvokkaalta Liimattalan mai se maalu
eel ta avautuu kapeita näkymäsektoreita tuulivoima alueen suuntaan 14,5 
18,5 km etäisyydeltä

Liikenteen muutostarpeet ja tavoitteet

Vt 4/Kt 77 Viitasaaren kohdalla

Valtatien 4 kehittämiseen liittyen huomioidaan kantatien 77 uusi linjaus
val ta tiel le 4 Viitasaaren kohdalla, Hännilänsalmen eteläpuolella. Kan ta
tien uusi linjaus ja samalla tieluokan muutos (kantatiestä valtatieksi)
osoi te taan merkinnällä valtatie (uusi).

Hyvinvoinnin aluerakenteen tavoitteet
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Hyvinvointi on yksi maakunnan strategisista kärjistä. 

Hyvinvoinnin aluerakenne kytkeytyy keskeisesti matkailun ja virkistyksen
alue ra ken tee seen ja reitistöihin. Sitä tukevat matkailun ja virkistyksen, kult
tuu ri ym pä ris tön vetovoimaalueet ja asumisen ja vapaaajan asumisen ve to
voi maalu eet sekä osana vetovoimatekijöitä selvitetyt hiljaiset alueet.

KeskiSuomessa on selvitetty myös luonnon monimuotoisuuden kannalta
mer kit tä viä painopistealueita, metsätalouden kokonaiskestävyyden entistä
pa rem paa huomioon ottamista sekä metsien monimuotoisuuden tulevaa ke
hi tys ku vaa. Luontoympäristö on keskeinen hyvinvointiin liittyvä pi to voi ma
te ki jä. Lisäarvoa rakenteelliseen tarkasteluun on mahdollista saada käyn nis
sä paikallisten ja kansainvälisten hankkeiden tuottamasta tiedosta esi mer
kik si luonnon ekosysteemipalveluihin liittyen. 

Kaavaluonnokseen ei ole tehty muutoksia hyvinvoinnin aluerakenteeseen.

Oheismateriaali:
  Oheismateriaali on nähtävillä osoitteessa: https://kes
kisuomi.fi/maakuntakaava2040

Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, puh. 
044 459 7380, juho.tenhunen@viitasaari.fi, maanmittausteknikko Kaisa
Hon ka kal lio, puh. 044 459 7384, kaisa.honkakallio@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Viitasaaren kaupungilla
ei ole huomautettavaa KeskiSuomen maakuntakaavan 2040 luon nos vai
hees ta.

Viitasaaren kaupungin maankäytön kannalta suurimmat muutospaineet tu le
vat nelostien kehittämiseen liittyvistä aluevaraustarpeista ja mahdollisesta
li sään ty väs tä kiinnostuksesta tuulivoiman rakentamiseen. Molempien ke hi
tys tar pei den osalta kaupunki näkee tärkeänä kiinteän vuoropuhelun maa
kun ta kaa vaa valmistelevien kanssa.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään, että Hilma Vepsäläinen poistui tämän pykälän alussa klo 16.52.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Ote kirjaamo@keskisuomi.fi, teknisen toimen toimialajohtaja, maan mit
taus tek nik ko

 ____________
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Ympäristötoimen toimialajohtajan viransijaisuus

205/111/2021

Viitasaaren kaupunginhallitus  26.04.2021 § 90

Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman on anonut virkavapautta
ajal le 12.7.2021  22.6.2022, joten kaupunginhallituksen tulee päättää vi
ran si jai ses ta.

Koska kyseessä on pidempiaikainen virkavapaus, hallintosäännön 19 §:n
mu kaan toimialajohtajat ja heidän sijaisensa valitsee isäntäkunnan kun nan
hal li tus muita kuntia kuultuaan.

Kunnalliseen virkasuhteeseen ottaminen edellyttää useimmiten julkista ha
ku me net te lyä eli virkasuhde on yleensä julistettava haettavaksi ennen sen
täyttämistä. Viran täyttäminen ilman julkista hakua on mahdollista ai noas
taan tietyissä kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 §:n 3 momentissa
lue tel luis sa erityistilanteissa. Poikkeuksena on esimerkiksi sijaiseksi tai
avoin na olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Pohjoisen KeskiSuomen ympäristötoimen toimialajohtajan virkaa ennen
eläk keel le jäämistään hoitaneen Seppo Lappalaisen kanssa on neuvoteltu vi
ran si jai suu des ta ja hän on antanut suostumuksensa hoitaa viransijaisuutta
edel lä mainittuna aikana. 

Sopimuskuntien kuntajohtajia on 15.4.2021 kuultu sähköpostitse asiasta ja
he ovat ilmoittaneet esitetyn virkajärjestelyn sopivan heille.

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää

1. valita Seppo Lappalaisen ympäristötoimen toimialajohtajan vi ran si jai sek
si ajalle 12.7.2021  22.6.2022 tai siihen asti kunnes ympäristötoimen
toimialajohtaja palaa hoitamaan virkaansa;

2. että palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti ja viran
kokonaispalkka on 5039,41 €/kk.

Päätös Hyväksyttiin kohtien 1 ja 2 osalta.

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet  Ote Seppo Lappalainen, Sari Flyktman, ympäristölautakunta, so pi mus kun
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tien kunnanhallitukset, palkat, kaupunginsihteeri

 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 70
 Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman on anonut virkavapaan jat

ka mis ta ajalle 23.6.2022  22.8.2022, jolloin viransijaisuutta tulisi jatkaa
vas taa val le ajalle. Seppo Lappalainen toimii tällä hetkellä ympäristötoimen
toi mi ala joh ta jan viransijaisena ja on antanut suostumuksensa toimia vi ran
si jai se na vielä ajalla 23.6.2022  22.8.2022.

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

 Kaupunginhalllitus päättää jatkaa Seppo Lappalaisen ympäristötoimen toi
mi ala joh ta jan viransijaisuutta ajalle 22.6.2022  22.8.2022.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet  Ote Seppo Lappalainen, Sari Flyktman, ympäristölautakunta, so pi mus kun
tien kunnanhallitukset, palkat, kaupunginsihteeri

 ____________
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Valtuustoaloite taajaman ulkopuolella asuvien kuntalaisten kotihoidon palvelujen saatavuudesta

151/003/2022

Perusturvalautakunta 22.03.2022 § 37

Viitasaaren Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on tehnyt 21.2.2022
päi vä tyn valtuustoaloitteen. He ovat huolissaan taajaman ulkopuolella asu
vien kuntalaisten kotihoidon palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta.

Aloitteen mukaan on jo pitkään oltu siinä tilanteessa, että taajaman ul ko
puo lel la asuva kuntalainen on palveluiden myöntämisperustein eri ar voi ses
sa asemassa kuin mitä keskustan taajamaalueella asuva. Nyt on aika kiin
nit tää erityistä huomiota palveluiden järjestämiseen ja niiden riittäviin re
surs sei hin joilla kuntalaisille turvataan nämä palvelut, etenkin kun hy vin
voin ti alu eel le siirtymätilanne on nykyisen kaltainen. Valtuustoaloitteessa
esi te tään, että Wiitaunionin perusturvalautakunnan tulee käynnistää vä lit tö
mäs ti selvitys nykytilanteesta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet palveluiden
yh den mu kais ta mi sek si, jotta kuntalaiset saavat iästä tai asuinpaikastaan
riip pu mat ta laadukasta ja riittävää palvelua kotiin myös tulevaisuudessa.

Viitasaaren kaupunginhallitus (30.3.2020 § 55) ja Pihtiputaan kun nan hal li
tus (6.4.2020 § 83) ovat kokouksissaan päättäneet osallistumisesta Kes
kiSuo men kuntien yhteiseen Sosiaali ja terveysministeriön rahoittamaan
Tu le vai suu den sosiaali ja terveyskeskushankkeeseen (myöhemmin Tul So
te). Perusturvalautakunta on (25.1.2022 § 5) puolestaan myös päättänyt si
tou tua Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palveluiden kokonaisuuden
ke hit tä mis hank kee seen (TulKoti) vuodelle 2022 Viitasaaren kaupungin ja
Pih ti pu taan kun nan osalta, jonka jälkeen KeskiSuomen hyvinvointialue jat
kaa hank keen eteenpäin viemistä maakunnassa.

Tulevaisuuden sotekeskus hankkeessa tavoitteena on mm. parantaa pal ve
lui den yhdenvertaista saatavuutta, oikeaaikaisuutta ja jatkuvuutta, siirtää
toi min nan painotusta ehkäisevää ja ennakoivaan työhön, varmistaa pal ve lui
den laatu ja vaikuttavuus, hillitä kustannusten kasvua sekä vahvistaa pal ve
lui den monialaisuutta ja toimivuutta. 

Osana Tulevaisuuden sotekeskus hanketta käynnistyy myös Ikääntyminen
OmaKS luovien ratkaisujen aikakausi hanke, jonka tarkoituksena on ke
hit tää KeskiSuomen hyvinvointialueelle kotona asumisen tulevaisuuden
suun ta vii vat. TulSotehankkeessa rakennetaan ikäihmisten pal ve lu ko ko nai
suus OmaKS.fipalveluun. Hankkeessa sovelletaan, jalostetaan ja juur ru te
taan vaikuttaviksi osoitettuja toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä. Lisäksi
hank kees sa kokeillaan uusia innovatiivisia ratkaisuja kotona asumisen tuek
si vietävien palvelujen keskeisiin haasteisiin.

Palvelukokonaisuuden työstämisen tavoitteena on, että hyvinvointialueen
ikään ty nyt asukas saa samansisältöiset kotona asumista tukevat palvelut
1.1.2023 lähtien. Hankkeessa hyödynnetään ikäihmisten palveluiden laa tu
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suo si tuk sen toimenpideehdotuksia huomioiden maakunnassa aiemmin to
teu te tut ja menossa olevat kehityshankkeet. Päätavoitteena hankkeessa on
var mis taa KeskiSuomen alueella asiakaslähtöiset ja yhdenmukaisesti tuo
tet ta vat kotona asumista tukevat laadukkaat palvelut ympärivuorokautisesti.

Hankkeeseen osallistuvat kaikki maakunnan kunnat ja kotihoidon yksiköt ja
hyö dyn ne tään ikäihmisten omia näkemyksiä kotona asumisen tukemisesta
ja haetaan kotihoidon asiakaskyselyiden kautta kotihoidon laadun mit ta rei
ta.

Osana hyvinvointialuevalmistelua ja sotepalveluiden järjestämistä käyn nis
sä on Arjen tuen Aikuisten kotiin vietävien palvelujen ja asu mis pal ve lu jen
työ ryh mä, jonka alaryhmissä työstetään mm. omais ja per he hoi don pal ve
lu ku vauk set ja palveluiden myöntämisen kriteerit, kotiin vietävät pal ve lut,
ikään ty vien asumispalvelut sekä erityisryhmien kotiin vietävät ja asu mis
pal ve lut. Työryhmissä lähdetään seuraavaksi työstämään palveluissa tun nis
tet tu ja eroavuuksia ja suoritetaulukkoa, jonka avulla saadaan koottua pal ve
lu ku vauk siin liittyvät suoritetiedot kunnittain. Taulukkoa työstetään yh des
sä TulKotihankkeessa ja otetaan mukaan työstämiseen tarvittavia asian tun
ti joi ta.

Näin ollen perusturvassa on jo käynnissä kehittämistoimenpiteitä kun ta lais
ten kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseen asuinpaikasta riip
pu mat ta. Lisäksi hyödynnetään olemassa olevaa teknologiaa osana ko ti hoi
don palveluita. Erityisesti TulKoti hankkeessa tavoitteena on mainittu
osaa va ja riittävä henkilöstö, joka tuntee toiminnan tavoitteet, toi min ta mal
lit sekä oman roolinsa ammattilaisena. Ilman osaavaa ja riittävää hen ki lös
töä ei tulevaisuudessakaan voida toteuttaa kotihoidon palveluita, joten myös
hen ki lös tön rekrytoimiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Lisätiedot: koti ja asumispalvelujohtaja (Pihtipudas), p. 040 860 0786.

Ehdotus Perusturvan toimialajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää antaa yllä olevan selvityksen aloitteen joh dos
ta Viitasaaren kaupunginhallitukselle.

Päätös Perusturvalautakunta päätti antaa yllä olevan selvityksen aloitteen johdosta
Vii ta saa ren kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Janne Kinnunen poistui kokouksesta tämän pykälän kä sit te
lyn aikana klo 15.36.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto.

Toimenpiteet  Ote: Viitasaaren Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, Viitasaaren kau
pun gin hal li tus, Pihtiputaan kunnanhallitus.

 ____________
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Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 71

Oheismateriaali:
 Viitasaaren Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite 21.2.2022

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää saattaa perusturvalautakunnan antaman
selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Keskustelun aikana Jussi Kananen esitti Risto Rossin kannattamana, että
asia palautetaan takaisin perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi
konkreettisia toimenpiteitä varten. 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty asian palauttamista
perusturvalautakunnan uudelleen käsiteltäväksi koskeva kannatettu esitys.
Puheenjohtajan tiedustellessa onko kaupunginhallitus valmis yksimielisesti
hyväksymään palauttamista koskevan esityksen kukaan ei vastustanut, joten
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen palauttavan esityksen
perusturvalautakunnan uudelleen käsiteltäväksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian
perusturvalautakunnan uudelleen käsiteltäväksi ja pyytää
perusturvalautakuntaa selvittämään sivukylillä asuvien vanhusten
kotipalvelun nykytilan ja paljonko kotipalvelua tarvitaan ja millaisin
kriteerein. Perusturvalautakunnan tulee esittää kesäkuun loppuun mennessä
kaupunginhallitukselle edellä olevan selvityksen perusteella, miten
palvelutarve täytetään erilaisia vaihtoehtoja käyttäen.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää selvittämään, miten olemassa olevat
hankkeet näkyvät konkreettisesti Viitasaarella ja millä aikataululla.

Merkitään, että Hilma Vepsäläinen saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn alussa klo 16.55.

Kaupunginhallitus piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 17.34
17.45.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Tiedoksi kaupunginvaltuusto

 ____________
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Kaupunginvaltuuston 28.3.2022 päätösten täytäntöönpano

16/011/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 72

Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston pää
tös ten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täy tän
töön pa noon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Val
von ta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat
joh taa valituksiin. Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston ko kouk
sen jälkeisessä kokouksessaan.

Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu
mah dol li siin menettelyvirheisiin, toimivallan ylityksiin ja muihin lail li suus
vir hei siin. Sen sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöön panemasta pää tös
tä sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo,
et tä päätös on lainvastainen, sillä on velvollisuus olla panematta päätöstä
täy tän töön ja saatettava asia viipymättä valtuuston käsiteltäväksi.

Kuntalain (410/2015) 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön en
nen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryh
tyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyt tö
mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai va li tus vi ran
omai nen kieltää täytäntöönpanon.

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston 28.3.2022 te ke
mät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene val tuus
ton toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lainvastaisia, joten päätökset
voi daan panna täytäntöön.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  

 ____________
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Viitasaaren kaupungin vaikuttamistoimielinten edustajat Keski-Suomen hyvinvointialueen
lakisääteisiin vaikuttamistoimielimiin

216/010/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 73

KeskiSuomen hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 8.3. päät tä
nyt käynnistää lakisääteisten vaikuttamistoimielimien asettamisen hy vin
voin ti alu eel le.

KeskiSuomen hyvinvointialueen hallintosäännön 1214 § mukaisesti alue
hal li tus asettaa vaikuttamistoimielimet ja hyväksyy kullekin toi min ta sään
nön, jossa todetaan muun muassa toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset
muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, toimikausi, kokous ja toi
min ta käy tän nöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, toi
min ta suun ni tel man laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen sekä yh
teis työ kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.

Hyvinvointialueen aluehallitus on pyytänyt KeskiSuomen kunnissa toi mi
via vaikuttamistoimielimiä tekemään esityksensä seuraavista KeskiSuomen
hy vin voin ti alu een lakisääteisiin vaikuttamistoimielimiin nimettävistä jä se
nis tä:
1) Kaksi jäsentä KeskiSuomen hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon. Jä
se niä nimettäessä pyydetään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan Kes
kiSuo men liiton maakunnalliseen nuorisovaltuustoon kuluvaksi toi mi kau
dek si jo valitut kuntien edustajat.
2) Yksi jäsen KeskiSuomen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.
3) Yksi jäsen KeskiSuomen hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.

Lain hyvinvointialueesta 32 § mukaisesti kuntien vaikuttamistoimielimien
esit tä mien edustajien tulee olla ko. kunnan vastaavan toimielimen jäseniä. 

Esitykset on pyydetty toimittamaan KeskiSuomen hyvinvointialueen alue
hal li tuk sel le osoitteella kirjaamo@hyvaks.fi 31.3.2022 mennessä.

Viitasaaren vanhusneuvosto on käsitellyt asian ja ilmoittanut edustajakseen
Kes kiSuo men hyvinvointialueen vanhusneuvostoon Sisko Linnan. 

Viitasaaren vammaisneuvosto on käsitellyt asian ja ilmoittanut edus ta jak
seen KeskiSuomen hyvinvointialueen vammaisneuvostoon varsinaiseksi
jä se nek si Miia Kuuselan ja varajäseneksi Anneli Palosen.

Viitasaaren nuorisovaltuusto on käsitellyt asian ja ilmoittanut edustajikseen 
KeskiSuomen hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon Anni AlaKokon ja
Tilda Keisalan.
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Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Viitasaaren kaupungin vai kut ta mis
toi mi elin ten edustajat KeskiSuomen hyvinvointialueen lakisääteisiin vai
kut ta mis toi mi eli miin.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  

 ____________
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Wiitaunionin hallintosäännön mukaisen erityistoimivallan lakkauttaminen

673/011/2020

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 74

Kaupunginhallitus päätti 20.12.2021§ 285 ottaa käyttöön Viitasaaren kau
pun gin hallintosäännön liitteen 4 § 5 mukaisen erityistoimivallan, jonka
mu kaan kaupunginjohtaja käyttää kaupunginhallituksen päätösvaltaa pe rus
pal ve lu jen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia
kos kee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, ta lou
del lis ten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai
muu ta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. 

Kaupunginhallituksen päätöksellä varauduttiin osaltaan pandemian mah dol
li seen pahentumiseen ja pyrittiin varmistamaan kunnan päätöksentekokyky
kai kis sa olosuhteissa. Hallintosäännön mukaiset normaalit toimivaltuudet
ovat riittäneet tilanteen hoitamiseen. 

Vakavan häiriötilanteen toimivaltuudet on määritelty useissa erityislaeissa.
Tar tun ta lain 8 §:n mukaisesti aluehallintovirastot sovittavat yhteen ja val vo
vat alueillaan tartuntatautien torjuntaa. Kuntien tekemillä päätöksillä on
pai kal li sen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää
aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Pandemiatilanteessa tar tun ta
tau ti lais sa määriteltyjä keskeisiä toimijoita ovat 9 §:ssä määritelty kunnan
tar tun ta tau deis ta vastaava lääkäri sekä 58 §:ssä määritelty, rajoituksia aset
ta va, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, jo ka Vii ta saa
rel la on hallintosäännön 35 §:n mukaisesti pe rus tur va lau ta kun ta.

Tartuntatautilain 9 §:n mukainen tartuntojen ehkäisytyö perustuu aina vir ka
suh tei sen lääkärin arviointiin kokonaistilanteesta. Toimivaltaa ei voi siirtää
toi mi eli mel le. Tartuntataudeista vastaava lääkäri on osallistunut poik keus
olo jen johtoryhmän työskentelyyn, missä on voitu arvioida en nak koon eri
toi men pi tei den tai rajoitusten mahdollisia vaikutuksia laajasti kau pun gin
pal ve lui hin ja toimintoihin.

Korostunut erikoissairaanhoidon tarve KeskiSuomessa on tasaantunut ja
tau ti ti lan ne on kohtuullinen myös perusterveydenhuollossa. Korona vi rus
epi de mias ta johtuva häiriötilanne on tasaantunut joskin koronavirusta kier
tää väestössä edelleen laajasti. Rokotteet suojaavat kuitenkin edelleen hyvin
va ka vaa tautia vastaan. Yleisten rajoitusten poistuttua korostuvat ihmisten
oma eh toi set toimet tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Erityistoimivallan käytön jatkamiselle ei nähdä tässä vaiheessa tarvetta. Eri
tyis toi mi val lan käyttämisen lakkaamisesta päättää kaupunginhallitus.

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

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajan hallintosäännön mu kai
nen erityistoimivallan käyttäminen koronapandemian johdosta on päättynyt.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  

 ____________



VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2022 26

Viitasaaren kaupunginhallitus § 10 17.01.2022
Viitasaaren kaupunginhallitus § 75 25.04.2022

Valtuustoaloite tuulivoimaloista vapaasta kunnasta

653/003/2021

Viitasaaren kaupunginhallitus  17.01.2022 § 10

Valtuutettu Seppo Ijäs esitti valtuuston kokouksessa 13.12.2022  Pe rus suo
ma lais ten valtuustoryhmän aloitteen seuraavasti:

"Esitämme, että Viitasaaresta tehdään tuulivoimaloista vapaa kunta. Kaik
kial le vyöryvien elinympäristön pilaajien torjunta on sukupolvemme tär
keim piä tehtäviä. Rakentaminen tulee estää kaavoitustoimenpiteillä.

Perustelut aloitteelle:
 Kiinteistöjen ja maaalueiden arvojen raju aleneminen voimaloiden vai ku
tus pii ris sä.
 Tuulivoiman tuotto on satunnaista, sen varaan sähköntuotantoa ei voi ra
ken taa.
 Tuulivoiman kiinteistöverotuottoja on laajasti liioiteltu, niillä ei pelasteta
kun tien taloutta. Monet pikkukunnat tarttuvat harhaluuloissaan kuin huk ku
va oljenkorteen.
 Enimmiltä osiltaan tuotot valuvat ulkomaille.
 Maisemat tuhoutuvat laajasti ja alueet tulevat elinkelvottomiksi.
 Muut ympäristöhaitat, maankäytön estyminen monin tavoin.
 Voimaloiden tuottama korvin kuultava häiritsevä ääni ja erityisesti ter vey
del le vaarallinen alitaajuinen ääni. Saksassa sairaskassat maksavat kor vauk
sia tuulivoimaloista johtuville sairauksille.
 Yksittäinen tuulivoimala tuottaa sähköä vain muutaman kuukauden vuo
des sa.
 Välkehaitat
 Voimaloiden rakentajatkin pääosin ulkomailta.
 Ongelmajäte, valtavat purkukustannukset.
 Oheiskustannuksina mm. uusien sähkönsiirtolinjojen tarve, kantaverkon
vah vis ta mi nen ja varavoiman rakentaminen. Näidenkin valtavat kus tan nuk
set tulevat kuluttajien maksettaviksi.
 Ympäristörikos pahinta lajia. Suomessa jo suuret alueet pilattu lo pul li ses
ti."

Viitasaaren kaupunginvaltuusto päätti 25.4.2016 § 35 lopettaa Ulp paan mä
en tuulivoimapuiston osayleiskaavahankkeen pohjautuen alueen asukkaiden
ja matkailuyritysten sekä muun elinkeinoelämän toimintaedellytysten ko ko
nais ar vioin tiin, jolloin tuulivoimarakentaminen ei ole riittävän hyvin so vi
tet ta vis sa yhteen alueen muun käytön kanssa kunnan edun mukaisesti. 

Viitasaaren kaupunginvaltuusto päätti 25.4.2016 § 36 lopettaa Sikamäen
tuu li voi ma yleis kaa va hank keen perustuen tuulivoimakaavan aiheuttamiin
on gel miin sen ympäristölle ja asukkaiden elinoloille ja katsoen, että tuu li
voi ma ra ken ta mi nen ei ole riittävän hyvin sovitettavissa yhteen alueen muun
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käy tön kanssa. 

Saarijärvellä 2.11.2021 järjestetyn tuulivoimapäivän mukaan seutukunnalla
on joko rakentamisvaiheessa, rakentamisen käynnistämisvaiheessa tai kaa
voi tuk sen eri vaiheessa useita tuulivoimahankkeita. Muun muassa Kan non
kos kel la on käynnistetty Vuorijärven tuulivoimakaavoitus, Kyyjärvellä
Kämp pä kan kaan, Kauniskankaan, Hanhinevan ja Kirvesvuoren tuu li voi ma
puis to jen yleiskaavoitukset. Karstulassa on käynnistetty Hanhinevan tuu li
voi ma puis ton yleiskaavoitus, Kinnulassa Pekanrämeen ja Hankihankaan
tuu li voi ma yleis kaa voi tus. Pihtiputaalla rakennetaan Ilosjoen tuu li voi ma
puis toa ja Uusimon tuulivoimayleiskaavoitus on käynnistetty.

Esityslistan oheismateriaalina on Saarijärven 2.11.2021 tuulivoimapäivässä
pi det ty kaavoitusjohtaja UllaMaija Humpin diasarjaesitys tuulivoima
kaavoituksen tilanteesta seutukunnalla.

Oheismateriaali:
 Tuulivoimakaavoituksen tilanne seutukunnalla

Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh. 044 459 7300, 
jan ne.kinnunen@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää järjestää valtuuston tuulivoimailtakoulun 
helmikuussa 2022 tuulivoimaasiaan tarkemmin tutustumiseksi. 

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  

 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 75

Valtuutetuille järjestettiin tuulivoimailtakoulu 24.2.2022. Iltakoulussa kä si
tel tiin asiantuntijaalustusten pohjalta tuulivoimahankkeiden nykytilannetta
ja tulevia suunnitelmia maakunnassamme, tuulivoimamelun ter veys vai ku
tuk sia sekä maankäyttöön ja sopimuksiin liittyviä näkökulmia. Lopuksi tar
kas tel tiin vielä tuulivoimahankkeita kunnan kaavoituksen näkökulmasta.

Suomessa oli v. 2021 lopussa 962 tuulivoimalaa, joista 13 eli 1,5 % maam
me tuulivoimakapasiteetista sijaitsi KeskiSuomessa. Suomeen val mis tu
vas ta kapasiteetista on KeskiSuomeen tulossa 7 % vuonna 2022 ( Karstula,
Kin nu la sekä Perho ja Kyyjärvi, yht. 24 voimalaa) ja 9 % vuonna 2023
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(Kyy jär vi ja Saarijärvi yht. 20 voimalaa). Lisäksi suunnitteilla 22 tuu li voi
maaluet ta.

KeskiSuomen maakuntakaava 2040 tulee käsittelemään mm. seudullisesti
mer kit tä vää tuulivoiman tuotantoa. Kaikki kaavan valmisteluvaiheen ai
neis to on nähtävillä 7.3.–5.5.2022. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja
tuo tan to te ho jen kasvaessa KeskiSuomesta on muodostunut tuu li voi ma toi
mi joil le kiinnostava alue. KeskiSuomen maakuntakaavan 2040 tavoitteena
tuu li voi man osalta on osoittaa maakunnallisesti tai seu dul li ses ti merkittävät
tuu li voi man tuotantoon parhaiten soveltuvat alueet. Vii ta saa rel la joitakin
sel kei tä tuulivoimalle soveltuvia alueita löytyy.

Maankäyttö ja rakennuslain mukainen kaavoitus perustuu kunnan it se hal
lin toon. Tämä antaa kunnalle oikeuden harkita, mitä alueita tarkoituksineen
kaa voi te taan ja milloin kaavoitukseen ryhdytään. Kunnalla ei ole vel vol li
suut ta kaavoittaa alueita tuulivoimaloita varten, mikäli se on kunnan po liit
tis ten päättäjien tahto.

https://www.ymparisto.fi/fiFI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/T
uulivoimarakentaminen/Tuulivoimaneuvonta/Usein_kysytyt_kysymykset_t
uulivoimasta

Joissain kunnissa on päätetty koko kunnan aluetta koskevista vähimmäis
tai suojaetäisyyksistä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille. Tällaisessa pää
tök ses sä on kyse kunnan itsehallintoon ja kaavamonopoliin liittyvästä pää
tök sen teos ta, joka ohjaa normaaliin tapaan kunnan viranhaltijoita sekä kun
nan toimintaa. Päätöksellä voi siten olla vaikutusta kaavoituksen käyn nis ty
mi seen. Etäisyyksiä koskeva päätös viestittää myös tuulivoimarakentamista
suun nit te le vil le tahoille kunnan tahtotilasta.

Joissakin kunnissa on valtuustoissa hyväksytty erilliset ohjeet tuu li voi ma
puis to jen esiselvitysten laadintaan. Näissä ohjeistetaan mm. siitä, mitkä pe
rus tie dot ja aineistot hanketoimijoiden tulee hankealueesta laatia ja koota
kau pun gin hal li tuk sen käyttöön kaavoituksen käynnistämismahdollisuuden
ar vioi mi sek si (ennen kaavoitusaloitteen käsittelyä).

PERUSTIETOA TUULIVOIMASTA

Tuulivoima on yksi uusiutuvista energialähteistä vesi ja aurinkovoimalan
rin nal la. Uusiutuvat energialähteet eivät synnytä tuotannossaan päästöjä.
Tuu li olot kuitenkin vaihtelevat, jonka takia tuulivoiman sähköntuotannon
vaih te lua pitää tasata säätövoimalla. Tuulivoimakaan ei ole täysin pääs tö
tön tä, kuten ei mikään ener gian tuo tan to ta pa. Päästöjä syntyy ra ken ta mi ses
ta, kuljetuksesta ja huollosta. 

Tekniset ominaisuudet
Tuulivoima perustuu siihen, että tuulen liikeenergiaa muutetaan tuu li voi
ma lan akselin pyörimisenergiaksi tuulivoimalan lapojen pyörimisen avulla.
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Pe rus pe ri aa te on, että korkeammalla tuulee enemmän ja tuuliolot ovat ta sai
sem mat. Tuulivoimaloiden tornien korkeutta onkin kasvatettu teknologian
ke hit tyes sä. 

Tuulivoimaloiden käyttöikä on nykyisin noin 2030 vuotta. Elinkaaren lo
pus sa oleva voimala puretaan ja osat kierrätetään. 

Tuulivoima Suomessa ja maailmalla
Tuulivoima on tällä hetkellä Suomen halutuin sähköntuotantomuoto ku lut
ta jien mielestä. Suomalaiset energiaasenteet seurantatutkimuksen mukaan
80 % täysiikäisistä suomalaisista lisäisi tuulivoimaa (Energiateollisuus
2020). Vuonna 2020 Suomen tuulivoimahankkeista 60 % oli suo ma lais
omis tuk sis sa.
Suomen tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2020 lopussa 2,6 GW, joka tar
koit taa noin 7,8 terawattitunnin sähkötuotantoa. Tällä tuotannolla katettiin
Suo men sähkönkulutuksesta vajaa 10 %. 

Maailmanlaajuisesti tuulivoimakapasiteetti ennustetaan nousevan 1676
GW:in vuonna 2030. Määrä riittäisi kattamaan noin 20 % maailman säh kö
tar pees ta vuonna 2030. EU:ssa tuulivoimalla on vahva asema ja tuulivoima
on osa EU:n uusiutuvan energian tavoitteista. EUmaiden tuu li voi ma ka pa si
teet ti oli vuoden 2019 lopussa jo 205 GW, joka kattoi EU:n säh kön ku lu tuk
ses ta 15 %.

TUULIVOIMAHANKKEEN VAIHEET

Keskikokoisen tuulivoimahankkeen toteutuksen kokonaiskesto on noin 46
vuot ta. Aloite tuulivoimahankkeelle voi tulla esim. hanketoimijalle, ener
gia yh tiöl tä, kunnalta tai maanomistajalta. Hankkeen voi karkeasti jakaa vii
teen vaiheeseen.  

Esiselvitys ja alueen etsintä
Hanke pohjautuu yleensä esiselvitykseen, jonka avulla etsitään tuu li voi mal
le sopivaa sijoituskohdetta. Esiselvityksessä selvitetään alueen nykytila ja
so vel tu vuus tuulivoimalle. Alustavasti arvioidaan projektin tekniset, ta lou
del li set ja maankäytölliset toteutusedellytykset selvitysten pohjalta. Alueen
va lin taan vaikuttaa mm. alueen kaavoitustilanne, tuuliolosuhteet, alueen
etäi syys sähköverkkoon, tieverkkoon ja asutukseen.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa
Kun tuulivoimahankkeelle mahdollisesti sopiva alue on löytynyt, otetaan
yh teyt tä sidosryhmiin. Kaikista tärkeimmät sidosryhmät ovat kunta ja
maan omis ta jat, joiden tulee olla myönteisiä hankkeelle. Hankkeen edetessä
ote taan myös yhteyttä viranomaisiin, järjestöihin ja alueen naapureihin. 

Hankekehitys
Alueen valinnan ja sidosryhmien myönteisen kannan saamisen jälkeen al
kaa hankekehitysvaihe. Hanketoimija tekee vuokrasopimukset maan omis ta
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jien kanssa ja alueella tehdään konkreettiset tuulimittaukset. 

Kaava ja lupamenettely on näkyvin osa hankekehitystä. Kaa voi tus me net te
lys sä tuulivoiman sijoittamisen ja rakentamisen maankäytölliset edel ly tyk
set selvitetään maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti. Kaavoitushanke
edel lyt tää aina ympäristövaikutusten selvitystä ja rakennus tai toi men pi de
lu van. 

Rakentaminen ja käyttöönotto
Kaava ja lupamenettelyn jälkeen alkaa tuulivoimapuiston rakentaminen.
Täs sä vaiheessa hanketta tehdään investointipäätökset rahoittajien kanssa ja
muut sopimukset toteutukseen liittyen. 

TUULIVOIMANKKEEN VAIKUTUKSET KUNNALLE JA KUN TA-
LAI SIL LE

Kiinteistövero kunnille
Tuulivoimalat tuovat kuntiin kiinteistöveroa. Kiinteistöverotus perustuu to
del li siin investointikustannuksiin, joista verotuksen piiriin kuuluvat voi ma
loi den perustukset, torni ja konehuoneen kuori. Ensimmäisenä vuonna tuu
li voi ma lan kiinteistöverotettava arvo on 75 % verotuksen piiriin kuuluvien
ku lu jen investointikustannuksista. Toisesta vuodesta eteenpäin kiin teis tö ve
ro tet ta vaan arvoon tehdään vuosittain 2,5 % ikäalennus. 

Työllisyysvaikutukset
Tuulivoima tuo elinvoimaa läheisille alueille esimerkiksi investointien ja
ra ken nus hank kei den kautta. Tuulipuistot työllistävät ihmisiä hankkeen
suun nit te luun, rakentamiseen, ylläpitämiseen ja purkuun.

Tuulivoiman vaikutukset kiinteistöjen arvoon.
Tuulivoiman vaikutuksista kiinteistöjen arvoon on tehty tutkimuksia. Suo
mes sa konsulttiyhtiö FCG Oy ja taloustutkimus tekivät tutkimuksen, missä
sel vi tet tiin kiinteistöjen arvojen muutosta vuosien 20122021 välisenä ai ka
na. Tutkimuksessa oli mukana asuinkiinteistökauppoja yhteensä 1134 kpl ja
tut ki mus kun ti na oli Haapajärvi, Jokioinen, Kalajoki, Karvia, Närpiö, Perho,
Raa he ja Simo. Tutkimuksen mukaan tuulivoimarakentamisella ei ole ti las
tol lis ta vaikutusta asuinkiinteistöjen hintoihin. 

Toinen tutkimus, mihin monesti viitataan on Westlun ja Wilhelmssonin
(2021) tapaustutkimukseen, mikä toteutettiin Ruotsissa. Tämän tut ki muk
sen johtopäätös oli, että tuulivoima laskisi kiinteistöjen arvoja. Ruot sa lais
tut ki jat eivät käyttäneet tutkimuksissaan toteutuneita kauppoja vaan tut ki
muk ses sa selvitettiin, miten ihmiset kokevat tuulivoimaloiden vaikuttaneen
kiin teis tö jen arvoihin. 

Hanketoimijat tutkivat omaaloitteisesti potentiaalisia tuulivoimaalueita
eri puolella Suomea ja laativat maanvuokrasopimuksia maanomistajien
kanssa pääsääntöisesti ennen kuin kaavoitusaloitetta on jätetty kunnille
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käsittelyyn. Hankekehittely ei edellytä kunnan tai muun viranomaisen lu
paa. Tuulivoimapuistohanke tuodaan yleensä kuntiin esiteltäväksi vii meis
tään siinä vaiheessa, kun perustietojen pohjalta hankealue on han ke toi mi jan
tul kin nan mu kai ses ti soveltuva tuulivoimatuotantoon, alueelta on saa tu so vi
tuk si maanvuokrasopimuksia ja yleiskaavoitus olisi tarpeen käyn nis tää kun
nan päätöksellä.

Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus päättää Viitasaarella
yleiskaavahankkeiden käynnistämistä. Ennen tuulivoimayleiskaavahank
keen käynnistämistä kaupunginhallituksella tulee olla riittävät lähtötiedot
hank kees ta kaavoituksen käynnistämisen mahdollisuuksien arvioimiseksi.

Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, puh. 
044 459 7380, juho.tenhunen@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, ettei ole tar koi tuk sen mu kais
ta julistaa kaupunkia   tuulivoimavapaaksi kunnaksi. Sen sijaan tuu li voi ma
ra ken ta mi sen edellytykset tulee tapauskohtaisesti selvittää kaa voi tus pro ses
sin kautta.

Samalla kaupunginhallitus pyytää kaavoittajaa valmistelemaan han ke toi mi
joil le ohjeet tuu li voi ma puis to jen esiselvitysten laadintaa varten, jotta kau
pun ki pystyy arvioimaan kaa va hank keen käynnistämisen tar koi tuk sen mu
kai suu den ennen kaa voi tus aloit teen käsittelyä.

Keskustelun kuluessa Ilpo Manninen esitti, että perussuomalaisten aloite
hyväksytään eikä kaupunginjohtajan päätösehdotusta hyväksytä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Ilpo Manninen on tehnyt
kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, jota ei ole
kuitenkaan kannatettu, joten se raukeaa ja kaupunginhallitus on hyväksynyt
kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään, että Ilpo Manninen ilmoitti jättävänsä kaupunginhallituksen
päätökseen eriävän  mielipiteen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________
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Esitykset 6.12.2022 myönnettävistä kunniamerkeistä

136/114/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 76

Länsi ja SisäSuomen aluehallintovirasto on kirjeellään pyytänyt mm. kun
nan hal li tuk sia kokoamaan virka ja luottamushenkilöitä koskevat kun nia
merk ki eh do tuk set hallinnonaloittain ryhmiteltynä ja tekemään ehdotuksensa
it se näi syys päi vä nä 2022 myönnettävistä kunniamerkeistä. Esitys tulee tehdä
29.4.2022 mennessä aluehallintovirastoon, joka tekee esitykset mi nis te riöil
le.

Virka ja luottamushenkilöiden kunniamerkkiesityksiä pyydetään val tio va
rain, sisä, sosiaali ja terveys sekä opetus ja kult tuu ri mi nis te riöi den hal
lin non aloil ta.

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat ovat antaneet
ohjeita kunniamerkkiesityksen tekemisestä. Ohjeissa korostetaan, että mer
kin myöntämisen ensisijaisena lähtökohtana ovat ne keskitason yläpuolella
ole vat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai
huo mat ta vis sa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hy vä
mai nei suus ja myös halu ottaa vastaan kunniamerkki.

Virka ja palvelusvuodet eivät sinänsä voi olla kunniamerkin myöntämisen
perusteena. Kunniamerkkiin oikeuttavia ansioita ei yleensä voida saavuttaa
lyhytaikaisen toimintakauden aikana. Toisen kunniamerkin myöntämisen
edellytyksenä on, että edellisen kunniamerkin saamisesta on kulunut vä hin
tään seitsemän vuotta ja arvonimen myöntämisestä vähintään viisi vuotta ja
saa jan virkaasema, toimenkuva tai työtehtävä on muuttunut entistä vaa ti
vam mak si ja henkilö on erityisen ansioitunut uusissa tehtävissä. 

Lau ta kun nil ta on pyydetty esityksiä henkilöistä, joille kunniamerkkiä esi te
tään myön net tä väk si. Sivistyslautakunta on toimittanut esityksen kau pun
gin hal li tuk sel le. Tekninen lautakunta valtuutti teknisen toimen toi mi ala joh
ta jan te ke mään esityksen kaupunginhallitukselle ja pe rus tur va lau ta kun ta
päät ti 22.3.2022 että perusturvalautakunnan jäsenet voivat tehdä kun nia
merk ki esi tyk set suoraan keskushallinnolle/ kaupunginhallitukselle.

Oheismateriaali:
 Aluehallintoviraston kirje 15.2.2022
 Kunniamerkkiehdotuslomake ja täyttöohje

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus tekee esityksensä 6.12.2022 myönnettäväksi esitettävistä
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kunniamerkeistä. 

Päätös Kaupunginhallitus päätti tehdä esityksensä 6.12.2022 myönnettäväksi
esitettävistä kunniamerkeistä.
Merkitään, että Riitta Kemppainen poistui kokouksesta esteellisenä
(osallisuusjäävi) tämän pykälän osalta.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Hakemukset Länsi ja SisäSuomen aluehallintovirastolle, ote tie don hal lin
ta sih tee ri

 ____________
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Asumisen tuki kaupungin ja yritysten uusille työntekijöille

498/003/2019

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 77

Työvoimapulasta kärsitään maassamme monella alalla. Hoitoalalla on ollut
jo pitkään työvoimapulaa. Töihin tarvitaan niin sairaanhoitajia kuin lä hi hoi
ta jia kin ympäri Suomen. Tarvetta on erityisesti vanhustenhuollossa. 

Wiitaunionissa haasteet liittyvät nyt siihen, että meillä on paljon elä köi ty mi
siä ja avoimiin toimiin ei tule hakijoita. 7.4.2022 tilanteen mukaan van hus
pal ve luis sa Viitasaarella puuttuu 20 hoitajaa (kotihoito ja asumispalvelut
yh teen sä). Sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi pulaa on myös var hais
kas va tuk sen opettajista ja lastenhoitajista. Vaikeus rekrytoida aiheuttaa esi
mie hil le myös lisääntynyttä työtä sekä henkilöstölle lisääntynyttä kuor mi
tus ta.

Vanhuspalveluissa on laissa säädetty henkilöstömitoitus, jonka toteutumista
seu ra taan. Vapaita tehostetun ympärivuorokautisen asumispalvelun paik ko
ja Viitasaarellakin on, mutta niihin ei voida ottaa asukkaita, koska kau pun
gil la ei ole riittävästi henkilöstöä tuottamaan palvelua (henkilöstömitoitus).
Si jai sen tulee olla ammattitutkinnon suorittanut, jotta voidaan laskea mi toi
tuk seen. Rekrytointia tehdään mm. suorarekrytoinneilla oppilaitoksista ja
"van hois ta kontakteista" sekä oppisopimuksella. Joitakin maahanmuuttajia
on myös rekrytoitu, mutta haasteellista heidän osaltaan on kielitaito. Os to
pal ve lui hin turvaudutaan myös, mutta myöskään ostopalveluiden kautta ei
ai na saada tekijää, koska heillä on samaa henkilöstöpulaa. 

Myös Pohjoisen KeskiSuomen alueen yritysten haasteena on am mat ti tai toi
sen työvoiman saatavuus, erityisesti metalli ja puunjalostusteollisuudessa.
Yri tys koh tai sia rekrytointivalmiuksia on toki pyritty kehittämään hank kei
den avulla mm. tekemällä aluetta tunnetuksi ja luomalla uusia yh teis työ
muo to ja rekrytoinneille sekä rekrytointikampanjoita ja rekrytointeja edis tä
viä tilaisuuksia.

Suurimmat yritykset Viitasaarella työllistävät seuraavasti:

Kaski Oy     150
Maarla Oy   95
Pisla Oy   75
KeskiSuomen Metsäkymppi Oy 70
Ersa Oy   50
Kuljetus Villman Oy  50

Keskustan valtuustoryhmä pyysi jo v. 2019 jättämässään val tuus to aloit tees
sa selvittämään, mitä mahdollisuuksia kaupungilla on kompensoida vuok
raasu mis ta tänne muuttaville uusille työntekijöille.  
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Myös tarkastuslautakunta kiinnitti vuoden 2019 arviointikertomuksessaan
huo mio ta siihen, että Viitasaarella on työn ja työvoiman kohtaamisen on gel
ma ja edellytti kaupungilta lisää aktiivisempia täsmätoimia.

Kuntien välinen kilpailu tulomuuttajista sekä alueelta poismuuttoa har kit se
vien yritysten tai henkilöiden muuttohalujen hillitseminen vie kuntien re
surs seis ta yhä suuremman osan. Kunnat ovat ryhtyneet myöntämään mm.
vau va ra haa, maksutonta päivähoitoa, tukea harrastuksiin, alennusta tontin
hin nas ta tai vuokrakompensaatiota jne. 

KeskiSuomen liiton laatiman tilastokeskuksen ja Kelan tuoreimpiin ai neis
toi hin pohjaavan "KeskiSuomen aluekehitys tilastojen valossa" ra por tin
mu kaan KeskiSuomen väestömäärä kääntyi niukkaan kasvuun (+65 asu
kas ta) vuonna 2021. Kasvun taustalla oli muuttoliike. Raportin mukaan
Saa ri jär ven Viitasaaren seudun kuntien yritysten lii ke vaih to on kehittynyt
suo tui sas ti. Yritysten henkilömäärä ei kuitenkaan ole ke hit ty nyt aivan yhtä
hy vin kuin mitä yritysten liikevaihdon kehitys on ol lut. 

Oheismateriaali:
 Keskustan valtuustoryhmän aloite
 Yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys/ lähde:Tilastokeskus
 Viitasaaren Vuokraasunnot Oy:n selvitys 11.12.2019
 Vuokrahuojennuksen ehdot

Työpaikkaomavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut päivittyvät muutaman vuo
den välein. Viitasaaren työpaikkaomavaraisuus on ollut vuonna 2019 106
%, eli kunnassa on työpaikkoja enemmän kuin työllisiä asukkaita. Ti las to
jen mukaan maakunnassa työpaikkaomavaraisuus on suurempi vain Jy väs
ky läs sä ja Multialla. Työpaikkaomavaraisimmissa kunnissa Multialla, Jy
väs ky läs sä, Viitasaarella, Kyyjärvellä ja Äänekoskella alueelle pendelöivien
osuus ylittää selvästi alueelta ulos suuntautuvan pendelöinnin.

Jotkut kunnat ovat tarjonneet edullisen asumisen kokeiluja, mm. Virrat ja
Iso jo ki ovat tarjonneet uusien työntekijöiden vuokrahuojennusta. Myös
Var kau del la on käynnissä asuntokampanja Varkauteen työhön tuleville.
Vii ta saa ren Vuokraasunnot Oy (VVA Oy) hallinnoi kaupunkikonsernin
vuok raasun to kan taa. Vapaita vuokrahuoneistoja on merkittävä määrä. Kor
jaus jo nos sa on sekä pienempiä että suurempia korjauksia vaativia huo neis
to ja ja yhtiön mukaan huoneistojen korjausprioriteettiä ohjataan kysynnän
mu kaan.

Kaupunginhallitus on käsitellyt aloitetta aiemmin mm. Viitasaaren Vuok
raasun not Oy:n kanssa. VVA Oy on esittänyt, että vuokrahyvitysten ta
lous vai ku tuk set kompensoidaan vuokraasuntoyhtiölle. Uusien työn te ki jöi
den vuokrahuojennuksen kustannus on käytännössä saamatta jäävä las ken
nal li nen tulo vuokrattavista asunnoista.

Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh. 044 459 7300, jan-
ne.kinnunen@viitasaari.fi
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Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää

1. käynnistää Viitasaaren Vuokraasunnot Oy:n selvityksen pohjalta kau
pun gin uusien hoitajien ja yritysten uusien työntekijöiden asu mi sen tukeen
liit ty vän kokeilun ajalle 1.6.  31.12.2022;

2. varata kokeilua varten 10 asunnon kiintiön VVA Oy:n vuok ra huo neis to
kan nas ta Viitasaarelle muuttavien uusien hoitajien (sairaanhoitajien, lä hi
hoi ta jien ja lastenhoitajien) sekä yritysten työntekijöiden käyttöön siten, että
vuok raasun to ja tarjotaan uusille työntekijöille kolmen kuukauden ajaksi 50
%:n alennuksella. Huoneistojen vuokrauksesta pidätetään kuitenkin kuu
kau sit tai nen kulukorvaus sähkön ja veden osalta. Vuokrahuojennuksen voi
saa da vuokrasopimuksiin, jotka alkavat 1.6. 31.12.2022 välisenä aikana.
Vuok ra so pi mus voi kuitenkin olla tätä pidempi;

3. korvata Viitasaaren Vuokraasunnot Oy:lle hoitajien ja työntekijöiden
asut ta mi ses ta aiheutuvan 3 kk:n vuokranmenetyksen määrän siltä ajalta kun
kiin tiön mu kai set asunnot ovat vuokrattuina asukkaille tuen ehtojen mu kai
ses ti. Tieto vuokratuista asunnoista sekä niiden aiheuttama edellä mainittu
kus tan nus vai ku tus tulee toimittaa kaupungille kuukausittain;

4. kattaa kokeilun kustannukset Strategisiin kehittämismenoihin varatusta
mää rä ra has ta; sekä

5. käynnistää kokeilun johdosta VVA Oy:n kanssa yhteiset mark ki noin ti toi
men pi teet

Perusteluna todetaan työvoiman saamisen parantaminen ja potentiaalisten
muut ta jien houkuttelu asumaan ja työllistymään Viitasaarelle.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet  Ote VVA Oy/ toimitusjohtaja, perusturvan toimialajohtaja, Witas Oy/toi mi
tus joh ta ja, kaupunginsihteeri, viestinnän kehittäjä

 ____________
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Aloitteet vuodelta 2021/ keskeneräisten aloitteiden jatkokäsittely

116/003/2018

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 78

Viitasaaren kaupunginvaltuusto merkitsi 28.03.2022 § 17 aloitteet ja niiden
joh dos ta suoritetut toimenpiteet tiedoksi sekä totesi aloitteet lop puun kä si tel
lyik si lukuunottamatta seuraavia valtuustoaloitteita:

 Valtuustoaloite Viitasaarelle muuttaville uusille työntekijöille kom pen soi
ta vis ta vuokraasunnoista
 Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite jäähileaseman rakentamisesta
Vii ta saa rel le
 Keskustan valtuustoryhmän aloite pienten lasten kotihoidon tuen kun ta li
sän käyttöönottamisesta Viitasaarella
 Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite tuulivoimaloista vapaasta kun
nas ta
 Valtuustoaloite tekojääkentästä (Kvalt 12.6.2017 § 81)

Oheismateriaali:
 Kooste keskeneräisten valtuustoaloitteiden aiemmasta käsittelystä

Valtuustoaloite Viitasaarelle muuttaville uusille työntekijöille kom pen soi ta
vis ta vuokraasunnoista ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite tuu li
voi ma lois ta vapaasta kunnasta ovat molemmat kaupunginhallituksen kä sit
te lys sä 25.4. kokouksessa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite jäähileaseman rakentamisesta
Vii ta saa rel le

Jäähileaseman osalta on pidetty kaksi kokousta ammattikalastajien ja har
ras ta jien kanssa. (YläKeiteleen Koukku ja Viitasaaren Kalakaverit)
Jäähileasema aloite on seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa kä
sit te lys sä. 

Keskustan valtuustoryhmän aloite pienten lasten kotihoidon tuen kuntalisän
käyt töön ot ta mi ses ta Viitasaarella

Kotihoidon tuen kuntalisän käyttöönotosta on tehty asiakaskysely, johon
vas ta si 35 mahdollista kuntalisän käyttäjää. Vastaajista 65,7 % oli sitä miel
tä, että kuntalisän saaminen myöhästyttäisi lapsen varhaiskasvatus paikan
tar vet ta. Näistä vastaajista 71,4 % arveli vaikutuksen olevan 112 kk.

Tällä hetkellä valmistelussa ovat kuntalisän maksuperusteet ja määrä sekä
asi aan kuuluvan sopimuksen tekeminen Kelan kanssa. Tavoitteena on saada
kun ta li sä käyttöön uuden toimintakauden alussa 1.8.2022.

Valtuustoaloite tekojääkentästä
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Kiinteistöpäällikkö Jukka Tuohimaan laatiman selvityksen käsittelyn yh tey
des sä on todettu, että mikäli tekojään rakentaminen nähdään järkevänä to
teut taa, tulisi syksyllä 2021 uuden valtuustokauden käynnistyessä perustaa
työ ryh mä selvittämään asiaa tarkemmin ja arvioimaan mahdollista to teut ta
mis ai ka tau lua kaupungin kokonaisinvestointitarpeen pohjalta.

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi valtuustoaloitteiden käsittelyvaiheet;
2. tekojääkentän selvitystarpeesta ja mahdollisen selvitystyöryhmän 
asettamisesta tekojääkentän rakentamista varten sekä työryhmän jäsenten 
nimittämisestä.

Keskustelun kuluessa Teuvo Ruuhi esitti työryhmään valittavaksi teknisen
toimen toimialajohtajan ja  kaupunginhallituksen edustajan teknisessä
lautakunnassa eli Seppo Kauppisen.

Hilma Vepsäläinen näki työryhmän perustamisen tarpeelliseksi ja esitti
nimettäväksi Outi Vornasen.

Risto Rossi esitti, että työryhmään nimetään jäseneksi myös Mauno
Niskanen ja vapaaaikatoimenjohtaja Jorma Rihto, jota voidaan kuulla
myös asiantuntijana.

Ilpo Manninen esitti, että työryhmään nimetään teknisen lautakunnan jäsen
Kimmo Vauhkonen ja että kenttämestari Hannes Saastamoista kuullaan
asiantuntijana.

Päätös Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä tiedoksi valtuustoaloitteiden käsittelyvaiheet;

2. hyväksyä tekojääkentän selvitystarpeen ja asetti selvitystyöryhmän 
tekojääkentän rakentamista varten sekä nimesi työryhmään seuraavat
jäsenet : Juho Tenhunen, Seppo Kauppinen, Outi Vornanen, Mauno 
Niskanen ja Kimmo Vauhkonen Juho Tenhusen toimiessa työryhmän
koollekutsujana. 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
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Toimenpiteet  Ote työryhmään nimetyt jäsenet, tiedonhallintasihteeri, palkat, vs.
sivistystoimen toi mi ala joh ta ja

 ____________
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Valtuustoaloite palkkatason korjaamisesta henkilöstövajauksesta kärsivillä toimialoilla

220/003/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 79

Valtuutettu Risto Rossi esitti valtuuston kokouksessa 28.3.2022 So sia li de
mok raat ti sen valtuustoryhmän aloitteena seuraavaa:

"Viitasaaren Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on huolissaan kau pun
gin eri toimialojen henkilöstön jaksamisesta ja henkilöstö vajauksesta, joka
il me nee myös henkilöstöraportissa.

Henkilöstö on jo pitkään joutunut työskentelemään korona pandemian ja
va jai den resurssien vuoksi kovan paineen alla, joka väistämättä heijastuu
myös työn mielekkyyteen ja kuormittavuuteen.

Henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi tähän tilanteeseen tulee herätä, taata työn
te ki jöi den jaksaminen ja kaupungin tuottamien palveluiden laatu.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Viitasaaren kaupungin
tu lee välittömästi tarkistaa ja korjata palkkatasoa henkilöstövajauksesta kär
si vil le toimialoille. Näkemyksemme mukaan tällä toimenpiteellä ehkäistään
hen ki lös tön vaihtuvuutta ja vahvistetaan henkilöstön pysyvyyttä."

Kuntasektorilta on siirtymässä merkittävä osa henkilöstöstä hy vin voin ti
alueil le 1.1.2023 lukien. Henkilöstöään luovuttavien työnantajien tulisi ot
taa tämä huomioon palkkapolitiikassaan. Kuntasektorille jää merkittäviä
teh tä viä muutoksen jälkeenkin: muun muassa sivistys ja opetustoimi, var
hais kas va tus ja tekninen toimi. Palkkausjärjestelmää osana pal kit se mis jär
jes tel mää on mielekästä kehittää edelleen uudistuvalla kuntakentällä, kun
han huomioon otetaan se, ettei toimilla vaikeuteta uusien työn an ta ja yk si köi
den toimintaa.

KT kuntatyönantajien mukaan henkilöstöään luovuttavien työn an ta ja yk si
köi den (kunnat ja kuntayhtymät) on pidättäydyttävä tekemästä ta sa ko ro tuk
sen omai sia, harkinnanvaraisia palkankorotuksia, jotka voivat nostaa kus tan
nuk sia uusissa työnantajayksiköissä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että
kun ta työn an ta jat nostaisivat henkilöstön palkkoja juuri ennen henkilöstön
siir ty mis tä hyvinvointialueille.

Aluehallitus päätti 12.4.2022 § 68  antaa luovuttaville organisaatioille suo
si tuk set henkilöstöä koskevista asioista, joita ovat virkojen ja toimien täyt
tä mi nen, palkkapoliittiset linjaukset, paikalliset sopimukset sekä sääs tö va
pai den, liukuvan työajan saldojen ja työaikapankkivapaiden vähentäminen.
Luo vut ta vil le organisaatioille suositellaan muun muassa, että ta so ko ro tuk
sis ta pidättäydytään ja korostetaan, että tässä tilanteessa on myös en si ar voi
sen tärkeää, että työnantajat noudattavat tehtävän vaativuuden arviointia
(TVA) ja niitä tehtäväkohtaisten palkkoja, jotka ovat työnantajayksikössä
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voi mas sa. Samoin ohjeistetaan, että luovuttavien työnantajayksiköiden on
myös osaltaan myötävaikutettava siihen, ettei palkkatasojen vaihtelu tu le
van hyvinvointialueen sisällä suurene entisestään.

Oheismateriaali:
 HRsuositukset kunnille 12.4.2022/ KeskiSuomen hyvinvointialue

7.4.2022 vanhuspalveluissa Viitasaarella oli avoinna 20 hoitajan työ suh det
ta (kotihoito ja asumispalvelut yhteensä). Myös varhaiskasvatuksessa oli
usei ta paikkoja auki mm. eläköitymisistä johtuen.

Viitasaaren kaupunki pyrkii helpottamaan henkilöstövajausta ja pa ran ta
maan henkilöstörekrytointia mm. uusille työntekijöille myönnettävällä
vuok ra huo jen nuk sel la sekä henkilöstön palkitsemisella kuten henkilöstön
käy tös sä olevaan ePassiin tehtävällä työnantajaosuuden lisäyksellä.

Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301, 
tii na.honkanen@viitasaari.fi, henkilöstöjohtaja Katri Lehti, puh. 
040 542 6071, katri.lehti@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää todeta, että palkkatasoa ei tässä vaiheessa  hy vin
voin ti alu een syntymisen kynnyksellä ole perusteltua korjata val tuus to aloit
tees sa esitetyllä tavalla, koska Wiitaunionin palkkapolitiikkaa ohjaavat
KTkun ta työnan ta ji en ja aluehallituksen antamat linjaukset.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että  henkilöstövajausta on tavoitteena
hel pot taa ja rekrytointia parantaa uusille työntekijöille myönnettävällä
vuok ra huo jen nuk sel la sekä henkilöstön palkitsemisella.

Keskustelun kuluessa Hilma Vepsäläinen esitti Risto Rossin kannattamana,
että Viitasaaren kaupunki käynnistää rekrytointikampanjan ottamalla uusien
hoitajien asumistuen lisäksi käyttöön hoitajien 500 euron suuruisen
rekrytointilisän vuoden 2022 loppuun asti.

Kaupunginjohtaja totesi, että rekrytointilisäasiaa voidaan käsitellä
valmistelun pohjalta kaupunginhallituksessa erillisenä asiana, minkä
jälkeen Hilma Vepsäläinen ja Risto Rossi vetivät esityksensä tässä
asiakohdassa pois.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Tiedoksi kaupunginvaltuusto

 ____________



VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2022 42

Viitasaaren kaupunginhallitus § 80 25.04.2022

Wiitaunionin henkilöstön palkitseminen

255/114/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 80

Wiitaunionin henkilöstön palkitsemisesta on keskusteltu valtuustotasolla
mm. henkilöstöraportin käsittelyn yhteydessä sekä kaupunginhallituksessa
ti lin pää tös kes kus te lun yhteydessä. Palkitseminen perustuu henkilöstön hy
vään suoriutumiseen koronapandemian aiheuttaman lisäkuormituksen ai ka
na. 

Wiitaunionin johtoryhmä on valmistellut kuntien hallituksille esityksen
hen ki lös tön palkitsemisen tavasta. Johtoryhmän esityksenä kuntien hal li tuk
sil le ja edelleen kuntien valtuustolle on henkilöstön käytössä olevan lii kun
ta, kulttuuri ja hyvinvointipalvelujen ostamiseen tarkoitetun ePassi so vel
luk sen työnantajaosuuden nostaminen 100 eurolla. 

ePassisovellukseen tehtävät työnantajaosuuden lisäämiset ovat olleet kun
nis sa yleinen tapa työntekijöiden palkitsemisessa. Sovelluksen etuja voi
käyt tää kulttuuri, hyvinvointi ja liikuntapalvelujen ostamiseen. Wii taunio
nin kunnissa työnantajan osuus ePassista on tällä hetkellä 100 euroa. Työn
an ta jan ePassiin lisäämä raha on verotonta 400 euroon asti. Edun saavat
käyt töön sä vakituiset työntekijät sekä ne määräaikaiset työntekijät, joilla on
yli puolen vuoden määräaikainen työsuhde kuntaan. Työnantajan tarjoaman
edun saadakseen työntekijällä tulee olla ladattuna ePassipalveluun vä hin
tään 1 euro omaa rahaa. Minimisiirto käyttäjän lataamalle rahasummalle on
kui ten kin 20 euroa. 

ePassi on työntekijän henkilökohtainen hyvinvointibudjetti, jonka voi käyt
tää vapaasti työnantajan valitsemien etujen kesken. Wiitaunionin ePas
sietu ja ovat liikunta, kulttuuri ja hyvinvointietu. Liikuntaedulla voi mak
saa liikuntapalveluita, kuten uimahalli ja kuntosalimaksuja.
Kulttuuriedulla voi maksaa kulttuuripalveluita, kuten elokuva ja kon sert ti
lip pu ja. Hyvinvointiedulla voi maksaa työnantajan määrittelemiä hy vin
voin ti pal ve lui ta. Määritellyt hyvinvointipalvelut sekä ePassin käyttöpaikat
voi hakea www.epassi.fi sivulta, käyttöpaikkahaulla.

Kuntakohtaisesti työnantajan osuuden kasvattamisen arvioidut kustannukset
ovat Viitasaaren kaupungille noin 40.000 euroa ja Pihtiputaan kunnalle noin
30.000 euroa . Päätöksenteossa huomioon otettavaa on myös se, että kun
nal le palkitsemisesta koituvilla lisäkustannuksilla on sotehenkilöstön osal
ta vähentävä vaikutus tulevien vuosien valtionosuuksiin. 

Lisätiedot: Henkilöstöjohtaja Katri Lehti, puh. 040 542 6071,
kat ri.lehti@viitasaari.fi
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Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Viitasaaren kaupunki
pal kit see henkilöstöä lisäämällä työnantajan osuutta ePassisovellukseen
100 eurolla. Työnantajan osuus lisäyksen jälkeen on yhteensä 200 euroa. 

Kustannusten kasvaminen (40.000 euroa) katetaan lisälainanotolla. 

Keskustelun kuluessa Jussi Kananen esitti Elina Mäkisen kannattamana, 
että henkilöstöä palkitaan 400 euron ePassilla. 

Risto Rossi kannatti kaupunginjohtajan esitystä sillä lisäyksellä, että ensi
vuoden alusta korotetaan epassin arvoa.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan 
päätösesityksestä poikkeava Risto Rossin esitys, jota ei ole kuitenkaan 
kannatettu, joten se raukeaa.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan
päätösesityksestä poikkeava kannatettu Jussi Kanasen 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 Jussi
Kanasen  tekemää esitystä, äänestävät "ei".

Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme ( 3 ) "jaa"ääntä (
Ilpo Manninen, Risto Rossi ja Teuvo Ruuhi) ja kuusi ( 6 ) "ei"ääntä ( Pirjo
GrönholmPaananen, Hilma Vepsäläinen, Jussi Kananen, Seppo
Kauppinen, Elina Mäkinen ja Outi Vornanen).

Puheenjohtaja totesi, että suoritetun äänestyksen perusteella
kaupunginhallitus on hyväksynyt Jussi Kanasen esityksen.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Viitasaaren kaupunki
palkitsee henkilöstöä lisäämällä työnantajan osuutta ePassisovellukseen
300 eurolla. Työnantajan osuus lisäyksen jälkeen on yhteensä 400 euroa.

Kustannusten kasvaminen katetaan lisälainanotolla.

Merkitään, että Outi Vornanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 20.13 ja Riitta Kemppainen klo 20.15 tämän asian käsittelyn
jälkeen.
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Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________
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Tilapäisen suojelun piirissä olevien Ukrainan pakolaisten vastaanottaminen Viitasaarelle

168/222/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 81

Ukrainasta paenneiden määrän Suomessa ennakoidaan edelleen kasvavan
huo mat ta vas ti. Majoitus ja palvelutarpeen ennakoidaan kasvavan tavalla,
jo hon ei välttämättä ole mahdollista vastata vain vastaanottokeskusten pal
ve lu tuo tan nol la. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että Ukrainasta paen
neil le voidaan tarjota väliaikaista suojelua nopeasti. Tilapäistä suojelua ha
ke val la on työntekooikeus heti kun hän on jättänyt hakemuksensa. Hänen
ei siten tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä eikä oleskelulupakorttia
voi dak seen työskennellä vaan todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää.

Maahanmuuttovirasto on valmistellut väliaikaisen toimintamallin, jossa
kun nil le korvataan tilapäisen suojelun hakijoiden tai sitä saavien ma joit ta
mi nen ja myös muiden vastaanottoon kuuluvien palveluiden tuottaminen il
man, että kunta perustaa varsinaista vastaanottokeskusta. Jokainen tilapäistä
suo je lua hakenut tai saava on kirjoilla jossakin vastaanottokeskuksessa,
vaik ka asuisikin yksityisessä tai kunnan tarjoamassa majoituksessa.

Maahanmuuttovirasto järjesti 11.4.2022 kuntien edustajille we binaa ri ti lai
suu den, jossa esiteltiin ukrainalaisten pakolaisten vastaanoton tilannekuva
ja uusi kuntamalli. Uudessa toimintamallissa kunta voi tehdä vas taan ot to
kes kuk sen kanssa määräaikaisen sopimuksen siitä, mitä vas taan ot to pal ve
lui ta kunta itse tuottaa niille henkilöille, joita se majoittaa alueellaan. Näitä
voi vat olla pelkkä majoitus tai sovittaessa myös terveydenhuollon palvelut
ja välttämättömät sosiaalipalvelut. Korvattavien palveluiden on oltava vas
taan ot to lain mukaisia. Kun hyvinvointialueet 1.1.2023 aloittavat toi min tan
sa, ne tarjoavat sosiaali ja terveyspalvelut.

Kuntamalliin perustuvia majoittamissopimuksia on tarkoitus tehdä 1.5.
2022 lukien. Sopimus tehdään kunnan ja vastaanottokeskuksen välillä. 
Mallissa on kolme vaihtoehtoa:

 1. kunta vastaa majoituksesta
  vuokra ARAtasoinen vuokra/hlö/vrk, sisältäisi kaikki asumisen kulut, 
 kalusterahaa ei voi maksaa
 2. sopimusmalli pitää sisällään majoitus ja terveyspalvelut
 3. sopimusmalli pitää sisällään majoitus ja terveyspalvelut sekä  
 sosiaalipalvelut

Kunta vastaa vuokrataloyhtiössä tapahtuvasta majoituksesta niin, että se on
sa man ta sois ta kuin kuntalaisillekin.

Maahanmuuttovirasto maksaa kunnalle korvausta vastaanottokeskuksen
kaut ta. Korvausta voidaan maksaa siitä lähtien, kun tilapäinen suojelu otet
tiin käyttöön 4.3.2022, tarvittaessa siis myös takautuvasti maa lis–huh ti kuul
ta. Maahanmuuttovirasto määrittää kustannusten korvaustason ja tiedottaa
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tar kem min korvattavista kustannuksista ja ohjeistaa kuntia sopimus ja kor
vaus käy tän nöis tä.

Vain kunnille maksetaan korvausta. Yksityishenkilöille tai muille toi mi joil
le ei korvata majoituksen tai muiden palveluiden tuottamisesta aiheutuvia
ku lu ja.

Erityisen tärkeää on, että Ukrainasta paenneet lapset pääsevät nopeasti mu
kaan kouluarkeen ja pienimmäiset päiväkotiin. Myös oppilashuollon pal ve
lui hin tulee panostaa, sillä sopeutuminen uuteen arkeen sotakokemusten jäl
keen ei ole lapsille ja nuorille helppoa.

Kunnille korvataan kulut kuntien järjestämistä palveluista, joiden tarkoitus
on auttaa Ukrainasta paenneita lapsia ja turvata heidän oppimisensa edel ly
tyk set. Näitä ovat
   varhaiskasvatus valtionavustuksella vuonna 2022 sekä tilapäislailla
vuon na 2023
    perusopetuksen valmistava opetus
    suomen tai ruotsin sekä oman äidinkielen opetus
    riittävät oppilashuollon palvelut

Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen on vapaa ha keu tu mis oi
keus ja tilapäistä suojelua saavat henkilöt voivat hakeutua niihin samoin
edel ly tyk sin kuin Suomen kansalaiset.

Toimintamallin käyttöönotto kunnissa perustuu vapaaehtoisuuteen. Kuntien
nä kö kul mas ta suunnitellun mallin toivotaan tukevan sitä, että Ukrainasta
paen neet voivat asua sujuvasti niillä paikkakunnilla, joissa heillä on töitä tai
mui ta siteitä. Monilla ukrainalaisilla on aiempia siteitä Suomeen. Heillä voi
ol la esimerkiksi sukulaisia Suomessa tai he ovat työskennelleet esimerkiksi
kau si työs sä Suomessa aiemmin.

Maahanmuuttovirasto ohjaa ja valvoo vastaanottotoimintaa sekä suuntaa
pa ko lais ten vastaanottoa maassa toimiviin vastaanottokeskuksiin.

Oheismateriaali:
 Kirje: Kuntien korvaukset vastaanottopalveluiden tuottamisesta tilapäistä
suo je lua saaville
 Kuntien majoittamien ukrainalaisten vastaanoton malli, Migri 11.4.2022
 Maahanmuuttoviraston tiedote kunnille 13.4.2022
 Sisäministeriön ohjeita kunnille Ukrainasta paenneiden vastaanottoon

Viitasaarella on ukrainalaisten pakolaisten hätämajoituksen ohella jo va rau
dut tu ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamiseen niin, että tarvittavia huo
neis to ja pysyvään asumiseen on alettu varata ja kalustaa tähän käyttöön.
Vii ta saa ren Vuokraasunnot Oy:n huoneistoissa asuu kymmenkunta pa ko
lais ta ja tyhjiä huoneistoja on tarkoitukseen käytettävissä lisää. Kaupungin
va rau tu mi sen johtoryhmä on tehnyt tilannekartoitusta ja yhteisiä linjauksia.
Alu een vapaaehtoisten, Jyväskylän vastaanottokeskuksen, TEpalveluiden
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ja seurakunnan kanssa kaupunki  tekee tiivistä yhteistyötä. 13.4.2022 on pa
ko lai sil le pidetty yhteinen informaatiotilaisuus, jossa on esitelty heille Vii
ta saa rel la tarjolla olevia palveluita, työllistymismahdollisuuksia ja tukea.

Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh. 044 459 7300,
jan ne.kinnunen@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Viitasaaren kaupunki on
val mis sopimaan Jyväskylän vastaanottokeskuksen kanssa enintään 50 Uk
rai nan so dan pakolaisen vastaanottamisesta ja majoittamisesta Vii ta saa rel le.
Kau pun gin joh ta jal le annetaan valtuudet jatkaa valmisteluja pa ko lais ten vas
taan ot ta mi sek si ja heidän palvelujensa turvaamiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________
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Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yhteisen luottamushenkilöiden palkkiosäännön
päivitys 1.6.2022 lukien

759/014/2016

Viitasaaren kaupunginhallitus  01.11.2021 § 241

Valtuusto on hyväksynyt päivityksiä luottamushenkilöiden palkkiosääntöön
vii mek si 30.01.2017 § 5, jolloin tarkistettu sääntö astui voimaan 1.6.2017.
Täl löin Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan palkkiosääntöjen mää
räys ten uudistamisen tavoitteena oli päivittää Wiitaunionin luot ta mus hen ki
löi den palkkiosäännöt ajantasaisiksi ja yhteneväisiksi, jolloin myös niiden
so vel ta mi nen käytännössä olisi aiempaa selkeämpää.

Luottamushenkilöiden palkkioista säännellään kuntalain 82 §:ssä. Luot ta
mus hen ki löl le maksetaan kokouspalkkiota, korvausta ansionmenetyksistä ja
kus tan nuk sis ta, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palk kaa mi
ses ta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä mat
ka kus tan nus ten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan myös
mak saa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Valtuusto päättää
luot ta mus hen ki löi den taloudellisten etuuksien perusteista (Kuntalaki 14 §:n
11 kohta). 

Valtuusto voi päättää perusteista erillisellä päätöksellä, mutta määräykset
voi daan ottaa myös hallintosääntöön omaksi luvukseen. Mikäli kunnassa on
pää tet ty ottaa käyttöön sähköinen päätöksentekomenettely (KL 100 §), tulee
päät tää menettelyyn osallistumisesta maksettavasta palkkiosta. Kunta voi
mak saa kokouspalkkiota myös vaikuttajatoimielinten jäsenille, mutta niistä
päät tää kunnanhallitus (kunnanhallituksen on huolehdittava toi min ta edel ly
tyk sis tä, Kuntalaki 2628 §).

Voimassa olevaa luottamushenkilöiden palkkiosääntöä on päivitetty toi mi
elin ten kokouspalkkioiden maltillisilla korotuksilla ja yli kolme tuntia kes
tä vien kokousten lisäpalkkiolla sekä vaalien toimituspäivän palkkioiden
osal ta. Muutokset on merkitty päivitettyyn palkkiosääntöön lihavoidulla.
Kun nat ovat perinteisesti maksaneet paljon ajankäyttöä edellyttävistä teh tä
vis tä johtaville luottamushenkilöille kuukausi tai vuosipalkkiota. Näitä ei
ole päivittämisen yhteydessä tällä kertaa korotettu. Palkkiot ja korvaukset
osal lis tu mi ses ta muihin kuin kunnan toimielinten kokouksiin perustuvat
kun nan harkintaan.

Luottamushenkilöillä on oikeus saada korvausta ansionmenetyksestä ja
muis ta kustannuksista. Ansionmenetyksen tulee olla todellinen, mutta kor
vauk sen ei tarvitse olla täysimääräinen. Matkakustannukset korvataan pää
sään töi ses ti vain vakituiselta asunnolta. Palkkiosäännössä voidaan määrätä,
mi tä kirjallisia selvityksiä tai luottamushenkilön antamia kirjallisia va kuu
tuk sia korvausten maksaminen edellyttää.
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Oheismateriaali:
 Luottamushenkilöiden palkkiovertailu
 Luonnos luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittämiseksi

Palkkiosääntö on käsitelty hallitusten yhteiskokouksessa 25.10.2021.

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy esitetyn
luot ta mus hen ki löi den palkkiosääntöpäivityksen siten, että sääntö tulee voi
maan 1.1.2022.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 08.11.2021 § 97

Oheismateriaali:
 Luottamushenkilöiden palkkiovertailu
 Luonnos luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittämiseksi

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esitetyn luottamushenkilöiden palk
kio sään tö päi vi tyk sen siten, että sääntö tulee voimaan 1.1.2022.

   

Valtuutettu Tuija Tuikkanen nosti esiin sähköistä päätöksentekomenettelyä
koskevan kohdan ja toivoi siihen selkeämpää kirjausta.

Kaupunginjohtaja totesi, että selkeämpi kirjaus tehdään vielä sääntöön 
ennen sen julkaisemista ja voimaantuloa 1.1.2022 lukien.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus

Toimenpiteet  Ote + päivitetty palkkiosääntö lautakunnat, kaupunginsihteeri, palkat, päi vi
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tet ty palkkiosääntö arkisto, kotisivut

 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 82

Wiitaunionin johtoryhmä käsitteli Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan
kun nan yhteisen luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittämistä
11.4.2022 kokouksessaan. 

Palkkiosäännön 13 §:n kohdassa 3 on säädetty kokouspalkkion mak sa mi
ses ta niille luottamushenkilöille, jotka työskentelevät Wiitaunionin työn te
ki jöi nä ja osallistuvat palkkiosäännön mukaiseen kokoukseen Wiitaunionin
hen ki lös tön normaalina työaikana. Wiitaunionin johtoryhmä esittää luot ta
mus hen ki löi den palkkiosäännön päivittämistä siten, että palkkiosäännön 13
§:n kohdasta 3. poistetaan seuraava kirjaus:
Palkallisen virkavapaan/työloman ajalta ei makseta kokouspalkkiota.

Muita muutoksia ei palkkiosäännön päivittämisen osalta ole tulossa.

Oheismateriaali:
 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö päivitettynä

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy esitetyn
luot ta mus hen ki löi den palkkiosääntöpäivityksen siten, että sääntöpäivitys tu
lee voimaan 1.6.2022.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________
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Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan välinen yhteistyö hyvinvointialueen toiminnan
käynnistymisen johdosta

192/012/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  21.03.2022 § 57

Tausta

Kuntien tehtävistä ja järjestämisvastuusta säädetään kuntalain 2. luvussa ja
kuntien yhteistoiminnasta kuntalain 8. luvussa.

Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin yhteinen palvelutuotanto
perustuu Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan 1.1.2013 voimaan
tulleeseen yhteistyösopimukseen, joka on hyväksytty Viitasaaren kau pun
gin val tuus tos sa 17.9.2012 § 77 ja Pihtiputaan kunnanvaltuustossa
24.9.2012 § 61. Sopimusta on päivitetty syksyllä 2019 (Pihtiputaan kun nan
val tuus to 16.12.2019 § 107 ja Viitasaaren kaupunginvaltuusto 9.12.2019 §
78) ja päivitetty sopimus on astunut voimaan 1.1.2020. Yhteisestä pal ve lu
tuo tan nos ta käytetään nimeä Wiitaunioni.

Yhteistyösopimuksessa on määritelty 1) yhteistyön visiosta, 2) yhteistyön
yleisistä periaatteista, 3) yhteistyön sisällöstä, 4) toimielimistä, 5) hen ki lös
tös tä, 6) talouden ohjaamisesta ja kustannusten jaosta, sekä 7) laadusta ja
ar vioin nis ta. Sopimukseen on lisäksi kirjattu sopimuksen voimaantulosta ja
ir ti sa no mi ses ta, sekä menettelystä sopimuksen muutoksissa.

Kuntaparin yhteinen palvelutuotanto jakautuu yhteistyösopimuksen
mukaisesti seuraavasti:
 Sivistystoimi, tukipalvelut (vastuukunta Pihtipudas)
 Perusturva, tekninen toimi (vastuukunta Viitasaari)
Em. lisäksi ympäristötoimen ja maaseutuhallinnon palvelut tuotetaan
yhteistyössä laajemmalla usean kunnan yhteistoimintaalueella.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen vaikutus yhteistyöhön

Sopimuksen mukaisen yhteistyön sisältöön sekä kuntaparin yhteistyöhön
kohdistuu merkittävä muutos KeskiSuomen hyvinvointialueen aloittaessa
toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä kun ta pa
rin yhteistyönä toteutettu perusturvan toimiala siirtyy kokonaisuudessaan
hy vin voin ti alu een järjestämisvastuulle. Tämä vaikuttaa kuntien or ga ni saa
tioi hin perusturvan toimialaan liittyvien tehtävien, henkilöstön, omai suu
den, sopimusten ja vastuiden siirtymisenä hyvinvointialueelle. Em. siir ty mi
set on käsitelty Pihtiputaan kunnanvaltuustossa 21.2.2022 § 11 ja Vii ta saa
ren kaupunginvaltuustossa 21.2.2022 § 3.

Perusturvan toimialan siirtymisen johdosta Wiitaunionin kuntien or ga ni saa
tio ra ken tee seen kohdistuu muutospaineita kuntien roolin muuttumisen myö
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tä. Wiitaunionin yhteistyön tulevaisuudesta on kes kus tel tu Wiitaunionin yh
teis hal li tuk ses sa sekä valtuustojen iltakouluissa kevään 2022 aikana. Yh
teis työn suunnittelun osalta on Wiitaunionin johtoryhmässä vi ran hal ti ja työ
nä tehty aikataululuonnos, joka on esityslistan liitteenä. Var si nais ta sel vi tys
työ tä yhteistyön rakenteista ei ole vielä aloitettu.

Yhteistyön rakenteiden selvittämisen aloittaminen kunnissa

Yhteistoimintaa kuntatyöpaikoilla säätelee laki työnantajan ja henkilöstön
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Yhteistoiminnassa käsiteltävistä
asioista määrätään ko. lain 4 §:ssä. Yhteistoimintamenettelystä määrätään
ko. lain 5 §:ssä, jonka mukaan neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin
mahdollista.

Kunnan tehtävät tulevaisuudessa

Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on saada kunnan organisaatio
vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden kunnan tehtävien
järjestämistä. Valtiovarainministeriön mukaan kunnille jääviä tehtäviä ovat:
 koulutus ja varhaiskasvatus
 kulttuuri, nuoriso, kirjasto ja liikuntapalvelut
 kaupunkisuunnittelu, maankäyttö
 vesi ja jätehuolto
 ympäristöpalvelut

Kuntaliitto on listannut tulevaisuuden kunnan rooleiksi 1) sivistysroolin, 2)
hyvinvointiroolin, 3) osallisuus ja yhteisöroolin, 4) elinkeino ja työl li syys
roo lin, 5) elinympäristöroolin, 6) itsehallintoroolin ja 7) kehittäjä ja kump
pa ni roo lin.

Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh. 044 459 7300, 
jan ne.kinnunen@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus

1. toteaa, että hyvinvointialueen käynnistymisen myötä Pihtiputaan kunnan
ja Viitasaaren kaupungin välistä yhteistyötä ja siihen liittyvää Wiitaunionin 
yhteistyösopimusta tulee tarkastella uudelleen;

2. päättää edellä olevan johdosta käynnistää työnantajan ja henkilöstön
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisen yhteistoi
mintamenettelyn. Tavoitteena on, että kuntien välisistä yhteistyön 
muodoista olisi valtuustojen yhtä pitävät päätökset kesäkuun 2022 loppuun 
mennessä. 

Päätös Hyväksyttiin.
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Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Ote Pihtiputaan kunnanhallitus, vs. henkilöstöjohtaja, yhteislautakunnat

 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 83

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta pitivät 6.4.2022 yhteisen val tuus
to se mi naa rin Wiitaunionin yhteistyön tulevaisuudesta. Seminaarissa
todettiin, että Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yhteisistä lau ta
kun nis ta luovutaan teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan osalta. Pe
rus tur va lau ta kun ta lopetetaan perusturvan toiminnan siirtyessä hy vin voin ti
alu eel le vuoden 2023 alusta. Samoin todettiin, että muista yhteistyön osista
teh dään selvityksiä kevään 2022 aikana ja valtuustot päättävät yhteistyön
jat kos ta virallisesti kesäkuun kokouksissaan. Yhteistyölle nähtiin se mi naa
ris sa kuitenkin tarvetta myös tulevaisuudessa ja kun tien osalta sel vi te tään
kin yhteistyömahdollisuudet esimerkiksi vi ran hal ti joi den osalta. 

Selvitystyö on aloitettu talous ja henkilöstöhallinnon sekä ICTpalveluiden
osal ta. Kaupunki selvittää Tieran tarjoamaa vaihtoehtoa ICT palvelujen
jär jes tä mi sek si ja digitalisaation edistämiseksi Polku Tieraan menettelyllä.
Tiera on Suomen johtava kuntakentän ICTkumppani ja kaupungin in hou
seyh tiö. Myös KeskiSuomen hyvinvointialueen ja kuntien tietohallinnosta
teh dään yhteistyöselvitystä. Monetra KeskiSuomen kanssa selvitetään ta
lous ja henkilöstöhallinnon palvelujen vaihtoehtoista järjestämistä.

KeskiSuomen kuntien ja hyvinvointialueen kanssa selvitetään yhteisen
ruo ka pal ve lu yh tiön perustamisen mahdollisuutta sekä järjestelyn vah vuuk
sia ja heikkouksia. Selvityksen pohjalta harkitaan, kannattaako kaupungin
liit tyä yhtiöön vai jatkaa opetustoimen keittiöiden toimintaa omana toi min
ta na.

TE 2024 Pohjoisen KeskiSuomen työllisyyspalveluiden jär jes tä mis sel vi
tyk ses sä selvitetään TEpalveluiden tulevaa järjestämisvastuun hoitamista
poh joi sen KeskiSuomen kuntien kesken.

Witaksen osakassopimuksesta on keskusteltu omistajakuntien kesken
13.4.2022. Osakaskokouksessa päätettiin, että omistajakunnat kokoontuvat
15.6.2022 mennessä uudestaan sopimaan yhtiön jatkosta.

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sekä saattaa edelleen tiedoksi val tuus
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tol le keväällä 2022 käynnistyneen selvitystyön.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Tiedoksi kaupunginvaltuusto

 ____________
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Otto-oikeuden käyttäminen perusturvalautakunnan päätökseen 22.3.2022 § 35: Wiitaunionin ja
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuvantamisen yhteistyön toteuttaminen vuonna 2022

195/320/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 84

Kaupunginjohtaja on ilmoittanut 7.4.2022 käyttävänsä ottooikeutta kun ta
lain 92 § ja hallintosäännön 68 § nojalla perusturvalautakunnan 22.3.2022 §
35 tekemään päätökseen, jolla perusturvalautakunta on päättänyt seuraavaa:
”1. Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta liittyvät KeskiSuomen sai
raan hoi to pii rin aluekuvantamiseen vuonna 2022. Aikataulu liittymiselle tar
ken tuu myöhemmin.

2. Pihtiputaalle hankitaan vuonna 2022 uusi röntgenlaite lea singme net te lyl
lä Pihtiputaan kunnanhallituksen ja valtuuston tahtotilan mukaisesti.”

Kaupunginjohtaja perustelee ottooikeuden käyttämistä sillä seikalla, että
sai raan hoi to pii ri on ilmoittanut 5.4.2022 kirjeellään, ettei sairaanhoitopiirin
alue ku van ta mi nen voi perusturvalautakunnan tekemän päätöksen pohjalta
ede tä liikkeen luovutusta ja palvelusopimusta koskevan asian jat ko val mis
te luun. Näin ollen Wiitaunioni ei voisi liittyä aluekuvantamiseen.

Tällä hetkellä Wiitaunionilla ei ole voimassa olevaa sopimusta sai raan hoi
to pii rin kanssa. Säteilylain (859/2018) velvoitteet eivät näin ollen Wii
taunio nin osalta toteudu ilman sopimusta yhteistyöstä. KeskiSuomen sai
raan hoi to pii ri on esittänyt Wiitaunionille aluekuvantamiseen liittymistä, jo
ka täyttäisi Wiitaunionin osalta säteilylain edellytykset toiminnalle. Sai raan
hoi to pii ri sitoutuu aluekuvantamisen myötä yhteen kiinteään kuvantamisen
pis tee seen Wiitaunionissa sekä mobiilikuvantamisen laitteeseen.

Ottooikeusmenettely
Kuntalain 92 § mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kun nan joh ta ja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ot
taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siir
ret ty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston
toi mi val taan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Ottooikeusmenettelyn avulla hallitus voi seurata alaistensa viranomaisten
pää tös ten tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta. Asia on otettava ylemmän
toi mi eli men käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oi
kai su vaa ti mus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
ei kuitenkaan saa ottaa:

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa, ilmoitus, valvonta tai toi mi tus me net
te lyä koskevia asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioi ta;
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita,
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jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että ottooikeuden käyttämisessä on
kak si vaihetta. Ensimmäinen vaihe käsittää päätöksen saattaa jo tehty hal
lin to pää tös kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kirjallisuudessa on katsottu,
et tä päätös ottooikeuden käyttämisestä ei ole varsinainen hallintopäätös,
kos ka sillä ei ole asian käsittelyä päättävää vaikutusta. Päätös ottooikeuden
käyt tä mi ses tä on syytä merkitä asiakirjaan, jotta ottooikeuden käyt tä mi ses
tä ei syntyisi epäselvyyttä. Ottooikeuden käyttämisen toisessa vaiheessa
kun nan hal li tus käsittelee ottamansa asian.

Ottooikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen kä
sit te le mä asia siirtyy kokonaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Alem
man viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kau pun gin
hal li tus ta. Kaupunginhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta
kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa
uu den päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös,
ai em min tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voi
daan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 68 § mukaan asian ottamisesta kaupunginhallituksen kä si
tel tä väk si voi päättää kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kau pun gin joh
ta ja. Hallintosäännön 69 § mukaan isäntäkunta voi käyttää kuntalain 92 §:n
mu kais ta ottooikeutta kuultuaan toista osapuolta. 

Pihtiputaan kunnan lausunto
Viitasaaren kaupunginhallitus on kuullut sopimuskuntaa ja pyytänyt Pih ti
pu taan kunnanhallituksen lausuntoa perusturvalautakunnan päätöksestä
22.3.2022 § 35 ottooikeuden käyttämisen harkitsemiseksi Wiitaunionin
hal lin to sään töön viitaten. Pihtiputaan kunnanhallitus on 4.4.2022 § 75 an ta
nut asiasta seuraavan lausunnon:

”Pihtiputaan kunnanhallitus vastustaa Viitasaaren kaupunginhallituksen ot
tooi keu den käyttämistä perusturvalautakunnan 22.3.2022 § 35 kohdan 2.
pää tök sen osalta. Kunnanhallitus pitää ottooikeuden käyttämistä saman
pää tök sen kohdan 1. osalta tarpeettomana. 

Wiitaunionin yhteistyön kantavana periaatteena on ollut, että molemmat
kun nat ovat voineet päättää, mitä palveluita oman kunnan alueella jär jes te
tään ja missä niitä järjestetään. Yhteistoimintasopimuksen lähtökohta on
niin ikään ollut, että molemmat kunnat maksavat oman kunnan alueen pal
ve lun sa ja  molemmat kunnat ovat voineet toteuttaa tarpeelliset investoinnit
oman kuntansa alueen palvelutuotantoon. Lautakuntien tehtävänä on ollut
to teut taa omalta osaltaan yhteistyökumppanien linjaamat hankinnat. Edellä
mai nit tuun viitaten ottooikeuden käyttäminen ei ole perusteltua, vaan se on
yh teis työ so pi muk sen vastaista. Mikäli Viitasaaren kaupunginhallitus käyt
tää ottooikeutta päätöksen kumoamiseen, pitää Pihtiputaan kunnanhallitus
tie tois ta sopimuksen rikkomista paheksuttavana.
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Siltä osin kuin perusturvalautakunnan päätös kohdistuu röntgenlaitteen han
kin taan, on kyseessä Pihtiputaan kunnanvaltuuston tahtotila Pihtiputaan ter
veys kes kuk sen olemassaolevien palvelujen säilyttämisestä. Kun nan val tuus
to teki periaatepäätöksen 26.4.2021 § 29, jonka mukaan "Pihtiputaan kunta
päät tää, että omalla paikkakunnalla säilyy nykyisenmuotoinen vastaanotto
ja vuodeosastotoiminta. Niin ikään Pihtiputaan kunta päättää, että paik ka
kun nal la säilyy kiirevastaanottotoiminta sekä röntgen ja laboratoriopalvelut
ja laitteet." Toimiva röntgenlaitteisto on oleellinen osa vas taan ot to pal ve lu
ja. Pihtiputaan kunnanhallitus toimitti 9.12.2021 perusturvalautakunnalle
kir jeen, jossa kunnanhallituksen tahtotilana oli, että Pihtiputaan kunta ei hy
väk sy vastaanottopalvelujen heikentämistä.

Perusturvalautakunnan päätös ikääntyneen röntgenlaitteen uusimisesta lea
singhan kin ta na vastaa Pihtiputaan kunnanhallituksen ja valtuuston tahtoa.
Pe rus tur va lau ta kun nan päätös uuden röntgenlaitteen hankinnasta leasing
me net te lyl lä tulee pitää voimassa ja panna täytäntöön."

KeskiSuomen sairaanhoitopiiri on kirjeellään 5.4.2022 ilmoittanut, että ot
taen huomioon Wiitaunionin alueen kuvantamistarpeet ja määrän, uusien
lait tei den hankinnasta ja asentamisesta ja tilojen muutostöistä aiheutuvat
kus tan nuk set sekä osaavan henkilöstön tarve ja saatavuus, ei sai raan hoi to
pii rin aluekuvantaminen voi tältä pohjalta edetä liikkeen luovutusta ja pal
ve lu so pi mus ta koskevan asian jatkovalmisteluun. Sairaanhoitopiiri ei voi
täs sä tilanteessa sitoutua kahden kiinteän kuvantamispisteen toteuttamiseen
alu eel la, ottaen huomioon laitteiden tarkoituksenmukainen ja kus tan nus te
ho kas käyttö sekä toiminnan vaatiman osaavan henkilöstön riittävyys ja sen
var mis ta mi nen. 

Sosiaali ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi
meen pa nos ta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain
(ns. voimaanpanolaki) 21 §:n mukaan sairaanhoitopiirin oli tehtävä vii meis
tään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys sen vastuulle siirtyvistä so pi
muk sis ta ja sitoumuksista. Sairaanhoitopiiri ei voi 21 §:ssä tarkoitetun sel
vi tyk sen antamisen jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hy vin
voin ti aluet ta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian
kii reel li syy den vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suos
tu muk sen (VPL 39.1 §).

Asiasta on 14.4.2022 neuvoteltu Pihtiputaan kunnan, KeskiSuomen sai
raan hoi to pii rin ja Viitasaaren kaupungin kesken. Neuvottelussa todettiin, et
tä sairaanhoitopiiri ja tulevaisuudessa hyvinvointialue ei tarvitse ku van ta
mis lai tet ta, jota aiotaan hankkia, sillä kuvantamismäärä ja henkilökunta ei
rii tä ja kuvantaminen tulisi liian kalliiksi. Mobiiliyksikön käyntejä ja ku
vauk sia pystytään muokkaamaan tarpeen mukaan ja kiinteä laite ei tuota yh
tään enempää palvelua alueelle kuin mobiililaite. Neuvottelun tuloksena so
vit tiin, että kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi pe rus
tur va lau ta kun nan kokoukseen 17.5.2022 ja tätä ennen tutustutaan mo bii li
ku van ta mis lait tee seen ja autoon. 
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Oheismateriaali:
 Perusturvalautakunnan päätös 22.3.2022 § 35
 Pihtiputaan kunnanhallituksen lausunto 4.4.2022 § 75
 KeskiSuomen sairaanhoitopiirin kirje 5.4.2022
 Taustatietoa mobiilikuvantamisesta
 Muistio 13.4.2022 neuvottelusta

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää kumota perusturvalautakunnan päätöksen
22.3.2022 § 35 ja palauttaa asian perusturvalautakunnan uudelleen kä si tel
tä väk si siten, että Wiitaunioni pystyy aluekuvantamiseen liittymään.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn perusturvalautakunta, ote Pihtiputaan kunnanhallitus

 ____________
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Valokuituverkon toteutettavuusanalyysin laadinta Viitasaaren kaupungin alueelle

251/012/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 85

Viitasaaren kaupunkistrategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on vahvistaa
viitasaarelaista osaamista, viestintää ja digiajan kehitystä mm. varmista
mal la toimivat tietoliikenneyhteydet. Viitasaarella keskustaajamassa kes
kus tan ja Kurkelan alueella on mahdollisuus liittyä valokuituverkkoon, mut
ta ei kuitenkaan Isoahon alueella. Kyläkunnat ovat jääneet vain lan gat to
mien yhteyksien varaan.

Tietoliikenneverkot ovat yhteiskunnan perusinfrastruktuuria. Tietoliikenne
yh teys kuuluu niihin yhteiskunnan palveluihin, joiden on oltava saatavilla
kai kil le kansalaisille ja yrityksille. Laajakaistayhteys on tänä päivänä yhtä
tär keä perustoiminto kuin lämmitys, sähkö ja vesijohtoverkosto. Tieto
liikenneyhteydet ovat entistä tärkeämpi osa arjen hallintaa, elinkeinoelämää
ja yrittämistä. Laajakaistayhteyden kautta voidaan tarjota myös terveyden
hoidon palveluita ilman, että kenenkään tarvitsee matkustaa minnekään.
Ku pa ri kaa pe li yh teyk sien tai liikkuvien langattomien yhteyksien omi nai suu
det ja kapasiteetti eivät riitä, kun uudet sähköiset palvelut edellyttävät yhä
suu rem pia tiedonsiirtonopeuksia. Langattomat yhteydetkin edellyttävät kat
ta vaa valokuituverkkoa. Kun kylälle rakennetaan valokuituverkkoa, samalla
voi daan rakentaa yhteys myös tukiasemille tai mastolle, jolloin rakennettu
verk ko tukee myös langattomien yhteyksien kehittämistä.

Kaupunginvaltuusto on iltakoulussaan 28.3.2022 syventynyt siihen, millä
kei noil la valokuiturakentamista lähdettäisiin Viitasaarella edistämään ja sel
vit tä mään toteuttamisvaihtoehtoja. Iltakoulussa valokuituhankkeen to teut ta
mis vaih to eh to ja esitteli Cinia Oy, joka suosittelee päätöksenteon tueksi to
teu tet ta vuus ana lyy sin tekemistä. 

Valokuituverkon rakennushankkeen voi toteuttaa monenlaiset toimijat. Eni
ten uusia verkkoja rakentavat suuret ja keskisuuret teleyritykset ja niiden
kump pa ni ty ri tyk set. Mutta myös pienemmät kunnalliset verkkotoimijat,
verk koosuus kun nat ja kyläverkkoyhdistykset ovat tärkeitä toimijoita har
vaan asutuilla, pienillä paikkakunnilla ja muilla sellaisilla alueilla, jossa no
peaa laajakaistaa ei vielä ole saatavilla. Verkkoja voidaan rakentaa täysin
yk si tyi sen rahoituksen turvin tai hyödyntäen erilaisia julkisia tukia.

Uusi laajakaistatukilaki tuli voimaan 3.2.2022. Parhaillaan uusia hankkeita
on suunnitteilla eri puolilla Suomea ja Traficom kannustaa myös uusia ta
ho ja lähtemään aktiivisesti mukaan laajakaistahankkeeseen. Tukirahoi
tusta saadakseen tukihakemusten on oltava valmiina syksyyn 2023 men nes
sä. Tuensaajana on toimittava investoinnin toteutuksesta vastaava taho.
Kun ta osallistuu kustannuksiin omalla rahoitusosuudella (8,22 tai 33 %).
Tä mä malli edellyttää myös markkinaanalyysien tilaamista Traficomilta eli
ra hoi tus tar peen tarkastelua tukikelpoisten ja kelvottomien alueiden osalta.
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Tu kea myönnetään maakuntien kilpailutuksessa valituksi tuleville laa ja kais
ta ver kon rakentajille.

EU:n maaseuturahaston kyläverkkotuista on mahdollista saada jopa 70 %:n
tu ki laajakaista rakentamiseen. Seuraava mahdollinen rahoituskierros tu
los sa 2023. Kyläverkkohankkeiden maksimikoko on 2 milj. euroa.

Cinia Oy on 14.4.2022 jättänyt kaupungille tarjouksen to teu tet ta vuus ana
lyy sin tekemisestä kokonaishintaan 17 000 €. To teu tet ta vuus ana lyy sis tä
syn tyy suun ni tel ma toteuttamis ja toi mi juus vaih toeh toi neen. Vaiheessa 1
syn ty vä ma te ri aa li toimii pohjana investointivaiheeseen ete ne mi sel le. Ci ni
an kanssa to teu tet tu esiselvitysvaihe ei velvoita tilaajaa jat ka maan seu raa
viin vai hei siin Cinian kanssa. 

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Julkisista han kin
nois ta annetun lain mukaan palveluhankintojen kansallinen kynnysarvo on
60.000 euroa. Toteutettavuusselvityksen suorahankintaa Cinialta pe rus tel
laan edelleen tässä tapauksessa yhtiön valtuustoseminaa
rissa Viitasaarelle esittämän materiaalin ja valokuituselvitysten tekemisen
ko ke muk sen perusteella.

Oheismateriaali:
- Alueelliset kuituverkkoratkaisut/ Cinia Oy
- Cinia Oy:n tarjous (Salassapidettävä, Julkisuuslaki § 24 mom 20)

Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu 185 000 € strategisia ke hit tä mis
mää rä ra ho ja. Määrärahaa on jäljellä 184 200 €.

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää

1. teetättää valokuituverkon toteuttavuusanalyysin Viitasaaren kaupungin 
alueelle;

2. kattaa selvitystyön kustannukset strategisista kehittämismäärärahoista;
sekä

3. tilata toteutettavuusanalyysin Cinia Oy:ltä oheisen tarjouksen pohjalta.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet  Ote Cinia Oy, tiedoksi kaupunginvaltuusto

 ____________
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Tilan Solisrivi RN:o 7:39 myyminen

258/520/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 86

Kaupunki on saanut Vaahteramäen Perhekoti Oy:ltä ostotarjouksen osoit
tees sa Ruuponsaarentie 61, 44500 Viitasaari sijaitsevasta 3900 m² kiin teis
tös tä, jonka rakennukset on purettu pois. Kiinteistövälittäjä on tehnyt hin
taar vion kyseisestä tilasta markkinahinnan määrittämiseksi.

Kuntalain 130 §:ssä säädetään kunnan omistaman kiinteistön luovutuksen
ja vuokralle antamisen menettelytavoista silloin, kun kiinteistö luovutetaan
tai pitkäaikainen vuokrasopimus tehdään kilpailutilanteessa markkinoilla
toi mi van yrityksen tai muun tahon kanssa. Menettelytapoja noudattamalla
voi daan varmistua siitä, että kiinteistön luovutus ja vuokraus on mark ki na
eh tois ta ja että niihin ei sisälly kiellettyä valtiontukea. Menettelyn ta voit tee
na on turvata myös tasapuoliset kilpailun edellytykset eri toimijoiden välillä
eli kansallinen kilpailuneutraliteetti. 

Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 24 § 19 kohdan mukaan kau pun gin
hal li tus päättää maa ja vesialueiden, rakennusten ja laitteiden myymisestä
tai muusta luovuttamisesta ulkopuolisen riippumattoman ammattiarvion tai
tar jous kil pai lun tai muun selvityksen mukaisella hinnalla/pääomaarvolla
100 000 euroon asti ellei muualla hallinto säännössä ole toisin määrätty.

Oheismateriaali:
 Kauppakirjaluonnos
 Ostotarjous

Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, puh. 044 459
7380, juho.tenhunen@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää myydä tilan Solisrivi RN:o 7:39 tarjouksen mu
kai ses ti Vaahteramäen Perhekoti Oy:lle hintaan 2 730 €. Samalla kau pun
gin hal li tus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja
te ke mään tarkennukset kauppakirjaan tarvittaessa ostajan kanssa.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus
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Toimenpiteet  Ote Vaahteramäen Perhekoti Oy, kaupunginjohtaja, maanmittausteknikko,
kir jan pi to

 ____________
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Välirahoituksen myöntäminen Löytänän kyläseuralle kylätalon remonttiin ja entisöintiin

47/220/2021

Viitasaaren kaupunginhallitus  22.02.2021 § 32

Löytänän kyläseura ry on toimittanut kaupungille 14.1.2021 saapuneen ha
ke muk sen 27 000 euron suuruisesta välirahoituksesta Löytänän kylätalon
en ti söin ti ja saneeraushankkeeseen. Löytänän kylätalon peruskorjaushanke
si säl tää hakijan mukaan useita eri vaiheita, joilla pyritään saamaan kylätalo
sel lai seen kuntoon, että se voi tarjota palveluja monille eri ikäryhmille. 

Viitasaaren kaupunki on aiemmin valtuuston päätöksellä 9.3.2020 §14
myön tä nyt Löytänän kyläseura ry:lle kylätalon huonokuntoisten pönt tö uu
nien purkamiseen ja uudelleen muuraamiseen lyhytaikaisen enintään 14 370
eu ron suuruisen korottoman lainan siten, että yhdistys lyhentää lainaa vä lit
tö mäs ti sitä mukaa kun saa ELYkeskukselta tukirahamaksatuksia, kui ten
kin kokonaisuudessaan viimeistään 31.12.2021. Löytänän kyläseura on jo
toi mit ta nut tästä hankkeesta maksatusraportit ELYkeskukselle.

Lisäksi Löytänän Kyläseura ry:n lainalle nro 1770 on 8.5.2019 ta lous joh ta
jan päätöksellä myönnetty kaksi vuotta korotonta lyhennysvapaata niin, että
ly hen nyk set ja korot maksetaan seuraavan kerran 2021. Lyhennysvapaan
ano mus het kel lä lainan saldo on ollut 3 425 € ja lyhennyksen määrä on 500
€/vuo si.

Kyläseura on hakenut tammikuussa 2021 Leader Viisarin kautta 27 000 eu
roa maaseudun yleishyödyllistä investointirahaa kokonaiskustannuksiltaan
54 000 euron suuruiseen kylätalon remonttiin ja entisöintiin. Ky lä ta lon en ti
söin ti ja korjaushanke muodostuu seuraavista osista: Kylätalon säh kö jen
uu si mi nen, ulkomaalaus, rännien ja turvatikkaiden asennus sekä piip pu jen
pel li tys ja kylätalon sisäosan puuosien kor jaus ja vaihtaminen. Ky lä seu ran
oma ra hoi tus osuus 27 000 toteutetaan tal koo työ tun tei na. Hank keen to teu tus
ai ka on 16.1.2021  1.10.2022.  

Leader Viisari ry:n hallitus on 27.1.2021 puoltanut hanketta ELYkes kuk
sel le ra hoi tet ta vak si enintään 48 357 euron kokonaiskustannusten pohjalta,
jol loin tukirahoitus on 24 178,50 euroa. Hakijan kanssa käydyn keskustelun
pe rus teel la on hankkeesta jätetty pois rännitysosa, josta hakija voi Leader
Vii sa rin mukaan tehdä erillisen hakemuksen myöhempiin hakuihin. Hanke
to teut taa MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpidettä
M07 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla. Kustannusarvio ja
ra hoi tus suun ni tel ma on esitetty Leader Viisari ry:n pöytäkirjanotteessa.

Leader Viisari ry on 10.2.2021 ilmoittanut, että hankkeen kokonaiskus
tannusarvio on muuttunut hieman pienemmäksi, jolloin kaupungin vä li ra
hoi tus ta kin tarvitaan hankkeelle vähemmän. Kustannukset ovat
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44 750,00 €, josta 50% on Löytänän talkootyöllä kattamaa.

Mikäli kaupunki järjestää hankeaikaisen rahoituksen, ei yhdistyksen tarvitse
ot taa lainaa pankista ja yhdistys säästyy lainanhoitokuluilta, jotka eivät ole
hank kee seen hyväksyttäviä kuluja. Hanke voidaan toteuttaa aikataulussa,
kun rahat riittävät laskujen maksamiseen. Kertyneitä kustannuksia vastaan
saa daan tuki jälkikäteen ja saatu laina voidaan maksaa takaisin kaupungille
hank keen loputtua.

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

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa mark
ki noil la toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos
yh tei sö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yh tei
ses sä määräysvallassa. 

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

Kuntalaista annetun hallituksen esityksen (268/2014vp) lain yk si tyis koh
tais ten perusteluiden kohdan "kunnan toiminta markkinoilla" on s. 230231
mu kaan sellaista toimintaa, joka ei lähtökohtaisesti tapahdu kil pai lu ti lan
tees sa markkinoilla (puhtaasti ei taloudellista toimintaa tai taloudellista toi
min taa, joka ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla, voitaisiin edelleen taa
ta). Edelleen 129 §:n 3 momentin perustelujen mukaan kunta voisi myöntää
ta kauk sen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn
tu ki oh jel maan tai yksittäiseen tukeen.

Kaupungin lainarahoituksen myöntämisen Löytänän kyläseura ry:lle voi
daan katsoa olevan kuntalain mukainen sillä perusteella, että yhdistys ei toi
mi kilpailutilanteessa markkinoilla ja yhdistyksen hankkeeseen on mah dol
lis ta saada EUrahoitusta, joka sisältyy MannerSuomen maaseudun ke hit tä
mis oh jel maan. 

Välirahoituksen myöntämisestä voi syntyä luottotappioita, koska on ole
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mas sa mahdollisuus, ettei hankkeille myönnettyä tukirahoitusta lopulta saa
da esimerkiksi rahoitukselle määrättyjen kriteerien jäädessä jostain syystä
täyt ty mät tä. Aiempien kokemusten perusteella riski on kuitenkin maltillinen
ja riskiä on arvioitava suhteessa välirahoituksen myöntämisestä saataviin
hyö tyi hin.

Viitasaaren kaupunkistrategian mukaan kolmannen sektorin toimijat näh
dään vahvana toimijana ja niitä tuetaan myös taloudellisesti. Kolmannen
sek to rin avustusten (kyläyhdistykset, kulttuuritoimi yms.) taso säilytetään
ny kyi sel lään.

Oheismateriaali:
 Hakemus välirahoituksesta
 Hankehakemus yleishyödyllisestä investointirahasta
 Leader Viisari ry:n pöytäkirjanote

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää

1. todeta, että nyt päätettävänä oleva lyhytaikainen laina, 22 375 euroa, ei
pa him mil laan realisoituessaan vaaranna kaupungin kykyä vastata sen la ki
sää tei sis tä velvollisuuksista sekä on takausriskinä maltillinen suhteessa ky
lä yh tei sös sä saavutettaviin elinvoimahyötyihin. Pienen taloudellisen ris kin
se kä vakiintuneen yleishyödyllisen yhteisön välirahoituskäytännön mu kai
ses ti kaupunki ei myöskään vaadi erillistä vakuutta lainalle;

2. esittää valtuustolle, että Löytänän kyläseura ry:lle myönnetään hank kee
seen lyhytaikainen enintään 22 375 euron suuruinen koroton laina sillä eh
dol la, että yhdistys hoitaa ensin 14 370 euron lainan takaisinmaksun kau
pun gil le ja että  hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen ja yhdistys ly hen
tää lai naa välittömästi sitä mukaa kun saa ELYkeskukselta tu ki ra ha mak sa
tuk sia, kuitenkin kokonaisuudessaan viimeistään 1.10.2022; sekä

3. todeta, että hankkeeseen myönnettävä kaupungin rahoitus katetaan lai
nan otol la.

Päätös Hyväksyttiin kohtien 1  3 osalta.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________
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Viitasaaren kaupunginvaltuusto 08.03.2021 § 12

Oheismateriaali:
 Hakemus välirahoituksesta
 Hankehakemus yleishyödyllisestä investointirahasta
 Leader Viisari ry:n pöytäkirjanote

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta, että nyt päätettävänä oleva lyhytaikainen laina, 22 375 euroa, ei
pa him mil laan realisoituessaan vaaranna kaupungin kykyä vastata sen la ki
sää tei sis tä velvollisuuksista sekä on takausriskinä maltillinen suhteessa ky
lä yh tei sös sä saavutettaviin elinvoimahyötyihin. Pienen taloudellisen riskin
se kä vakiintuneen yleishyödyllisen yhteisön välirahoituskäytännön mu kai
ses ti kaupunki ei myöskään vaadi erillistä vakuutta lainalle;

2. myöntää Löytänän kyläseura ry:lle hankkeeseen lyhytaikaisen enintään
22 375 euron suuruisen korottoman lainan sillä ehdolla, että yhdistys hoitaa
en sin 14 370 euron lainan takaisinmaksun kaupungille ja että hanke saa
myön tei sen rahoituspäätöksen ja yhdistys lyhentää lainaa välittömästi sitä
mu kaa kun saa ELYkeskukselta tukirahamaksatuksia, kuitenkin ko ko nai
suu des saan viimeistään 1.10.2022; sekä

3. todeta, että hankkeeseen myönnettävä kaupungin rahoitus katetaan lai
nan otol la.

Päätös Hyväksyttiin kohtien 1  3 osalta.

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus

Toimenpiteet  Ote + valitusosoitus Löytänän kyläseura ry, talousjohtaja, kau pun gin sih tee
ri, kirjanpito

 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 87

Löytänän kyläseura ry on 19.4.2022 saapuneella kirjeellään hakenut kau
pun gil ta välirahoitusta Löytänän kylätalon remontin kolmanteen vai hee
seen. Kylätalon entisöinti ja korjaushankkeen toinen vaihe muodostui seu
raa vis ta osista: kylätalon sähköjen uusiminen, ulkomaalaus, piippujen pel li
tys ja kylätalon sisäosan puuosien korjaus ja vaihtaminen. Toisesta vai hees
ta  jätettiin pois rännitysosa, josta Leader Viisari ohjeisti hakijaa tekemään
eril li sen hakemuksen myöhempiin hakuihin. 
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Leader Viisari ry:n hallitus on 23.3.2022 puoltanut kylätalon remontin kol
man nen vaiheen (hankenro 190257) hanketta ELYkeskukselle ra hoi tet ta
vak si enintään 45 233,70 euron kokonaiskustannusten pohjalta, jolloin tu ki
ra hoi tus on 22 616,85 euroa. Kolmas vaihe pitää sisällään kylätalon kun
nos tuk sen (rännien uusinta ja yläkerran sosiaalitilojen rakentaminen) sekä
ran ta kat so mon rakentamisen. Hankkeen rahoitussuunnitelman mukaan yk
si tyi sen rahoituksen osuus on 50 % kustannuksista koostuen pääosin tal koo
työs tä. 

Kirjanpidon selvityksen mukaan Löytänän kyläseuralla on velkaa kau pun
gil le seuraavasti:
 (velkakirja tehty 2007) 2.425,00 € 
 (velkakirja tehty 2020) 8.500 € nostettu ja nostamatta 13.875 € kylätalon
re mon tin toiseen vaiheeseen

Kyläseuran puheenjohtajan selvityksen mukaan kylätalon remontin toisen
vai heen hankekokonaisuus on vielä kesken ja saadaan päätökseen suun ni
tel man mukaisesti 10/22 mennessä. Tästä hankekokonaisuudesta on saatu
val miik si 1/3, johon on saatu Ely:n päätös ja kyläseura maksaa kyseisen
osion välirahoituksen kaupungille takaisin viikolla 16. Jäljellä olevat ky lä ta
lon sähköistys ja ulkomaalaus toteutetaan aikataulun mukaisesti tänä ke sä
nä. Jo myönnetty välirahoitus tullaan siis maksamaan takaisin kaupungille
tä män vuoden aikana Ely keskuksen aikataulun mukaan.

Hanke toteuttaa MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelman toi men pi
det tä M07 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla. Kus tan nus
ar vio ja rahoitussuunnitelma kokonaisuudessaan on esitetty Leader Viisari
ry:n pöytäkirjanotteessa.

Kaupungin lainarahoituksen myöntämisen Löytänän kyläseura ry:lle voi
daan katsoa olevan kuntalain mukainen sillä perusteella, että yhdistys ei toi
mi kilpailutilanteessa markkinoilla ja yhdistyksen hankkeeseen on mah dol
lis ta saada EUrahoitusta, joka sisältyy MannerSuomen maaseudun ke hit tä
mis oh jel maan. 

Välirahoituksen myöntämisestä voi syntyä luottotappioita, koska on ole
mas sa mahdollisuus, ettei hankkeille myönnettyä tukirahoitusta lopulta saa
da esimerkiksi rahoitukselle määrättyjen kriteerien jäädessä jostain syystä
täyt ty mät tä. Aiempien kokemusten perusteella riski on kuitenkin maltillinen
ja riskiä on arvioitava suhteessa välirahoituksen myöntämisestä saataviin
hyö tyi hin.

Viitasaaren kaupunkistrategian mukaan kolmannen sektorin toimijat näh
dään vahvana toimijana ja niitä tuetaan myös taloudellisesti. Kolmannen
sek to rin avustusten (kyläyhdistykset, kulttuuritoimi yms.) taso säilytetään
ny kyi sel lään.
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Oheismateriaali:
 Löytänän kyläseuran hakemus välirahoituksesta
 Leader Viisarin pöytäkirjanote 23.3.2022 kohta 6.2.

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää

1. todeta, että nyt päätettävänä oleva lyhytaikainen laina, 22 616 euroa, ei
pa him mil laan realisoituessaan vaaranna kaupungin kykyä vastata sen la ki
sää tei sis tä velvollisuuksista sekä on takausriskinä maltillinen suhteessa ky
lä yh tei sös sä saavutettaviin elinvoimahyötyihin. Pienen taloudellisen riskin
se kä vakiintuneen yleishyödyllisen yhteisön välirahoituskäytännön mu kai
ses ti kaupunki ei myöskään vaadi erillistä vakuutta lainalle;

2. esittää valtuustolle, että Löytänän kyläseura ry:lle myönnetään hank kee
seen lyhytaikainen enintään 22 616 euron suuruinen koroton laina sillä eh
dol la, että hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen ja yhdistys lyhentää lai
naa välittömästi sitä mukaa kun saa ELYkeskukselta tukirahamaksatuksia;
se kä

3. todeta, että hankkeeseen myönnettävä kaupungin rahoitus katetaan lai
nan otol la.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________
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Kaupungin metsäomaisuuden hoitamista koskevan tarjouksen hyväksyminen vuosille 2022 -2024

596/520/2021

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 88

Viitasaaren kaupunki omistaa kasvullista metsämaata 685,5 ha eri puolilla
kun taa. Metsäomaisuuden hoitosopimuksen tarkoituksena on järjestää kau
pun gin metsien hoito ja käyttö parantamalla metsätalouden kokonaistulosta
par haal la mahdollisella asiantuntemuksella ja hoitotöiden oikeaaikaisella
to teu tuk sel la sekä varmistamalla paras mahdollinen hak kuu mah dol li suuk
sien hyödyntäminen ja puun hintataso. Metsäsuunnitelman mukainen hak
kuu ker ty mä on keskimäärin noin 3 123 kuutiometriä vuodessa, josta noin
puo let harvennushakkuita. 

Kaupunginhallitus päätti aiemmin 15.11.2021 § 258 hyväksyä tar jous ver tai
lun perusteella edullisimman metsäomaisuuden hoitamista koskevan tar
jouk sen, mutta keskeytti hankinnan 20.12.2021 § 283 oikaisuvaatimuksen
joh dos ta.

Hankinta kilpailutettiin keväällä 2022 uudelleen ja tarjoukset kaupungin
met sä omai suu den hoitamisesta pyydettiin ajalle 1.6.2022  31.12.2024. 
Han kin nan arvon arvioitiin jäävän kansallisen kynnysarvon alle ja tar jouk
set pyydettiin kolmelta palvelun tuottajalta 19.4.2022 klo 15.00 mennessä.
Mää rä ai kaan mennessä saatiin yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous. Tar
jous asia kir jat ovat nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali:
 Tarjouspyyntö ja tarjouslomake
 Metsänhoitoyhdistys KeskiSuomen tarjous (Ei julkinen)

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Metsänhoitoyhdistys KeskiSuomen
tarjouksen kaupungin metsäomaisuuden hoitamisesta vuosina 2022  2024.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Hankintaoikaisu

Toimenpiteet  Ote Metsänhoitoyhdistys Keski Suomi, työnjohtaja Vesa Pulkkinen

 ____________
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Viitasaaren kaupungin edustajan ja varaedustajan nimittäminen kutsuntalautakuntaan vuosille
2022 - 2025

381/010/2021

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 89

Puolustusvoimien KeskiSuomen aluetoimisto on kirjeellään 11.4.2022
pyy tä nyt kuntia nimittämään Asevelvollisuuslain 22 §:ssä mainitut jäsenet
ja heille riittävän määrän varamiehiä kutsuntalautakuntaan siten, että tiedot
ni mi te tyis tä henkilöistä yhteystietoineen (nimi, osoite ja puhnro)  il moi te
taan aluetoimistolle 30.6.2022 mennessä. Lautakunnan jäsenellä tulisi olla
ko ke mus ta ja näkemystä sosiaalitoimesta sekä nuorison parissa toi mi mi ses
ta ja hänet on mahdollista nimetä useammaksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi
alue toi mis to pyytää kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan mahdollinen
es teel li syys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole edustajan lähisukulaisia.

Asevelvollisuuslain 19 §:n mukaan:

"Aluetoimisto asettaa kutsuntojen toimittamista varten toimialueelleen vuo-
dek si kerrallaan vähintään yhden kutsuntalautakunnan, jossa on pu heen-
joh ta ja ja kaksi muuta jäsentä.
Kutsuntalautakunnan puheenjohtajan tulee olla asevelvollisuusasioihin pe-
reh ty nyt virassa oleva upseeri, jolla on kokemusta asevelvollisuusasioiden
kä sit te le mi ses tä. Muista jäsenistä toisen tulee olla asevelvollisuusasioihin
pe reh ty nyt sotilasvirassa palveleva henkilö ja toisen jäsenen sen kunnan
edus ta ja, jonka kutsunnanalaisia kutsuntatoimitus koskee. Lisäksi jäsenistä
ai na kin yhden tulee olla aluetoimiston virkamies.
Kutsuntalautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja ja
mo lem mat muut jäsenet."

Asevelvollisuuslain 22 §.n mukaan kunnan tulee nimetä kut sun ta lau ta kun
taan kunnan edustaja ja tälle tarpeellinen määrä varahenkilöitä. 

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää nimetä kutsuntalautakuntaan yhden edustajan ja  
yhden varaedustajan toimikaudeksi 2022  2025.

Ilpo Manninen esitti, että  kaupungin edustajaksi valitaan Mika Heinonen ja
Pirjo GrönholmPaananen esitti varaedustajaksi Reijo Pekkarisen.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntaan toimikaudeksi 2022 
2025 edustajaksi Mika Heinosen ja varaedustajaksi Reijo Pekkarisen.
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Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet  Ote + pyydetyt yhteystiedot keskisuomenaluetoimisto@mil.fi, valittu
edustaja ja varaedustaja, palkat, tiedonhallintasihteeri

 ____________
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Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus

15/000/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  25.04.2022 § 90

1.
Kiinteistönluovutusilmoituksia 15 kpl:tta.

2.
Viranhaltijapäätöksiä
 Kaupunginjohtaja §:t 4 (etuostooikeuspäätös), §:t 2223 (yleinen päätös),
§ 2 (henkilöstöpäätös).
 Kaupunginsihteeri § 1 (avustuspäätös).
 Talousjohtaja § 1 (lainapäätös) , § 4 (yleinen päätös).
 Perusturvan toimialajohtaja § 4 (henkilöstöpäätös), § 56 (yleinen päätös).
 Sivistystoimen toimialajohtaja § 1 (henkilöstöpäätös)

3.
Pöytäkirjoja, pöytäkirjaotteita, muistioita
 Sivistyslautakunnan 22.3.2022 pöytäkirja.
 Nuorisovaltuuston 7.4.2022 pöytäkirja.
 Vanhusneuvoston 22.3.2022 pöytäkirja.
 Vammaisneuvoston 30.3.2022 pöytäkirja.
 KeskiSuomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ hallituksen 16.2.2022,
17.3.2022 ja 30.3.2022 pöytäkirjat.
 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ valtuuston 18.3.2022
pöy tä kir ja.
 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/hallituksen 31.3.2022
pöy tä kir ja liitteineen.
 KeskiSuomen liitto/ maakuntahallituksen 18.3.2022 pöytäkirja.
 KeskiSuomen pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunnan 21.3.2022 pöy tä
kir ja liitteineen.
 Pihtiputaan kunnanhallituksen 21.3.2022 § 58 pöytäkirjaote: Eron myön tä
mi nen sivistystoimen toimialajohtajan virasta.
 Pihtiputaan kunnanhallituksen 21.3.2022 § 56 pöytäkirjaote: Pihtiputaan
kun nan ja Viitasaaren välinen yhteistyö hyvinvointialueen toiminnan käyn
nis ty mi sen johdosta.
 Sivistyslautakunnan 22.3.2022 § 33 pöytäkirjaote: Muut asiat.
 Perusturvalautakunnan 22.3.2022 § 36 pöytäkirjaote: Wiitaunionin laaja
hy vin voin ti ker to mus ja suunnitelma 20212025/ Hyvinvointisuunnitelman
toi men pi de ryh miin nimeäminen/ Perusturvalautakunta.
 Perusturvalautakunnan 22.3.2022 § 42 pöytäkirjaote: Wiitaunionin hä tä
ma joi tus jär jes te lyi hin varautuminen.
 Perusturvalautakunnan 22.3.2022 § 43 pöytäkirjaote: Pe rus tur va lau ta kun
nan kokouskäytäntöjen muutos.

4.
KeskiSuomen hyvinvointialue
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 Aluevaltuuston 29.3.2022 § 34 pöytäkirjaote: Viitasaaren kaupungin sel vi
tys KeskiSuomen hyvinvointialueelle.
 Aluehallituksen 12.4.2022 § 68 pöytäkirjaote: Henkilöstöasioista an net ta
vat suositukset luovuttaville organisaatioille.
5.
Yhtiökokousedustajien ohjeistaminen
 Kutsu Asunto Oy Keskikartanon 25.4.2022 pidettävään yhtiökokoukseen.
Asia lis tal la mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen esittely: toimintakertomus, tu
los las kel ma, tase ja toiminnantarkastuskertomus, kunnossapitotarveselvitys
vii del le seuraavalle vuodelle, vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen,
pää te tään taloyhtiön lainojen lyhennysosuuksien rahastoimisesta ja valitaan
hal li tuk sen jäsenet vuodelle 2022. Kaupunginhallitus on valinnut yh tiö ko
kous edus ta jak si Risto Rossin.
 Kutsu Osuuskunta Viexpon 6.5.2022 pidettävään sääntömääräiseen osuus
kun ta ko kouk seen. Käsiteltävinä asioina mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen
esit tä mi nen (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja liitetiedot sekä ti lin
tar kas tus ker to mus), päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja
vas tuu va pau den myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ti
li kau del ta sekä valitaan hallituksen jäsenet. Kaupunginhallitus on valinnut
23.8.2021 § 169 muiden yhtiöiden ja yhteisöjen kokouksiin edustajaksi kau
pun gin joh ta ja Janne Kinnusen. 
 Kutsu Sammakkokangas Oy:n 6.5.2022 pidettävään varsinaiseen yh tiö ko
kouk seen. Kokouksessa käsiteltäviä asioita on mm. yhtiön vuoden 2021 toi
min nan, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen, tu los las
kel man ja taseen vahvistaminen, yhtiön maksupoliittiset perusteet sekä yh
tiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta. Kaupunginhallitus on va
lin nut 23.8.2021 yhtiökokousedustajaksi Jukka Tuohimaan.
 Kutsu Viitasaaren Vuokraasunnot Oy:n 10.5.2022 pidettävään var si nai
seen yhtiökokoukseen. Kokouksen asialistalla mm. vuoden 2021 ti lin pää
tök sen ja toimintakertomuksen esittäminen, tilintarkastuksen esittäminen,
ti lin pää tök sen vahvistaminen, hallituksen jäsenten valitseminen ja yhtiön ri
vi ta lo jen purkaminen. Yhtiökokousedustajaksi kaupunginhallitus on va lin
nut 23.8.2021 Maria Kaisa Aulan.
 Leader Viisari ry:n 27.4.2022 kevätkokous. Kokouksessa käsiteltävinä ai
hei na mm. vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon
esit tä mi nen ja tilinpäätös 2021. Yhtiökokousedustajaksi on kau pun gin hal li
tus valinnut 23.8.2021 Elina Mäkisen.
 Kutsu Suomen Sininen Tie ry:n 4.5.2022 pidettävään vuosikokoukseen.
Kä si tel tä vi nä asioina mm. vuoden 2021 toimintakertomus, vuoden 2021 ti
lit, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, päätös vuoden 2022 jä sen
mak sus ta ja vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kau pun gin
hal li tus on valinnut 23.8.2021 yhtiökokousedustajaksi Sisko Linnan.
 Kutsu Monetra Oulu Oy:n 31.5.2022 pidettävään yhtiökokoukseen. Ko
kouk ses sa käsiteltävinä asioina mm. tilikauden 1.1.  31.12.2021 ti lin pää
tök sen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen, tilinpäätöksen vah vis ta mi
nen, hallituksen jäsenistä päättäminen osakassopimuksen mukaisesti ja yh
tiö ko kouk sen valtuus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan. Kau pun
gin hal li tus on valinnut 23.8.2021 § 169 muiden yhtiöiden ja yhteisöjen ko
kouk siin edustajaksi kaupunginjohtaja Janne Kinnusen. 
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 Kutsu Työterveys Laine Oy:n 6.5.2022 pidettävään osakaskokoukseen.
Ko kouk sen esityslistalla mm. Työterveys Laine Oy:n myyntiprosessi ja
osa kas ko kouk sen muistio ja materiaali. Kaupunginhallitus on valinnut
23.8.2021 kokousedustajaksi Hilma Vepsäläisen.
 Kutsu Jyväskylän Kesäyliopistoyhdistys ry:n 29.4.2022 pidettävään sään
tö mää räi seen vuosikokoukseen. Kokouksen esityslistalla mm. vuoden 2021
toi min ta ker to muk sen hyväksyminen, vuoden 2021 tilinpäätös, ti lin tar kas
tus ker to mus sekä tilintarkastajan lausunto ja tili ja vastuuvapauden myön
tä mi nen. Kaupunginhallitus on valinnut 23.8.2021 kokousedustajaksi kau
pun gin sih tee ri Tiina Honkasen.
 Kutsu Kuntien Tiera Oy:n 27.4.2022 pidettävään yhtiökokoukseen. Kä si
tel tä vi nä asioina mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voi
ton käyttäminen, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
päät tä mi nen, yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttaminen, hallituksen
jä sen ten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen, ni mi tys va
lio kun nan valinta kaudelle 20222023 ja ohjausryhmien jäsenten valinta.
Kau pun gin hal li tus on valinnut 23.8.2021 muiden yhtiöiden ja yhteisöjen
ko kouk siin edustajaksi kaupunginjohtaja Janne Kinnusen. 

6.
Monetra Oulu Oy
 Kutsu 8.4.2022 pidettyyn neuvottelukunnan kokoukseen.

7.
Sosiaali ja terveysministeriö
 11.4.2022 päivätty kirje: Ohjauskirje suojelutyöneuvotteluiden tu ke mi ses
ta työtaistelun aikana.
 Päätös valtionavustuksesta julkiselle sosiaali ja terveydenhuollolle co
vid19epi de mi as ta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin.

8.
Sisäministeriö
 8.4.2022 päivätty kirje: Kuntien korvaukset vastaanottopalveluiden tuot ta
mi ses ta tilapäistä suojelua saaville.

9.
Puolustusvoimat/ KeskiSuomen aluetoimisto
 11.4.2022 päivätty pyyntö: Kunnanedustajat kutsuntoihin ja kut sun nan
alais ten sosiaalitiedot vuonna 2022.

10.
EteläSavon ELYkeskus
 8.4.2022 päivätty kirje: Kunnan vesihuollon järjestämisvastuu ja muut vel
vol li suu det sekä vesihuollon varautumisen valvonta.

11.
LähiTapiola Varainhoito Oy
 Omaisuudenhoitoraportti 31.3.2022.
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12.
KeskiSuomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE
 12.4.2022 päivätty tiedote: Lastensuojelu, vanhusten ja vammaisten hen ki
löi den palvelut sosiaaliasiamiehen yhteydenottojen aiheina vuonna 2021 
 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021.

13.
Aluehallintovirasto/ Länsi ja SisäSuomi
 Vesilain mukainen päätös 29.3.2022 (nro 50/2022) koskien rannan ruop
paus ta Kolimajärvellä, hakijana Koliman osakaskunta.

14.
Kiinteistö Oy Keskitien Kauppakiinteistön 5.4.2022 yhtiökokouskutsu.

15.
Kutsu Asunto Oy Viitasaaren Miekkapuiston 20.4.2022 pidettävään var si
nai seen yhtiökokoukseen.

16.
Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 20.4.2022 § 24: Viitasaaren kau pun
gin ta lon sulkuajat kesäkaudella v. 2022.

17.
Kutsu 18.  19.5.2022 Vaasassa pidettävään kunnallisjohdon seminaariin. 

18.
Kaupunginhallituksen organisaatioiltakoulu 2.5.2022 klo 15  16.45 ennen
valtuuston kokousta.

19.
Aluelukion opettajien kirje

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 

Kaupunginhallitus valitsi Sammakkokangas Oy:n 6.5.2022 pidettävään
varsinaiseen yhtiökokoukseen edustajakseen Risto Rossin Jukka
Tuohimaan estymisen vuoksi ja samalla ohjeistetaan hallituksen jäseniksi
valitsemaan Seppo Kauppinen ja Kimmo Vauhkonen. 

Kaupunginhallitus ohjeisti kokouksessaan yhtiökokous edustajia mm.
hallitusten jäsenten valinnan osalta seuraavasti:
 Viitasaaren vuokraasunnot Oy/ Sisko Linna pj, Tuija Tuikkanen vpj,  
Arto Kuntsi, Risto Rossi, Hannu Vehniäinen, varajäsen Jorma Kekkonen, 
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asukasedustajat Seppo Haro ja  Kari Heikkilä
 Wiitaseudun yrityspalvelu Oy/ Hannu Suni pj, Karri Koskinen vpj, Juho 
Tenhunen, Sisko Linna, Tuija Siltanen
 Viitasaaren koulutuskiinteistö Oy/ Mauri Kananen pj, Mervi Paananen, 
Riikka Kaarnamo, Arto Kuntsi
 Keskitien kauppakiinteistö Oy/ Mervi Paananen pj, Veikko Lindlöf, Arto 
Kuntsi

Kaupunginhallitus päätti valita kaupunginsihteeri Tiina Honkasen Leader
Viisari ry:n 27.4.2022 kevätkokouksen vuosikokousedustajaksi Elina
Mäkisen estyttyä. 

Kaupunginhallitus ohjeisti kokouksessaan Suomen Sininen Tie ry:n
vuosikokousedustaja Sisko Linnaa, että  Seppo Kauppinen valitaan Sininen 
Tie ry:n hallituksen jäseneksi.

Päätettiin, että 18.  19.5.2022 Vaasassa pidettävään kunnallisjohdon 
seminaariin lähtevät seuraavat hallituksen jäsenet:
Sisko Linna, PirjoGrönholmPaananen, Sirkka Tenhunen, Hilma
Vepsäläinen, Outi Vornanen ja Seppo Kananen ja Janne Kinnunen.

Merkitään, että Hannu Suni poistui kokouksesta klo 20.57 kohdan 5
käsittelyn alussa. Merkitään, että Sirkka Tenhunen poistui kokouksesta klo
21.32 kohdan 5 käsittelyn aikana.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  ote yhtiö ja vuosikokousedustajille

 ____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pykälät: 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 90

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: 68, 70, 77, 85, 86, 89

Viranomainen, jolle oikai suvaatimus 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 il mi 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 5/2022 78

Pykälät: 88

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 hoi ta mi sek si.

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 kunnallisva lituksin 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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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
todistettu na  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 hal lin to-oi keu des sa 260 €. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan
peritä, mikäli hallinto-oikeus muuttaa toi mi eli men päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myös kään mikäli asianosainen on
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vi reil le pani ja 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


