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Pöytäkirjan nähtävilläolo
Tämä pöytäkirja on julkaistu kaupungin verkkosivuille 10.6.2022
mennessä.

 Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 114 06.06.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 114

Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 157 - 159 §:ien mu kai-
ses ti. Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty  2.6.2022
säh köi ses ti 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.

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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Viitasaaren kaupunginhallitus § 115 06.06.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 115

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 6.6.2022.

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Mannisen ja
Eli na Mäkisen.

Päätös Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Mannisen ja Elina
Mäkisen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 57 21.03.2022
Viitasaaren kaupunginhallitus § 83 25.04.2022
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 28 02.05.2022
Viitasaaren kaupunginhallitus § 116 06.06.2022

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 yhteistoiminta-alueella.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen vaikutus yhteistyöhön

Sopimuksen mukaisen yhteistyön sisältöön sekä kuntaparin yhteistyöhön
kohdistuu merkittävä muutos Keski-Suomen 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.



VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2022 7

Viitasaaren kaupunginhallitus § 57 21.03.2022
Viitasaaren kaupunginhallitus § 83 25.04.2022
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 28 02.05.2022
Viitasaaren kaupunginhallitus § 116 06.06.2022

Perusturvan toimialan siirtymisen johdosta Wiitaunionin kuntien or ga ni saa-
tio ra ken tee seen kohdistuu muutospaineita kuntien roolin muuttumisen myö-
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 



VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2022 8

Viitasaaren kaupunginhallitus § 57 21.03.2022
Viitasaaren kaupunginhallitus § 83 25.04.2022
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muodoista olisi valtuustojen yhtä pitävät päätökset kesäkuun 2022 loppuun 
mennessä. 

Päätös Hyväksyttiin.

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 ICT-palveluiden
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 ICT-kumppani ja kaupungin in hou-
se-yh tiö. Myös Keski-Suomen hyvinvointialueen ja kuntien tietohallinnosta
teh dään yhteistyöselvitystä. Monetra Keski-Suomen kanssa selvitetään ta-
lous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen vaihtoehtoista järjestämistä.

Keski-Suomen 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 Keski-Suomen työllisyyspalveluiden jär jes tä mis sel vi-
tyk ses sä selvitetään TE-palveluiden tulevaa järjestämisvastuun hoitamista
poh joi sen Keski-Suomen kuntien kesken.

Witaksen osakassopimuksesta on keskusteltu omistajakuntien kesken
13.4.2022. Osakaskokouksessa päätettiin, että omistajakunnat kokoontuvat
15.6.2022 mennessä uudestaan sopimaan yhtiön jatkosta.
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 57 21.03.2022
Viitasaaren kaupunginhallitus § 83 25.04.2022
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Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301,
tii na.honkanen@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

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

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Tiedoksi kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 02.05.2022 § 28

Ehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi keväällä 2022 käynnistyneen sel vi-
tys työn.

Päätös Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi keväällä 2022 käynnistyneen sel vi tys-
työn.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  -

 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 116

Pihtiputaan kunnanhallitus (21.3.2022 § 56) ja Viitasaaren kau pun gin hal li-
tus (21.3.2022 § 57) päättivät aloittaa Wiitaunionin kuntien välisen yh teis-
työn rakenteiden selvittämistyön sekä käynnistää edellä olevan johdosta yh-
teis toi min ta me net te lyn. Tavoitteena oli, että käynnistetyn selvitystyön pe-
rus teel la molemmissa kunnissa yhteistyön jatkamisesta voidaan tehdä yhtä
pi tä vät päätökset valtuustotasolla kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Yhteistyön rakenteita on selvitetty Wiitaunionin johtavien viranhaltijoiden
yh teis työs sä pidetyissä työpalavereissa, Wiitaunionin johtoryhmän ko kouk-
sis sa, työvaliokunnan kokouksissa sekä molempien kuntien hallitusten yh-
teis ko kouk sis sa. Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin valtuustot
ovat linjanneet yhteistyön jatkamisesta Viitasaarella 6.4.2022 pidetyssä yh-
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teis val tuus to se mi naa ris saan. 

Yhteisessä valtuustoseminaarissa tehtyjen linjausten mukaisesti yhteistyön
ra ken tei ta lähdettiin valmistelemaan siitä lähtökohdasta, että Wiitaunionin
yh tei sis tä lautakunnista sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta lopettavat
toi min tan sa 1.1.2024 ja niiden tilalla aloittavat kuntien omat lautakunnat.
Pe rus tur va lau ta kun nan toiminta lakkaa hyvinvointialueen toiminnan käyn-
nis ty mi sen myötä 1.1.2023. Molempien kuntien omien lautakuntien on tar-
koi tus aloittaa työnsä uuden toiminnan valmistelulla 1.6.2023 alkaen. 

Yhteistoimintamenettelyn mukaiset palaverit on pidetty 29.3.2022 ja
30.5.2022. Kokousmuistiot ovat oheismateriaalina. 

Perusturvalautakunta ja Wiitaunionin perusturvan toimiala (sosiaali-
ja terveyspalvelut)
Perusturvalautakunnan toiminta lakkaa 1.1.2023
Perusturvan toimialan palvelutuotanto, viranhaltijat ja henkilöstö siirtyvät
hy vin voin ti alu eel le ja Viitasaaren kaupungin järjestämisvastuu ja pal ve lui-
den tuottamisvastuu lakkaa 1.1.2023

Sivistyslautakunta ja Wiitaunionin sivistystoimen toimiala (koulut, var-
hais kas va tus, liikunta, kulttuuri, nuoriso, opistot, kirjasto)
Sivistyslautakunnan toiminta lakkaa 1.1.2024
Pihtiputaan kunnan järjestämis- ja tuottamisvastuu lakkaa 1.1.2024
Yhteisen sivistystoimen toimialajohtajan tehtävät lakkaavat 1.1.2024 
Aluelukion toiminta lakkaa lukuvuoden 2022-2023 päättyessä 3.6.2023 ja
mo lem pien kuntien lukioilla on oma rehtorinsa lukuvuodesta 2023-2024 al-
kaen.
Muut sivistystoimen hallinnon, opetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteiset vi-
ran hal ti jat ja henkilöstö siirtyvät peruskuntiin liikkeenluovutusperiaatteiden
mu kai ses ti 1.1.2024.
Viitaseudun opisto (kansalaisopisto) ja Wiitaunionin aluekirjasto jatkavat
toi min taan sa nykyisen kaltaisesti erikseen perustettavan johtokunnan alai-
suu des sa 1.1.2024 alkaen.
Viitasaaren alueen musiikkiopiston toiminta jatkuu nykyisen kaltaisesti Vii-
ta saa ren, Pihtiputaan, Keiteleen ja Kinnulan kuntien yhteistoimintana. Mu-
siik ki opis tol la on erillinen oma johtokuntansa. 

Tekninen lautakunta ja Wiitaunionin teknisen toimen toimiala
- Teknisen lautakunnan toiminta lakkaa 1.1.2024
- Yhteisen teknisen toimen toimialajohtajan tehtävät lakkaavat 1.1.2024
- Muut teknisen toimen yhteiset viranhaltijat ja henkilöstö siirtyvät
 peruskuntiin liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti 1.1.2024

Wiitaunionin yhteinen yleishallinto ja tukipalvelut
- Wiitaunionin johtoryhmän, työvaliokunnan ja yhteishallituksen toiminta
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lak kaa 1.1.2024.
- Wiitaunionin muiden yhteisten toimielinten ja työryhmien toiminta lakkaa
1.1.2024
- Yhteisen henkilöstöjohtajan tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka
- Yhteisen talous- ja tietohallintojohtajan tehtävät jatkuvat 31.12.2023 saak-
ka. Työajan jakautumisesta vuoden 2023 osalta sovitaan kuntien välillä
erik seen, koska Viitasaari joutuu rekrytoimaan oman talous-ja tie to hal lin to-
joh ta jan v. 2023 aikana suunniteltujen ICT- ja tietohallinto- sekä talous- ja
palk ka hal lin non siirtymien johdosta.
- Pihtiputaan kunnan järjestämät ICT- ja tietohallintopalvelut sekä
talous- ja palkkahallintopalvelut eriytetään kuntien itse järjestettäväksi
1.1.2024 lukien.

Viitasaaren kaupunki on saanut 25.5.2022 päivätyn indikatiivisen hin ta-ar-
vion Monetra Keski-Suomelta kaupungin talous- ja palkkahallinnon pal ve-
lui den tuottamiseksi 1.1.2024 lukien. Ostettaviin palveluihin kuuluvat palk-
ka hal lin non palvelut ja matkalaskupalvelu sekä taloushallinnon osalta kir-
jan pi to ja tilinpäätös, myyntilaskutus ja reskontra sekä ostoreskontra.
Monetra Keski-Suomi on osana valtakunnallista Monetra-konsernia toimiva
voit toa tavoittelematon yhtiö, joka on omistajakuntiensa in-house-
organisaatio.Yhtiön osakkuudesta ja ostettavista palveluista kaupungin tulee
päät tää erikseen.

Viitasaaren kaupunki osallistui Tieran omistajakunnilleen tarjoamaan il mai-
seen Polku tieraan -selvitykseen. Selvityksen pohjalta työstettiin rat kai su eh-
do tus Viitasaaren ICT-palveluiden organisoimiseksi. 

Wiitaunionin yhteistyösopimuksen purkautumisen jälkeen yhteistyötä jat ke-
taan kuitenkin seuraavien sopimusten osalta:

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen yhteistoimintasopimus
Toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena usean kunnan yhteistyönä;
sopimus koskee
- rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta seuraavia kuntia: Vii ta-
saa ri, Pihtipudas, Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi ja Kyyjärvi
- ympäristöterveysvalvonnan, eläinlääkinnän ja eläinsuojelun osalta: Saa ri-
jär vi, Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja
Ki vi jär vi

Pihtiputaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus
Toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena monen kunnan yhteistyönä;
sopimus koskee seuraavia kuntia: Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi,
Pih ti pu das ja Viitasaari.
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Arvio muutoksen taloudellisista vaikutuksista kunnille

 Muutoksen seurauksena luovutaan yhteisistä viranhaltijoista ja  
 lautakunnista, sekä yleishallinnon tukipalveluista ICT-palvelujen ja talous-
 ja palkkahallinnon osalta. Nykyisessä Wiitaunionin mallissa yhteisten 
 viranhaltijoiden palkkauskustannuksia on jaettu kuntien kesken.  
 Viranhaltijoiden ja henkilöstön siirtyminen peruskuntiin siirtää myös
 palkkauskustannukset vastaanottavan kunnan maksettavaksi. Alustavien 
 arvioiden mukaan Viitasaaren kustannukset kasvavat alkuvaiheessa noin
 puoli miljoonaa euroa. 

Lisäksi kertaluontoisia kustannuksia käyttöönottoprojektien ja ker ta luon-
tois ten investointien myötä syntyy noin 340 000 euroa vuosien 2023 ja 2024
ai ka na joh tuen muutosten jalkauttamisesta hallintoon. 

Viitasaaren kaupungin alustava organisaatiorakenne 2024 alkaen

Kaupunkiorganisaation rakenne muuttuu perusturvan toimialan poistumisen
ja Wiitaunionin sopimuksen päättymisen myötä. 

Vuoden 2024 alussa aloittava kaupunkiorganisaatio on suunniteltu muo dos-
tu maan seuraavista toimielimistä:

Kaupunginvaltuusto
• Ylimmän päätösvallan käyttäjä

Kaupunginhallitus
• Kaupunginhallituksen tehtäväpiiri koostuu jatkossa lakisääteisten teh tä-
vien lisäksi mm. strategisesta johtamisesta, konserniohjauksesta, edun val-
von nas ta ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä viestinnästä. 

Elinvoimalautakunta
• Elinvoimalautakunta johtaa ja kehittää elinvoiman palvelualuetta ja vastaa
pal ve lu jen tuloksellisesta järjestämisestä. Elinvoimalautakunta seuraa ja ar-
vioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mah dol li suu-
den osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunnan teh-
tä vä aluei na ovat kaupunkitekniset palvelut ja elinvoimapalvelut. 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
• Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta johtaa ja kehittää hyvinvoinnin ja si vis-
tyk sen palvelualuetta ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä.
Lau ta kun ta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asiakkaille ja
käyt tä jil le mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja ke hit tä-
mi seen. Lautakunnan tehtäväalueina ovat mm. varhaiskasvatus ja per he kes-
kus toi min ta, opetus ja elinikäinen oppiminen, ml. toisen asteen ja kor kea-
kou lu tuk sen yhteydet, nuorisopalvelut sekä taiteen perusopetus mu siik ki-
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opis tos sa, vapaa sivistystoiminta, kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä lii kun ta-
pal ve lut. 

Tarkastuslautakunta
• hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arviointi ja muut tehtävät.

Keskusvaalilautakunta
• vaalilain mukaiset tehtävät

Neuvotteluissa on tullut esille kuntien yhteinen tahtotila siitä, että Pih ti pu-
taan kunnan ja Viitasaaren kaupungin yhteistyösopimus päättyy 31.12.2023
ja yhteisten lautakuntien toiminta päättyy 31.12.2023. 

Oheismateriaali:
- 18.2.2020 allekirjoitettu Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yh-
teis työ so pi mus
- Viitasaaren kaupungin alustava organisaatioluonnos
- Wiitaunionin yhteisten viranhaltija- ja toimihenkilömuutosten kus tan nuk-
set
- Yhteistoimintamenettelyn mukaiset kokoukset 29.3.2022 ja 30.5.2022
- Arvio muutoksen taloudellisista vaikutuksista kunnille
- Monetra Keski-Suomi Oy/ yleisesittely
- Monetra Keski-Suomi Oy:n indikatiivinen hinta-arvio Viitasaaren kau pun-
gil le 20.5.2022
- Tiera, omistajien luotettava liikekumppani 22.3.2022
- Polku Tieraan, Johdon työpaja 5.4.2022
- Viitasaari/ IT nykytila ja skenaariot 17.5.2022
- Tieran ratkaisuesitys 31.5.2022
- Viitasaaren kaupungin alustava tuloslaskelma 2023- 2024 ilman muu tos-
kus tan nuk sia

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1. irtisanoo Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yh teis työ so pi muk-
sen so pi muk sen ir ti sa no mis ta koskevan sopimuskohdan mukaisesti siten,
et tä so pi muk sen mu kai nen kuntien yhteistoiminta päättyy 1.1.2024 lukien.
Pe rus tur va lau ta kun nan toiminta päättyy 1.1.2023 hyvinvointialueen toi min-
nan alkamisen johdosta;

2. toteaa yhteisten viranhaltijoiden ja henkilöstön siirtymisen peruskuntiin
liik keen luo vu tus pe ri aat tei den mukaisesti 1.1.2024. Samaan aikaan lak kaa-
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vat Wiitaunionin yhteistoimintaan liittyvien yhteisten toimielinten toi min-
nat;

3. päättää yhteisesti Pihtiputaan kunnan kanssa, että seuraavat palvelut  or-
ga ni soi daan yhteisesti:
- Viitaseudun opisto (kansalaisopisto)
- Viitasaaren alueen musiikkiopisto (useamman kunnan yhteistoimintaa)
- Wiitaunionin aluekirjasto
- Ympäristölautakunnan alainen toiminta (useamman kunnan yh teis toi min-
taa)
- Maaseutuhallinto (useamman kunnan yhteistoimintaa)

Viitaseudun opiston, Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin alue kir-
jas ton uudet yhteistoimintasopimukset laaditaan vuoden 2022 loppuun
men nes sä ja tarvittaessa päivitetään Viitasaaren alueen musiikkiopiston so-
pi mus ta. 

4. päättää järjestää talous- ja palkkahallinnon palvelut sekä ICT-palvelut os-
to pal ve lui na in house -yhtiöiden kautta myöhemmin erikseen sovittavalla
ta val la; sekä

5. merkitsee tiedoksi, että Viitasaaren kaupungin luot ta mus hen ki lö hal lin non
toi mi eli met alustavasti muodostetaan seuraavasti:
- Kaupunginvaltuusto
- Kaupunginhallitus
- Elinvoimalautakunta
- Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
- Tarkastuslautakunta
- Keskusvaalilautakunta

- - - -

Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen esitteli suunniteltua kaupungin
palvelujen järjestämisen ja tuottamisen sekä organisaation johtamisen
kokonaisuutta, alustavia kustannusarvioita sekä muutosten swot-analyysia,
minkä jälkeen asiasta käytiin vilkasta keskustelua.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksen alussa kuultiin KuntienTieran edustajien esittely
Tieran ratkaisuesityksestä klo 16.01 - 16.30

Merkitään, että kokouksen alussa kuultiin samoin Monetra Keski-Suomi
Oy:n edustajien esittely yhtiön indikatiivisesta hinta-arviosta klo 16.31 -
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16.47.

Merkitään, että kaupunginhallitus piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon 
klo 18.10 - 18.20.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________
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Jätehuollon palvelutehtävien siirto Pihtiputaalla ja Viitasaarella

293/532/2022

Tekninen lautakunta  17.05.2022 § 49

Kunnan vastuulla olevat jätehuollon tehtävät voidaan jakaa val von ta teh tä-
viin, viranomaistehtäviin sekä palvelutehtäviin. 
Viitasaaren ja Pihtiputaan jätehuollon valvontatehtävät hoitaa Pohjoisen
Kes ki-Suo men ympäristötoimi.
Viranomaistehtävien osalta kahden viranomaisen mallista Pihtiputaalla ja
Viitasaarella luovuttiin 1.2.2021 alkaen, jolloin viranomaistehtävien hoito
siirtyi ko ko nai suu des saan Sydän-Suomen jätelautakunnalle. 

Tällä hetkellä Wiitaunionin alueella palvelutehtävät ovat jaettuna osin
tekniselle toimelle ja osin Sam mak ko kan gas Oy:lle. 

Palvelutehtävät ovat jakautuneet siten, että tekninen toimi hoitaa alue ke-
räys pis te verkoston ylläpidon, jäteneuvonnan sekä vaarallisten jätteiden
vas taan oton ja käsittelyn. Vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely os te-
taan tällä hetkellä L&T Ympäristöpalveluilta. 

Sammakkokangas Oy hoitaa palvelutehtävistä asumisessa syntyvän seka- ja
bio jät teen käsittelyn, jätelaskutuksen perusmaksujen sekä alueellisten ke-
räys pis tei den käyttöoikeusmaksujen osalta ja osan jäteneuvonnan tehtävistä.
Sam mak ko kan gas Oy järjestää myös käsittelypalvelun asumisessa syn ty vil-
le rakentamisen jätteille sekä tarjoaa kunnan toissijaiset jätehuoltopalvelut. 

Palvelutehtäviin kuuluu myös lajitteluasemapalvelujen järjestäminen
vahvistetun palvelutasosuunnitelman edellyttämällä tavalla. Viitasaarella ja
Pihtiputaalla lajitteluasemapalveluita on tarjonnut ja tarjoaa tälläkin
hetkellä yritystoimija, eivätkä kunnat ole toistaiseksi tarjonneet rinnakkaista
palvelua omana toimintanaan.

Jätehuollon operatiivisten tehtävien hoitaminen kunnan itsensä järjestämänä
on ollut lähes vuosittain tappiollista. Vuonna 2021 eroa talousarvioon oli
Pihtiputaalla -104.103,92 € ja Viitasaarella erotus talousarvioon oli
-61.318,23 €. Tappion suuruus on vaihdellut vuosittain. Perusmaksu ja
aluekeräysmaksu eivät ole yleensä kattaneet jätehuollosta aiheutuvia
kustannuksia.
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Kuva 1. Jätehuollon tehtävien jakaantuminen Pihtiputaalla ja Viitasaarella.

Jätehuollon kuljetusjärjestelmä ja tulevaisuus
Viitasaarella ja Pihtiputaalla on tällä hetkellä voimassa kiinteistön haltijan
jär jes tä män jätteen kuljetuksen malli. Tässä mallissa kiinteistön haltija voi
ti la ta kiinteistökohtaisen jätehuoltopalvelun (astiapalvelu) haluamaltaan
kul je tus yrit tä jäl tä. Voimassa olevan kiinteistön haltijan järjestämän jä te kul-
je tus jär jes tel män vuoksi teknisen toimen tai Sammakkokangas Oy:n pal ve-
lu teh tä viin eivät kuulu tällä hetkellä kiinteistökohtaisten jäteastioiden pal-
ve lui den järjestämistä Wiitaunionin alueella. 

Sydän-Suomen jätelautakunta on tehnyt 26.4.2022 kokouksessaan § 16 pää-
tök sen lopettaa Viitasaarella ja Pihtiputaalla nykyisen kiinteistön haltijan
jär jes tä män jätteenkuljetuksen sekajätteen osalta. Päätöksen mukaan
1.5.2025 alkaen siirrytään sekajätteen osalta kunnan järjestämän jät teen kul-
je tuk sen malliin. Lisäksi jätelain uudistuksen 19.7.2021 myötä kiin teis tö-
koh tai nen pakkaus- ja biojätteiden keräys siirtyy kunnan kilpailuttamaan
mal liin lainvoimalla heinäkuussa 2023. Jätelautakunnan päätöksen sekä la-
ki muu tok sen vuoksi kunnan kuljetusvastuulle tulee siirtymään niin kiin teis-
tö jen pakkaus- ja biojätteet heinäkuussa 2023 sekä 1.5.2025 alkaen myös
se ka jät teet. 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksen mallissa kunta siis järjestää ja kil-
pai lut taa määräajoin kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennykset, jolloin
kiin teis tön haltija ei voi enää itse tyhjennystä jäteastialleen kilpailuttaa. 

Palvelutehtävä edellä mainittujen jätejakeiden keräyksestä on tällä hetkellä
tek ni sel lä toimella. Tämä tarkoittaa sitä, että teknisen toimen tulee jatkossa
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jär jes tää kuljetusten kilpailutus kyseisille jätejakeille, hoitaa kuljetusten rei-
ti tys, pitää kuljetuksista rekisteriä sekä hoitaa kuljetuksiin liittyvä jä te neu-
von ta kuntalaisille sekä taloyhtiöille. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen
myö tä myös jäteneuvonnan määrä tulee lisääntymään merkittävästi. 
Tällä hetkellä Viitasaaren ja Pihtiputaan jäterekisteriä ylläpitää jä te vi ran-
omai nen eli Sydän-Suomen jätelautakunta. Jäterekisterin ylläpito on yksi jä-
te vi ran omai sen lakisääteisistä tehtävistä. Tämä jäterekisteri on yhteinen
Sam mak ko kan kaan kanssa, sillä jäterekisteri on samassa ohjelmistossa kuin
Sam mak ko kan kaan asiakasrekisteri. Sammakkokankaalla on myös ole mas-
sa oleva ajonohjausjärjestelmä sekä pitkä kokemus kunnallisten jä te kul je-
tus ten kilpailuttamisesta, järjestämisestä sekä käytännön asioista. 

Toimivalta
Jätelain § 43 mukaisesti kunta voi päätöksellään siirtää jätehuollon pal ve lu-
teh tä vät kuntien omistamalle jäteyhtiölle. 
Jätehuollon viranomaistehtävien siirron yhteydessä Viitasaaren ja Pih ti pu-
taan hallintosääntöä muutettiin, eikä jätehuollon järjestämisestä jäänyt sel-
keää linjausta asiakirjaan. Jätehuoltoon liittyvät palvelu- ja vi ran omais teh tä-
vät ovat kuitenkin takavuosina kuuluneet teknisen toimen ja teknisen lau ta-
kun nan alaisuuteen. 

Lautakuntien ratkaisuvallasta sanotaan hallintosäännön 31§ seuraavaa:
”Lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, taloudesta, sisäisestä val-
von nas ta ja riskienhallinnasta. Lautakunta asettaa tavoitteita ja seuraa toi-
min nan tuloksia ja vaikuttavuutta sekä ohjaa ja valvoo tehtäväalueensa
suun nit te lua ja toteutusta. Lisäksi lautakunta vastaa sopimusten hallinnan ja
so pi mus val von nan järjestämisestä.”
”Lautakunta toimialueellaan: 1. kehittää oman toimialansa tehokkuutta, ta-
lou del li suut ta ja palvelujen laatua sekä valvoo talousarvion toteutumista ja
päät tää ohjaavista toimenpiteistä. 2. päättää niistä asioista, jotka ovat tar-
peen toimialueen toiminnan kehittämiseksi ja sille määrättyjen tulosten saa-
vut ta mi sek si. 3. päättää toiminnassa noudatettavista perusteista sekä ylei sis-
tä ohjeista sekä taksoista ja maksuista.”
Hallintosäännön mukaan kuitenkin toimielimien päätöksiin kun nan hal li tuk-
sel la on otto-oikeus 68§ ja 71§ mukaan. Lisäksi hallintosäännön §24, kohta
8 mukaisesti kunnanhallitus päättää asioista, joita ei ole säädetty tai mää rät-
ty muulle kunnan toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamus-henkilölle.

Teknisen toimen lausunto palvelutuotannon järjestämiseen
Tekninen toimi ei näe palvelutehtävien säilyttämistä kuntien teknisen toi-
men tehtävänä enää tarkoituksenmukaisena nykytilanteessa. 
Teknisellä toimella ei ole tällä hetkellä ajantasaista rekisteriä jätehuoltoon
kuu lu vis ta kiinteistöistä, ajonohjausjärjestelmää tai ohjelmistoa kuljetusten
te ke mi seen. Mikäli edellä mainitut palvelutehtävän mukaiset tehtävät kun-
nan kuljetuksista ovat jatkossa teknisellä toimella, tulisi rekisteri perustaa,
oi kean lai nen ohjelmisto ja järjestelmä hankkia ja niitä ylläpitää. Pal ve lu teh-
tä vien järjestäminen teknisen toimen omana työnä vaatisi lisää hen ki lös tö-
re surs se ja myös ohjaukseen ja jäteneuvontaan. Palvelutehtävien säi lyt tä mi-
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nen edelleen teknisellä toimella, vaatisi merkittävää lisäresursointia ja li sä-
ra hoi tus ta nykytilanteeseen verrattuna. Palvelutehtävien siirtämisen jälkeen
taloudelliset riskit siirtyvät yhtiölle. Tällä hetkellä jätehuollon
palvelutehtävien järjestäminen on ollut tappiollista.

Palvelutehtävien pirstaloituminen kahdelle toimijalle (tekninen toi mi ja
Sammakkokangas Oy) on luonut sekavuutta, kun asiakkaat eivät tiedä ke-
neen tulee olla yhteydessä jäteasioista. Jätelautakunnan rooli on kasvanut ja
se on viranomaistahona mukana kolmantena osapuolena. Lisäksi
jäteasemapalveluita paikkakunnilla on tuottanut yritystoimija ns. neljäntenä
tahona. 
Kaikissa muissa Sydän-Suomen lautakunnan osakaskunnista, joita on Vii ta-
saa ri ja Pihtipudas pois lukien 10, kunnan palvelutehtävät on siirretty ko ko-
nai suu des saan kunnallisen jäteyhtiön Sammakkokangas Oy:n hoidettavaksi.
Tämä loisi Wiitaunionin alueella tilanteen, jossa asiakas saa kaikki palvelut
niin sanotulla ”yhden luu kun periaatteella” eli asiakas saa kaikkiin
jäteasioihin vastauksen yh des tä paikasta. 
Tekninen toimi näkee, että palvelutehtävien siirto on nyt ajankohtainen vi-
ran omais pää tös ten ja lakimuutosten vuoksi. Asian luonteen sekä teknisen
toi men nykyisen kuntien välisen tiivin yhteistyön vuoksi asiasta olisi hyvä
käytännössä saa da koko Wiitaunionia koskeva linjaus ja päätös. Tästä
syystä tekninen toi mi esittää, että asiaa käsiteltäisiin tarpeen mukaan myös
kuntien yh teis hal li tuk ses sa.

Lisätiedot:
Saana Minkkinen (vs. jätehuoltoasiamies) puh. 044 4598 249

Ehdotus Teknisen lautakunnan puheenjohtaja:

 Tekninen lautakunta päättää esittää Viitasaaren ja Pihtiputaan yh teis hal li-
tuk sel le sekä edelleen kunnan- ja kaupunginhallituksille, että Viitasaaren
kau pun ki ja Pihtiputaan kunta siirtävät jätehuollon palvelutehtävät yhtä ai-
kaa ja kokonaisuudessaan 1.1.2023 alkaen tai kunnes päätös saa
lainvoiman, kuntien yhteiselle jäteyhtiölle Sam mak ko kan gas Oy:lle.
Palvelutehtävien siirron myötä Sammakkokangas Oy tuottaa kaikki jätelain
mukaiset palvelutehtävät kunnan lukuun.

 Palvelutehtävien siirrosta tehdään yritysvaikutusten arviointi
yhteishallitukseen. 

Päätös Hyväksyttiin. 

Merkitään pöytäkirjaan, että Juho Tenhunen, Seppo Kauppinen, Kimmo
Vauhkonen ja Salla Kumpulainen ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat
kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon ajaksi ja että tämän pykälän
osalta esittelijänä toimi teknisen lautakunnan puheenjohtaja Sisko Linna.
Merkitään pöytäkirjaan, että Sydän-Suomen jätelautakunnan vs.
jätehuoltoasiamies Saana Minkkinen oli kuultavana asiantuntijana
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kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo 14.30 - 14.56 ja poistui
kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  23.5.2022 jatkokäsittely Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteishallitukset
 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 117

Wiitaunionin yhteishallitus käsitteli asiaa 23.5.2022 pidetyssä ko kouk ses-
saan. Sydän-Suomen jätelautakunnan edustaja Saana Minkkinen esitteli
asiaa kuntien hallituksille. Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen
esit te li yhteishallituksen kokouksessa palvelutehtävien siirtoon liittyvän yri-
tys vai ku tus ten arvioinnin.

Oheismateriaali:
- Osakassopimus/ Sammakkokangas Oy

Lisätiedot: Saana Minkkinen (vs. jätehuoltoasiamies) puh. 044 4598 249.

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää, että Viitasaaren kaupunki siirtää jätehuollon pal-
ve lu teh tä vät kokonaisuudessaan kuntien yhteiselle jäteyhtiölle Sam mak ko-
kan gas Oy:lle 1.1.2023 alkaen tai kunnes päätös saa lainvoiman. Pal ve lu-
teh tä vien siirron myötä Sammakkokangas Oy tuottaa kaikki jätelain mu kai-
set palvelutehtävät kaupungin lukuun. 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään, että Seppo Kauppinen ja teknisen toimen toimialajohtaja Juho 
Tenhunen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävit) asian
käsittelyn ajaksi. Tätä ennen teknisen toimen toimialajohtaja esitteli
jätehuollon palvelutehtävien siirtämistä koskevaa asiaa hallitukselle ja
vastasi hallitusten jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet  Ote: Sammakkokangas Oy, Sydän-Suomen jätelautakunta, tekninen lau ta-
kun ta, teknisen toimen toimialajohtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö

 ____________
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Selitys teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion sitovien nettomäärärahojen ylityksestä

105/201/2022

Tarkastuslautakunta 25.05.2022 § 28

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on
saa tet ta va valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun
lop puun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä ta-
lous ar vion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen
kuu lu va konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, kon ser ni tu los las kel-
man, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kul ta-
kin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Ker to muk-
ses sa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen
jä se nel le ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle vi ran hal ti-
jal le (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Hyväksyessään tilinpäätöksen kaupunginvaltuusto päättää vastuuvapaudesta
ti li vel vol li sil le.

Vastuullinen tilintarkastaja JHT, HT Jukka Vuorio esittelee ti lin tar kas tuk-
sen loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2021. 

Ehdotus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle:

1. tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2021 saatetaan tiedoksi kau pun gin val-
tuus tol le, 

2. tilikauden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta
hoi ta neil le toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville vi ran hal ti joil-
le myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti

 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2021  kau pun gin val tuus tol-
le tiedoksi. 

 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden 2021 tilinpäätös hy väk sy-
tään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
teh tä vä aluei den johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus ti li kau-
del ta 1.1.2021 – 31.12.2021 edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tar kas tuk-
sen tuloksena mainitun talousarviopoikkeaman.
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Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 118

Vuodelta 2021 annetussa tilintarkastuskertomuksessa on vuoden 2021 
tilintarkastuksen tuloksena raportoitu oleellisesta teknisen lautakunnan ta-
lous ar vio poik kea mas ta, jota ei ole hyväksytty talousarviomuutoksena val-
tuus tos sa seuraavasti:

"Vuoden 2021 talousarvion sitovien nettomäärärahojen ylityksiä on ta pah-
tu nut eräiden tehtäväalueiden kohdalla. Seuraava poikkeama on katsottava
olen nai sek si: tekninen lautakunta, määrärahan ylitys
739 708 euroa (30,8 prosenttia, tilivelvollinen tekninen lautakunta ja tek ni-
sen toimen toimialajohtaja). Muilta osin kaupungin hallintoa on hoidettu
lain ja valtuuston päätösten mukaisesti."

Kuntalain 125 § 2 mom. mukaan:

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu
vas toin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole
vä häi nen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen
koh dis tu va muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Jos tilintarkastaja arvioi virheen tai aiheutuneen vahingon vähäiseksi, muis-
tu tus voidaan jättää tekemättä. Silloinkin tarkastuskertomukseen on syytä
si säl lyt tää asiaa koskevat tarkastushavainnot ( Kuntalaki-Tausta ja tulkinnat
2019, Harjula, Prättälä).

7.12.2021 pidetyssä teknisen lautakunnan kokouksessa toimintakulut osoit-
ti vat vielä 91,9 % toteutumaa ja euromääräisesti alittivat vuoden 2021 ta-
lous ar vion 716.949,0 eurolla.

Teknisen toimen toimialajohtaja on antanut seuraavan selostuksen  ta lous ar-
vion ylitykseen vuonna 2021:

"Tekninen lautakunta ylitti talousarvion määrärahat vuonna 2021. 
Talousarvion ylitystä ei voinut käsitellä talousarviovuoden aikana, koska
mää rä ra han ylitystä ei ollut tiedossa kalenterivuonna. Vielä teknisen lau ta-
kun nan joulukuun kokouksessa talousarvio näytti toteutuvan suun ni tel mal-
li ses ti edellisen vuoden tapaan. Taloushallinnon seuraamista vaikeutti jä te-
las ku tuk sen muutokset sekä taloushallinnon henkilöstövaihdokset. 

Merkittävimmät ylitykset tapahtuivat tilapalvelun (382.416 euroa), yh dys-
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kun ta tek nii kan (230.802,51 euroa) ja ruokapalveluiden (148.397,12 euroa)
osal ta talousarvioon nähden.Tuloja kertyi tekniselle toimelle 163.198 euroa
vä hem män, menoja tuli 455.557 euroa enemmän ja poistot toteutuivat
165.952 euroa isompina kuin talousarviossa. 

Merkittävimmät tulojen alitukset tulivat ruokapalveluilla perusturvan keit-
tiön osalta sekä tilapalveluilla vuokratuotoissa. Korona ja hoitajapula vai-
kut ti potilasmääriin, jolloin ruokapalveluiden asiakasmäärät laskivat.
Tilapalvelujen osalta vuokratuotot alittuivat uuden paloaseman osalta käyt-
töön oton viivästymisestä johtuen. 

Menojen osalta merkittävimmät ylitykset tulivat tilapalveluiden ja yh dys-
kun ta tek nii kan osalta. Yhdyskuntatekniikan osalta puhtaanapitopalvelut jä-
te huol lon osalta toivat merkittävän kuluerän. Tilapalvelun osalta kus tan nus-
ten ylitykset tapahtuivat usealla eri kohteella mm. Marjametsän päiväkoti ja
kes kus kou lu. Kustannustason äkillinen nousu loppuvuonna sekä tal vi kun-
nos sa pi don määrä aiheuttivat ylityksen. Ruokapalveluiden osalta hen ki lös-
tö ku luis sa oli ylitystä epidemiatilanteen vuoksi. 

Poistot ylittyivät 165.952 euroa talousarvioon nähden. Poistojen aktivointi
ja  talousarvion laatiminen tulee kirjanpidosta johon tekninen lautakunta ei
voi vaikuttaa. Poistoissa ei oltu huomioitu nuorisotalon poistoja ta lous ar-
vio suun ni tel mas sa."

Oheismateriaali:
- Tilintarkastuskertomus 2021
- Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2021

Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, puh. 044 459
7380, juho.tenhunen@viitasaari.fi, talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh.
044 459 6820, ari-jukka.kasma@pihtipudas.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi sekä saattaa edelleen
valtuustolle tiedoksi oheisen teknisen toimen toimialajohtajan selostuksen 
teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion sitovien nettomäärärahojen
ylityksestä. 

- - - -

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa seuraavan tarkennetun
päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi teknisen toimen toimialajohtajan selostuksen teknisen 
lautakunnan vuoden 2021 talousarvion sitovien nettomäärärahojen
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ylityksestä; sekä

2. esittää valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan määrärahan 
ylityksen 739 708 euroa.

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tarkentama päätösehdotus.

Merkitään, että teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen oli
hallituksen kuultavana tämän asian käsittelyn osalta klo 18.39 - 19.05.

Merkitään, että Outi Vornanen ja Sirkka Tenhunen poistuivat kokouksesta
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.06.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________



VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2022 25

Viitasaaren kaupunginhallitus § 80 25.04.2022
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 25 02.05.2022
Viitasaaren kaupunginhallitus § 119 06.06.2022

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. 

ePassi-sovellukseen 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 ePassi-palveluun 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-
si-etu 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 sote-henkilöstön 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 ePassi-sovellukseen
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 e-passin 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
Grönholm-Paananen, 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 ePassi-sovellukseen
300 eurolla. Työnantajan osuus lisäyksen jälkeen on yhteensä 400 euroa.

Kustannusten kasvaminen katetaan lisälainanotolla.
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Merkitään, että Outi Vornanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 20.13 ja Riitta Kemppainen klo 20.15 tämän asian käsittelyn
jälkeen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 02.05.2022 § 25

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää, että Viitasaaren kaupungin henkilöstöä pal ki-
taan lisäämällä työnantajan osuutta ePassi-sovellukseen 300 eurolla. Työn-
an ta jan osuus lisäyksen jälkeen on yhteensä 400 euroa.

 Kustannusten kasvaminen katetaan lisälainanotolla.

- - - -

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että työvaliokunta- ja yh teis hal-
li tus vai he on asian käsittelyssä jäänyt väliin ja päättäjien sekä vi ran hal ti joi-
den välinen keskustelu asiasta on jäänyt vähiin, joten päätösehdotukseen
täy tyy saada lisätarkkuutta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esitti, että
asia palautetaan takaisin valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Grön-
holm-Paa na sen puheenvuoron pohjalta, että kaupunginhallituksen pu heen-
joh ta ja vetää esityksen asialistalta pois.

Päätös Todettiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja veti asian listalta ja kä-
sit te lys tä pois.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginhallitus

 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 119

Wiitaunionin kuntien hallitusten yhteiskokous käsitteli henkilöstön pal kit-
se mi sen asiaa uudelleen 23.5.2022 kokouksessaan. Kokouksessa linjattiin
uu del leen Wiitaunionin henkilöstön palkitsemisesta seuraavasti:
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Wiitaunionin henkilöstön palkitsemisessa käytetään ePassi-sovellukseen
teh tä vää työnantajan osuuden korottamista 200 eurolla. Työnantajan osuus
on korotuksen jälkeen yhteensä 300 euroa. 

Korotus on kertaluontoinen ja se koskettaa vain vuotta 2022. Vuoden 2023
osal ta työnantajan osuuden määrästä päätetään talousarvioprosessin yh-
tey des sä.

Korotuksesta johtuvat kustannukset ovat arviolta yhteensä 140.000 euroa,
jos ta Pihtiputaan osuus on noin 60.000 euroa (30.000 euron korotus ai em-
min jo päätettyyn korotukseen) ja Viitasaaren osuus noin 80.000 euroa.

Hallitusten yhteiskokouksessa tehty esitys korottaa työnantajaosuutta Vii ta-
saa rel la 200 euroa (yhteensä 300 euroa) ja Pihtiputaalla 100 euroa (yhteensä
300 euroa, 100 euron korotus tehty valtuuston 25.4.2022 § 30 päätöksellä).
Ko ro tuk ses ta johtuva arvioitu lisäkustannus on Pihtiputaalla 60.000 euroa
(30.000 euron korotus aiemmin päätettyyn) ja Viitasaarella 80.000 euroa.
Kus tan nus ar vio perustuu ePassin käyttäjämäärään.

Lisätiedot: Henkilöstöjohtaja Katri Lehti, puh. 040 542 6071,
katri.lehti@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Viitasaaren kaupunki
pal kit see henkilöstöä lisäämällä työnantajan osuutta ePassi-sovellukseen
200 eurolla. Työnantajan osuus lisäyksen jälkeen on yhteensä 300 euroa.

Korotus on kertaluontoinen ja se koskettaa vain vuotta 2022. Vuoden 2023
osal ta työnantajan osuuden määrästä päätetään talousarvioprosessin yh tey-
des sä.

Kustannusten kasvaminen katetaan lisälainanotolla. 

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________



VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2022 29

Viitasaaren kaupunginhallitus § 16 07.02.2022
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 3 21.02.2022
Viitasaaren kaupunginhallitus § 120 06.06.2022

Viitasaaren kaupungin selvitys Keski-Suomen hyvinvointialueelle/ selvityksen täydentäminen

81/000/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  07.02.2022 § 16

1. Selvityksen taustaa

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe las tus-
toi men järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hy vin voin ti alu-
eel le. Keski-Suomen kunnilta vastuu siirtyy Keski-Suomen hy vin voin ti alu-
eel le. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meen pa nos ta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki
616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan
kun nan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23
ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen
käy tös sä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, so pi-
muk sis ta ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hy-
vin voin ti alu eel le arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palk-
ka ku luis ta ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. 

Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen vii-
meis tään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo ma-
palk ka ve lan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja
hy vin voin ti alu een vastuulle (VPL 28 §).

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan li-
sä sel vi tyk siä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman
sel vi tyk sen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir tai-
mis to ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pe las tus toi-
men järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kans-
sa (VPL 26.2 §).

Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai so pi-
muk sis sa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen
ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL
26.3 §).

Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat
omai suu den saantokirjaa (VPL 40 §). 

Kuntaliiton tulkinnan mukaan lähtökohta on se, että kunnan selvityksen an-
taa kunnan valtuusto, mikäli hallintosäännössä ei toisin määrätä.
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2. Selvitys käytössä olevista toimitiloista

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, so si aa li-
toi men ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat toimitilat siir-
ty vät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan. 
Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen vähintään kol-
me vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen voi mas sa-
oloa vuodella. 

Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran las ken ta pe ri-
aat teis ta kunnan ja hyvinvointialueen välissä vuokrasopimuksissa. Ase tus-
luon nos on lausunnolla kunnissa 24.1.2022 saakka. Keväällä 2022 val mis-
tu nee lopullinen asetus, jolla ohjeistetaan siirtymäkauden (v. 2023 – 2026)
vuok ra so pi muk sen vuokran määrittelyssä. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan
vuok ran on katettava kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokulut. Kunta ja hy vin-
voin ti alue voivat sopia vuokraamisesta tai vuokra-ajasta toisin, mutta siir ty-
mä ajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen.

Kuntien markkinoilta sisään vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pe las tus toi men käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sel lai se-
naan nykyisin ehdoin hyvinvointialueen vastuulle. Sellaiset toimitilaa kos-
ke vat vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai
lu nas ta maan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä eivät siirry,
mi kä li kunta ja hyvinvointialue eivät toisin sovi.

Keski-Suomen Hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Viitasaaren kau-
pun gin osalta on lueteltu liitteessä no 1. Ilmoitetut tilakustannukset (vuok-
rat) ovat 2021 / 2022 kustannuksia. Tilojen pinta-ala- ja käyttäjätiedot ovat
pää asias sa 1.1.2022 tietoja. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistamat toimitilarakennukset siirtyvät
ko ko nai suu des saan hyvinvointialueen omistukseen.

Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ja tämän jäl-
keen kin tapahtuvat muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja
hy vin voin ti alu een välisissä vuokrasopimuksissa.

3. Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta

Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen
jär jes tä mis vas tuul le kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omai-
suu den omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä im ma te ri aa li-
set oikeudet ja luvat. 

Hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kun-
ta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuot ta-
mis ta varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja ter-
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veys pal ve lu jen tuottaminen.

Selvitys Viitasaaren kaupungin siirtyvästä omaisuudesta on liitteenä 2.

4. Selvitys siirtyvistä sopimuksista

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen
liit ty vät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin
so pi mus ei siirry hyvinvointialueelle. 

Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät
myös toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset so pi muk-
set, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toi mi ti-
lan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. Tällöinkin hyvinvointialue ja
kun ta voivat sopia asiasta toisin. 

Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut so pi muk-
sen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta te-
kee ajalla 1.7.2021 – 31.12.2022.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien
käyt töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon siirtyvät sopimukset
on kunnassa tallennettu. Siirtyvät tilavuokrasopimukset ja muut sopimukset
ovat erillisessä liitteessä.

Viitasaaren kaupunki ehdottaa, että Keski-Suomen hyvinvointialueelle siir-
ty vät liitteessä 3 mainitut sopimukset.

5. Selvitys siirtyvistä vastuista

Viitasaaren kaupunki ehdottaa, että Keski-Suomen hyvinvointialueelle siir-
ty vät liitteessä 4 mainitut sopimuksiin ym. liittyvät vastuut.

Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä ole mah-
dol lis ta siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten sopimukseen
liit ty vät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä so pi muk-
sen voimassaoloajan.

6. Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe las-
tus toi men tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kun-
ta yh ty mis tä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liik-
keen luo vu tuk sek si. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kun-
ta yh ty män palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja ku raat to-
rei den siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. 
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Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tu ki-
teh tä vien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan
hen ki lön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen
teh tä vien tukitehtäviä. 

Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hy vin voin ti-
alu een palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kussakin luo vut-
ta vas sa organisaatiossa käytävässä yhteistoimintamenettelyssä. 

Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vakinaiset
et tä määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä. 

Määräaikaisen työntekijän tai viranhaltijan, jonka palvelussuhde päättyy
31.12.2022, katsotaan olevan liikkeen luovutuksen piirissä, mikäli hänen
pal ve lus suh det taan jatketaan ilman päivänkään keskeytystä. Määräaikaisen
pal ve lus suh teen päättyessä 1.1.2023 jälkeen, sitä ei automaattisesti jatketa,
vaan se päättyy alkuperäisen työsopimuksen / viranhoitomääräyksen mu kai-
ses ti, ellei sitä erikseen uusita. 

Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ- / virkavapaalla ole-
vat siirtyvät myös liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen pal ve-
luk seen.

Viitasaaren kaupunki antaa liitteenä 5 olevan arvion Keski-Suomen hy vin-
voin ti alu eel le siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lo ma palk ka-
ve las ta.

Oheismateriaali:
- Liite 1 Selvitys hyvinvointialueen hallintaan siirtyvistä tiloista
- Liite 2 Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta
- Liite 3 Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksista (sisältäen ko-
kouk ses sa jaettavat 3.1. Muut sopimukset)
- Liite 4 Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä vastuista
- Liite 5 Selvitys henkilöstöstä

Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh. 044 459 6820, 
ari-juk ka.kasma@pihtipudas.fi, kiinteistöpäällikkö Jukka Tuohimaa, puh.
044 459 7379, jukka.tuohimaa@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päät-
tää

1. antaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle liitteiden 1 - 5 mukaisen sel vi-
tyk sen;
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2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät
1.1.2023 Viitasaaren kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle; sekä

3. varata oikeuden täydentää annettua selvitystä.

- - - -

Kokouksessa jaettiin esityslistan lähetyksen jälkeen saatu liite 3.1. Muut
sopimukset.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään, että teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen ja talous- ja
tietohallintojohtaja Ari-Jukka Käsmä olivat hallituksen kuultavana tämän
asian osalta klo 16.10 - 16.22.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 21.02.2022 § 3

Oheismateriaali:
- Liite 1 Selvitys hyvinvointialueen hallintaan siirtyvistä tiloista
- Liite 2 Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta
- Liite 3 Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksista sekä liite 3.1.
Muut so pi muk set
- Liite 4 Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä vastuista
- Liite 5 Selvitys henkilöstöstä

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää

1. antaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle liitteiden 1 - 5 mukaisen sel vi-
tyk sen;

2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät
1.1.2023 Viitasaaren kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle; sekä

3. varata oikeuden täydentää annettua selvitystä.

- - - -
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Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen ja talous- ja tietohallintojohtaja Ari-Juk-
ka Käsmä avasivat valtuutetuille Keski-Suomen hyvinvointialueelle an net-
ta vaa selvitystä kokouksessa.

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti

1. antaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle liitteiden 1 - 5 mukaisen sel vi-
tyk sen;

2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät
1.1.2023 Viitasaaren kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle; sekä

3. varata oikeuden täydentää annettua selvitystä.

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus

Toimenpiteet  Ote + liitteet Keski-Suomen hyvinvointialue, ote Pihtiputaan kun nan hal li-
tus, Wiitaunionin toimialajohtajat ja yhteislautakunnat

 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 120

Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä viimeistään
30 päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa,
siir ty väs sä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olen nai-
sia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos
hy vin voin ti alue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Hyvinvointialueelle siirtyviä sopimuksia on täydennetty so pi mus hal lin ta jär-
jes tel mään helmikuun valtuuston kokouksen jälkeen perusturvan toimialalta
seu raa vien sopimusten osalta:
- palvelusopimus Suvanto Care -palveluratkaisuista ikäihmisille Suvanto
Ca re Oy
- ostopalvelusopimus hammaslääkäreiden ja hoitajien vuokraamisesta Me-
di kos ke tus Oy
- valvontasopimus Fimlab Oy (Viitasaaren ja Pihtiputaan tk labrat, Vii ta saa-
ren tk päivystys)
- sopimus avusteperusteisesta kumppanuudesta 2022-2023 MLL Jär vi-Suo-
mi
- sopimus suun terveydenhuollon palveluiden suoraostosta / PlusTerveys
Ham mas lää kä rit Oy
- sopimus kansallisen rokotusohjelman riskiryhmien kau si-inf luens sa ro kot-
tei den toimittamisesta Attendo (Variskylä ja Nurmela)
- puitesopimus henkilöstövuokrauspalveluista Hyvän Hoidon Palvelut Oy
(hoi ta ja vuok raus)



VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2022 35

Viitasaaren kaupunginhallitus § 16 07.02.2022
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 3 21.02.2022
Viitasaaren kaupunginhallitus § 120 06.06.2022

Oheismateriaali:
- Cloudia-sopimusjärjestelmän raportti järjestelmään siirretyistä so pi muk-
sis ta

Kaupunginvaltuuston 21.02.2022 § 3 kohdan 3 mukaisesti valtuusto on va-
ran nut oikeuden täydentää hyvinvointialueelle helmikuussa annettua sel vi-
tys tä Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvistä oikeuksista, vastuista ja
vel voit teis ta. 

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto 
päättää

1. täydentää Keski-Suomen hyvinvointialueelle 21.02.2022 § 3 annettua
selvitystä edellä esitetyn mukaisesti

2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät
1.1.2023 Viitasaaren kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle; sekä

3. varata edelleen oikeuden täydentää annettua selvitystä.

- - - -

Kaupunginjohtaja totesi, että esityslistan toimittamisen jälkeen sopimuksia
on vielä täydennetty seuraavin osin ja täydennykset on huomioitu 
Cloudia-sopimusjärjestelmässä:
- Wiitalinna-kerrostalon vuokrasopimus vammaisten ja vanhusten 
palveluasunnoksi Viitasaaren vuokra-asunnot Oy
- Hankintasopimus leipä ja leipomotuotteet Elonen Oy Leipomo
- Sopimus vuokramatto- ja puuvillapyyhepalveluiden järjestämisestä
Lindström Oy

Päätös Hyväksyttiin edellä olevilla kaupunginjohtajan ilmoittamilla lisäyksillä
täydennettynä.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________
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Lausunto Pihtiputaan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

301/501/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 121

Pihtiputaan kunnanhallitus on päättänyt 2.5.2022 § 97 Pihtiputaan kuntaan
si joit tu van Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osa yleis kaa voi-
tuk sen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS)
näh tä vil le asettamisesta. 

OX2 Finland suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Kettukankaan
alu eel le Pihtiputaan kuntaan, Alvajärven ja Muurasjärven sekä Kinnulan
Ki vi jär ven väliselle alueelle. Alue sijaitsee lähimmillään noin 10 km Pih ti-
pu taan keskustasta länteen–luoteeseen. Pihtiputaan kunnan hankealueen ko-
ko on noin 90 km². Hankealue ulottuu myös Kinnulan kunnan alueelle, jon-
ka vuoksi hankkeesta laaditaan erilliset osayleiskaavat sekä Pihtiputaan
kun nan että Kinnulan kunnan alueille. 

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Pihtiputaan kuntaan enimmillään
34 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, ilmajohtojen, maa kaa pe-
lei den ja sähköasemien rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen
oi keus vai kut tei nen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan
ra ken nus lu van myöntämisen perusteena. 

Pihtiputaan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan
osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 11.5.-13.6.2022
vä li sen ajan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://pih ti pudas.fi/
kuu lu tuk set/. Aineisto on nähtävillä myös Pihtiputaan kun nan vi ras tos sa
osoit tees sa Keskustie 9, 44800 Pihtipudas.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tu-
lee jättää 13.6.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen pih ti pu-
taan.kunta@pihtipudas.fi tai postitse osoitteeseen Pihtiputaan kunta / Kun-
nan hal li tus, Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahanke, Keskustie 9,
44800 Pihtipudas. 

Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahanke

OX2 Wind Finland Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Pih ti-
pu taan ja Kinnulan kuntien alueelle. Tuulivoima-alue sijoittuu Kinnulan,
Ki vi jär ven ja Pihtiputaan Alvajärven ja Muurasjärven väliselle alueelle.
Tuu li voi ma-alu een kokonaispinta-ala on 164 km², josta Pihtiputaan puolen
alu een osuus on noin 90 km². Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on noin
8–12 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus enimmillään 300 metriä.
Tuu li puis to tulee koostumaan tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yh dis-
tä vis tä maakaapeleista tai ilmajohdoista sekä tuulipuiston sähköasemista.
Li säk si hankkeen suunnittelun yhteydessä tarkastellaan sähköverkkoon liit-
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ty mi sen reittivaihtoehdot. 

Pihtiputaan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osa yleis-
kaa va

Kuntien alueille laaditaan erilliset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden
pe rus teel la voidaan myöntää suoraan rakennusluvat tuulivoimaloiden ra ken-
ta mi sel le (MRL 77a §). Osayleiskaavat laaditaan kunnittain ja kum mas sa-
kin kunnassa päätöksiä tehdään vain oman kunnan alueelle sijoittuvan kaa-
va-alu een osalta. Vaikutukset arvioidaan kuitenkin koko suun nit te lu alue ko-
ko nai suu den osalta.

Tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavoitusaloite on hyväksytty Pih ti pu-
taan alueen osalta Pihtiputaan kunnanhallituksen kokouksessa 5.6.2020 §
120 ja Kinnulan alueen osalta kunnanhallituksen kokouksessa 6.9.2021 §
229. 

Osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS)

Pihtiputaan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osa yleis kaa va-
työs tä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan
hank keen tavoitteet, lähtökohdat, tehtävät selvitykset ja arvioitavat vai ku-
tuk set. Siinä kuvataan myös vuorovaikutuksen järjestäminen ja hankkeen
alus ta va aikataulu.

Kaavaprosessiin on ohjelmoitu kattavasti osallistumista ja vuorovaikutusta.
Ylei sö ti lai suuk sia järjestetään kaavan vireilletulo-, luonnos- ja kaa va eh do-
tus vai hees sa. Kaava-alueen ja sen lähialueen (1,2 km) maanomistajia tie do-
te taan kirjeitse kaavasta vireilletulo-, luonnos- ja ehdotusvaiheessa eli laa-
jem min kuin mitä maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää.    

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä ei
ole vielä nähtävillä kaavaluonnosaineistoja, selvityksiä tai vai ku tus ar vioin-
te ja. 

Tuulivoima-alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Kes-
ki-Suo men maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 1.12.2017 ja se on tullut
lain voi mai sek si 28.1.2020. Tuulivoima-alue on osoitettu maakuntakaavassa
bio ta lou teen tukeutuvaksi alueeksi. Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa-
ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. Tuulivoima-alue on osittain
osoi tet tu matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeksi. Merkinnällä osoi te-
taan maakunnallisesti tärkeät matkailu- ja virkistyskäytössä olevat tai siihen
so vel tu vat alueet. Tuulivoima-alueen poikki kulkee pohjois–etelä suun tai-
ses ti osoitettu ulkoilureitti. Alueen keskiosassa on useita luon non suo je lu-
alu eek si tai Natura 2000 -alueeksi osoitettuja alueita. Kinnulan puoleisen
tuu li voi ma-alu een eteläosaan on maakuntakaavassa osoitettu voimalinjan
yh teys tar ve -merkintä ja moottorikelkkailureitti. Tuulivoima-alueen lä hei-
syy teen on osoitettu kulttuuriympäristön vetovoima-aluetta.
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Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa olevia
ase ma kaa vo ja tai ranta-asemakaavoja. Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu
aluei ta Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaavasta. Kangas-Hyrkön rannassa
on lomarakennus, jonka alue on osoitettu Alvajärven ranta- ja ky lä osa yleis-
kaa vas sa loma-asuntoalueeksi. Kaava-alueella ei ole vakituista asutusta.

Kaava-alueella sijaitsee yksi kalliokiviaineksen ottoalue. Alueen poh jois-
osaan sijoittuu Suurijärven vaellusreitistö ja eteläosassa kulkee moot to ri-
kelk ka reit ti.

Kaavoitettavalle alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita mai se-
ma-aluei ta, valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä, suojeltua ra ken-
nus pe rin töä, maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja muita mer kit-
tä viä kulttuurihistoriallisia tai maisemallisesti arvokkaita kohteita.
Kaavoitettavalta alueelta löydettiin arkeologisen inventoinnin yhteydessä
mui nais jään nök siä ja muita kulttuuriperintökohteita. Kaavoittavalle alueella
on Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita (Multarinmeri - Har jun ta ka-
nen – Riitasuo FI0900065 ja Seläntauksen suot FI0900057), yksityismaiden
suo je lu aluei ta, määräaikainen rauhoitusalue ja valtakunnallisesti arvokkaita
ki vik ko ja. Kaavoitettavalle alueelle ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita.

Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettely

Osayleiskaavoituksen rinnalla hankkeesta on käynnistetty ym pä ris tö vai ku-
tus ten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten
ar vioin ti me net te ly (YVA-menettely). YVA-menettelyä ohjaa yh teys vi ran-
omai se na Keski-Suomen ELY-keskus. YVA-menettelyn yhteydessä tehtyjä
sel vi tyk siä ja arviointeja hyödynnetään kaavoituksen yhteydessä. YVA-me-
net te lyn ja kaavan yleisötilaisuudet ja kuulemiset pyritään sovittamaan ai ka-
tau lul li ses ti yhteen. Hankkeessa ei sovelleta ns. YVA/kaava yh teis me net te-
lyä, koska kyseessä on kuntarajat ylittävä tuulivoimahanke, joka ei mah dol-
lis ta yhteismenettelyä. YVA-menettelyn avulla pyritään välttämään ja eh-
käi se mään hankkeen ympäristövaikutuksia, edistetään ympäristövaikutusten
yh te näis tä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä sa-
mal la lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan tuu li voi-
ma loi den osalta kahta toteutusvaihtoehtoa (VE1/78 voimalaa, VE2/64 voi-
ma laa). VE1 vaihtoehdossa Pihtiputaan tuulivoima-alueelle sijoittuisi 34
voi ma laa ja VE2 vaihtoehdossa 22 voimalaa.

Tuulivoimapuiston lisäksi YVA-menettelyssä arvioidaan tuulipuiston val ta-
kun nan verkkoon 400 kV ilmajohdolla liittämisen ympäristövaikutukset.
Säh kö verk ko lii tyn nän osalta tarkastellaan kolmea vaihtoehtoista säh kön siir-
to reit tiä (SVE1, SVE2 ja SVE3), jotka jakautuvat alavaihtoehtoihin. Lii tyn-
tä pis te kantaverkkoon sijaitsee joko Kinnulassa (Metsälinja 2 varrella), Hal-
suan sähköasemalla tai Eltonevan sähköasemalla Lestijärvellä. Vaih to eh-
dos ta riippuen sähkönsiirtoreittien pituus on noin 15–60 km sijoittuen Kin-
nu lan, Perhon, Lestijärven ja/tai Halsuan kuntien alueille. Kaava-alueen ul-
ko puo li sia voimajohtolinjoja ei kuitenkaan kaavoiteta.
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YVA-menettelyn osalta YVA-lain mukainen ennakkoneuvottelu on pidetty
6.6.2021. Lisäksi YVA-menettelyssä on perustettu seuranta- ja oh jaus ryh-
mät, jotka ovat kokoontuneet 28.3.2022 ja 29.3.2022. YVA-ohjelma on tar-
koi tus kuuluttaa nähtäville samanaikaisesti OAS:n kanssa.

VIITASAAREN KAUPUNGIN LAUSUNTO

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on riittävästi tuotu esille osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus, kuvattu kaavoituksen keskeiset ta-
voit teet ja aikataulu sekä todettu maankäyttö- ja rakennuslain yleis kaa voi-
tus ta koskevat sisältövaatimukset. 

Viitasaaren kaupunki pitää tärkeänä selvittää eri tahojen suhtautumista
hank kee seen. Saaduissa palautteissa korostuu huoli ihmisiin kohdistuvista
vai ku tuk sis ta. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on tarpeen analysoida ana-
lyyt ti ses ti. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä ei
ole vielä nähtävillä kaavaluonnosaineistoja, selvityksiä tai vai ku tus ar vioin-
te ja. 

Tuulivoimahankkeita suunniteltaessa tulee ottaa huomioon ihmisten ter vey-
teen ja turvallisuuteen, sekä ympäristön viihtyisyyteen ja suojelemiseen liit-
ty vät asiat. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida tuulivoimapuiston vai ku-
tuk set suunnittelualueen ja lähialueiden mahdolliseen virkistys- ja muuhun
käyt töön.

Terveysvaikutuksia on perusteltua arvioida asiantuntija työnä, jolloin ar-
vioin nis sa otetaan erityisesti huomioon tuulivoimaloiden aiheuttama ääni ja
var jon vilkunta. Tuloksia verrataan viranomaisten asettamiin ohje ja ra ja-ar-
voi hin. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vai ku-
tuk sia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä
muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on an net ta-
va riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen mer-
kit tä vät välittömät ja välilliset vaikutukset.

Tuulivoimahanke ei saa vaikeuttaa Viitasaaren eikä muidenkaan naa pu ri-
kun tien kiinteistöjen käyttöä.

Viitasaaren kaupungilla ei ole muuta huomauttamista osallistumis- ja ar-
vioin ti suun ni tel mas ta.

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä valmistellun lausunnon Pih ti pu-
taan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osal lis-
tu mis- ja arviointisuunnitelmasta.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Ote Pihtiputaan kunnanhallitus

 ____________
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Lausunto Kinnulan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahankkeen kaavoituksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

300/501/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 122

Kinnulan kunnanhallitus on päättänyt 9.5.2022 § 104 Kinnulan kuntaan si-
joit tu van Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osa yleis kaa voi tuk-
sen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) näh tä-
vil le asettamisesta. 

OX2 Finland Oy (Kinnulan voima Oy) suunnittelee tuulivoimapuiston ra-
ken ta mis ta Hanhikankaan alueelle Kinnulan kuntaan. Kaavoituksen ta voit-
tee na on mahdollistaa Kinnulan kuntaan enimmillään 44 tuulivoimalan ja
nii hin liittyvien huoltoteiden, ilmajohtojen, maakaapeleiden ja säh kö ase-
mien rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen
yleis kaa va, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan
myön tä mi sen perusteena. 

Kinnulan kunnanhallitus teki kaavoituksen käynnistämistä koskevan pää-
tök sen 6.9.2021 § 229. Tuulivoima-alue sijoittuu Kinnulan Kivijärven ja
Pih ti pu taan Alvajärven ja Muurasjärven väliselle alueelle. Alue sijaitsee lä-
him mil lään noin 5 km Kinnulan keskustan alueelta itään. Kinnulan kunnan
han ke alu een koko on noin 74 km². Hankealue ulottuu myös Pihtiputaan
kun nan alueelle, jonka vuoksi hankkeesta laaditaan erilliset osayleiskaavat
se kä Kinnulan kunnan että Pihtiputaan kunnan alueille. 

Kinnulan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan
osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 11.5.-13.6.2022
vä li sen ajan kunnan verkkosivuilla osoitteessa
https://www.kinnula.fi/index.php/kunta-ja-hallinto/kuulutukset/.
Aineisto on nähtävillä myös Kinnulan kunnanvirastossa osoitteessa Kes kus-
tie 47, 43900 Kinnula

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee
jät tää 13.6.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen kin nu-
lan.kunta@kinnula.fi tai postitse osoitteeseen Kinnulan kunta, Ket tu kan-
gas-Han hi kan kaan tuulivoimahanke, Keskustie 47, 43900 Kinnula.

Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahanke

OX2 Finland (Kinnulan Voima Oy) suunnittelee Ket tu kan gas-Han hi kan-
kaan tuulivoimapuiston rakentamista Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien ra jal-
le. Tuulivoima-alue sijoittuu Kinnulan Kivijärven ja Pihtiputaan Alvajärven
ja Muurasjärven väliselle alueelle. Alue sijaitsee lähimmillään noin 5 km
Kin nu lan keskustan alueelta itään. Tuulivoima-alueen kokonaispinta-ala on
164 km², josta Kinnulan puolen alueen osuus on noin 74 m². 
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Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan ta-
voit tee na on mahdollistaa tuulivoimapuiston sijoittuminen alueelle ja mah-
dol lis taa enintään 78 voimalan toteuttaminen koko suunnittelualueelle. Kin-
nu lan kunnan puolelle sijoittuu tarkasteltavasta vaihtoehdosta riippuen 44
(VE1) tai 42 (VE2) voimalaa. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on noin
8–12 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus enimmillään 300 metriä.
Tuu li puis to tulee koostumaan tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yh dis-
tä vis tä maakaapeleista tai ilmajohdoista sekä tuulipuiston sähköasemista. 

Kinnulan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahanke tuu li voi ma-
puis ton osayleiskaava

Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien alueille laaditaan erilliset oi keus vai kut tei-
set osayleiskaavat, joiden perusteella voidaan myöntää suoraan ra ken nus lu-
vat tuulivoimaloiden rakentamiselle (MRL 77a §). Osayleiskaavat laaditaan
kun nit tain, kummassakin kunnassa päätöksiä tehdään vain oman kunnan
alu eel le sijoittuvan kaava-alueen osalta. Vaikutukset arvioidaan kuitenkin
ko ko suunnittelualuekokonaisuuden osalta. 

Osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kinnulan Kettukankaan-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osa yleis kaa va-
työs tä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan
hank keen tavoitteet, lähtökohdat, tehtävät selvitykset ja arvioitavat vai ku-
tuk set. Siinä kuvataan myös vuorovaikutuksen järjestäminen ja hankkeen
alus ta va aikataulu.

Osallisille tiedotetaan kaavoituksen alkamisesta sekä osallistumis- ja ar-
vioin ti suun ni tel mas ta, josta on mahdollisuus antaa kirjallista tai suullista
pa lau tet ta.

Keski-Suomen ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa järjestetään
kaa voi tuk sen viranomaisneuvottelu (MRL 66§) ennen kaavaluonnoksen
näh tä vil le asettamista. Neuvotteluun kutsutaan ne viranomaiset, joiden toi-
mi alaa suunnittelu koskee. Työneuvotteluja viranomaisten kanssa pidetään
tar peen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä ei
ole vielä nähtävillä kaavaluonnosaineistoja, selvityksiä tai vai ku tus ar vioin-
te ja. 

Tuulivoima-alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Kes-
ki-Suo men maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 1.12.2017 ja se on tullut
lain voi mai sek si 28.1.2020. 

Tuulivoima-alue on osoitettu maakuntakaavassa biotalouteen tukeutuvaksi
alu eek si. Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön
tar koi tet tu ja alueita. Tuulivoima-alue on osittain osoitettu matkailun ja vir-
kis tyk sen vetovoima-alueeksi. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tär-
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keät mat kai lu- ja virkistyskäytössä olevat tai siihen soveltuvat alueet. Tuu li-
voi ma-alu een poikki kulkee pohjois–etelä suuntaisesti osoitettu ul koi lu reit-
ti. Alu een keskiosassa on useita luonnonsuojelualueeksi tai Natura 2000
-alu eek si osoitettuja alueita. Kinnulan puoleisen tuulivoima-alueen ete lä-
osaan on maakuntakaavassa osoitettu voimalinjan yhteystarve -merkintä ja
moot to ri kelk kai lu-reit ti. Tuulivoima-alueen läheisyyteen on osoitettu kult-
tuu ri ym pä ris tön vetovoima-aluetta.

Kinnulan kunnan puolella kaava-alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteisia
yleis kaa vo ja.
Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue rajautuu kaa va-alu ee-
seen luoteessa. Kaava mahdollistaa alueelle yhdeksän tuulivoimalan ra ken-
ta mi sen. Viitasaarentien länsipuolella lähimmillään noin 800 metrin etäi-
syy del lä kaava-alueen länsirajasta on voimassa Kivijärven rantayleiskaava.
Nie men ky län ja ympäröivien vesistöjen yleiskaava-alue sijoittuu noin 6 km
etäi syy del le luoteeseen. Kivijärven kunnassa hankkeen vaikutusalueella lä-
him mil lään noin 1,7 km etäisyydellä Kinnulan puoleisesta alueesta on Ki vi-
jär ven vesistöjen rantayleiskaava. Viitasaaren kaupungin alueella si jait se-
vas ta Löytänä-Kolkku alueen rantayleiskaavasta tuulivoima-alueeseen on
lä him mil lään etäisyyttä noin 2 km.

Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa olevia
ase ma kaa vo ja tai ranta-asemakaavoja. Lähimmät ranta-asemakaavoitetut
alu eet ovat Kinnulan puolella sijaitsevat Pieksänrannan ranta-asemakaava
Piek sän se län länsirannalla noin 2,2 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta län-
teen ja Saarensalmen ranta-asemakaava noin 1,6 km etäisyydellä tuu li voi-
ma-alu ees ta länteen. Lähin ranta-asemakaavoitettu alue Pihtiputaan kunnan
alu eel la on Alvajärven länsirannalla sijaitseva Kontanniemen rantakaava,
noin 3,3 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta itään ja Häyhtiönlahden ran ta-
kaa va noin 4 km:n etäisyydellä Alvajärven itärannalla. 
Kinnulan kunnan alueelle sijoittuu kolme maakunnallisesti arvokasta mai-
se ma-aluet ta, jotka ovat Muhola, Urpiala ja Kangaskylä. Näistä lähimmäksi
tuu li voi ma puis ton hankealuetta sijoittuu Urpiala, noin 200 m etäisyydellä. 

Kaava-alueella sijaitsee yksi kalliokiviaineksen ottoalue. Alueen eteläosiin
si joit tuu moottorikelkkareitti ja kaakkoisosaan Pitkäjärven laavu.
Kaavoitettavalle alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita mai se-
ma-aluei ta, valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä, suojeltua ra ken-
nus pe rin töä, maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja muita mer kit-
tä viä kulttuurihistoriallisia tai maisemallisesti arvokkaita kohteita. Tuu li voi-
ma-alu eel la on kulttuurihistoriallisesti arvokas Pitkäjärven kämppä Pit kä jär-
ven läheisyydessä.

Kaavoitettavalta alueelta löydettiin arkeologisen inventoinnin yhteydessä
mui nais jään nök siä ja muita kulttuuriperintökohteita. Kaavoittavalle alueella
on Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita (Seläntauksen suot
FI0900057), yksityismaiden suojelualueita ja Väljänevan soidensuojelualue.
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Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahankeen YVA-menettely

Osayleiskaavoituksen rinnalla hankkeesta on käynnistetty YVA-lain mu kai-
nen ympäristövaikutusten menettely (YVA-laki 4 §). YVA-menettelyn
avul la pyritään välttämään ja ehkäisemään hankkeen ympäristövaikutuksia,
edis te tään ympäristövaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suun nit te-
lus sa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja
osal lis tu mis mah dol li suuk sia. YVA-menettelyä ohjaa yhteysviranomaisena
Kes ki-Suo men ELY-keskus. YVA-menettelyn yhteydessä laadittuja sel vi-
tyk siä ja arviointien tuloksia hyödynnetään osayleiskaava-työssä. Ylei sö ti-
lai suu det ja kuulemiset pyritään sovittamaan aikataulullisesti yhteen. Hank-
kees sa ei sovelleta ns. YVA/kaava yhteismenettelyä, koska kyseessä on
kun ta ra jat ylittävä tuulihanke, joka ei mahdollista yhteismenettelyä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan tuu li voi-
ma loi den osalta kahta toteutusvaihtoehtoa (VE1/78 voimalaa, VE2/64 voi-
ma laa ). VE1 vaihtoehdossa tuulivoima-alueelle sijoittuisi 78 voimalaa ja
VE2 vaihtoehdossa 64 voimalaa. 

Tuulivoimapuiston lisäksi YVA-menettelyssä arvioidaan tuulipuiston val ta-
kun nan verkkoon 400 kV ilmajohdolla liittämisen ympäristövaikutukset.
Säh kö verk ko lii tyn nän osalta tarkastellaan kolmea vaihtoehtoista säh kön siir-
to reit tiä (SVE1, SVE2 ja SVE3), jotka jakautuvat alavaihtoehtoihin. Lii tyn-
tä pis te kantaverkkoon sijaitsee joko Kinnulassa (Metsälinja 2 varrella), Hal-
suan sähköasemalla tai Eltonevan sähköasemalla Lestijärvellä. Vaih to eh-
dos ta riippuen sähkönsiirtoreittien pituus on noin 15–60 km sijoittuen Kin-
nu lan, Perhon, Lestijärven ja/tai Halsuan kuntien alueille. 

Tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa laadittaessa on huolehdittava
sii tä, että tuulivoima-alueen sähkönsiirto on toteutettavissa. Osa yleis kaa val-
la ei kuitenkaan tarvitse ratkaista sitä, mitä reittivaihtoehtoa pitkin tuu li voi-
ma-alu eel ta siirto toteutetaan eikä tuulivoima-alueen ulkopuolisia säh kön-
siir to reit te jä kaavoiteta. 

YVA-menettelyn yhteydessä laadittuja selvityksiä ja arviointien tuloksia
hyö dyn ne tään osayleiskaavatyössä. YVA-menettelyssä tarkasteltavan tuu li-
voi ma han ke alu een rajaus on alustavasti myös kaavoitettavan alueen rajaus.
Kaa va-alue kattaa pääsääntöisesti vähintään tuulivoimaloiden 40 dB:n me-
lu alu een.

VIITASAAREN KAUPUNGIN LAUSUNTO

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on riittävästi tuotu esille osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus, kuvattu kaavoituksen keskeiset ta-
voit teet ja aikataulu sekä todettu maankäyttö- ja rakennuslain yleis kaa voi-
tus ta koskevat sisältövaatimukset. 
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Viitasaaren kaupunki pitää tärkeänä selvittää eri tahojen suhtautumista
hank kee seen. Saaduissa palautteissa korostuu huoli ihmisiin kohdistuvista
vai ku tuk sis ta. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on tarpeen analysoida ana-
lyyt ti ses ti. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä ei
ole vielä nähtävillä kaavaluonnosaineistoja, selvityksiä tai vai ku tus ar vioin-
te ja. 

Tuulivoimahankkeita suunniteltaessa tulee ottaa huomioon ihmisten ter vey-
teen ja turvallisuuteen, sekä ympäristön viihtyisyyteen ja suojelemiseen liit-
ty vät asiat. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida tuulivoimapuiston vai ku-
tuk set suunnittelualueen ja lähialueiden mahdolliseen virkistys- ja muuhun
käyt töön.

Terveysvaikutuksia on perusteltua arvioida asiantuntija työnä, jolloin ar-
vioin nis sa otetaan erityisesti huomioon tuulivoimaloiden aiheuttama ääni ja
var jon vilkunta. Tuloksia verrataan viran-omaisten asettamiin ohje ja ra-
ja-ar voi hin. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vai ku-
tuk sia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä
muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on an net ta-
va riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen mer-
kit tä vät välittömät ja välilliset vaikutukset.

Tuulivoimahanke ei saa vaikeuttaa Viitasaaren eikä muidenkaan naa pu ri-
kun tien kiinteistöjen käyttöä.

Viitasaaren kaupungilla ei ole muuta huomauttamista osallistumis- ja ar-
vioin ti suun ni tel mas ta.

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn lausunnon Kinnulan
Ket tu kan gas-Han hi kan kaan tuulivoimahankkeen kaavoituksen osallistumis-
ja arviointisuunnitelmasta. 

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Ote Kinnulan kunnanhallitus, maanmittausteknikko

 ____________
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Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos

327/011/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 123

Wiitaseudun Yrityspalvelut Oy:n hallitus on kokouksessaan 30.5.2022 teh-
nyt kaupungille esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Kaupungin kon-
ser ni oh jeen mukaan tytäryhteisön on haettava kaupungin kanta ennen pää-
tök sen te koa merkittävistä asioista. Kanta on haettava mm. yhtiöjärjestyksen
ja sääntöjen muuttamisesta.

Yhtiö esittää muutoksia oheismateriaalin mukaiseen yhtiöjärjestykseen, sii-
nä pykälä 3 poistettaisiin kokonaan. Kohta koskee yhtiön vä him mäis pää-
omaa ja enimmäispääomaa. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen kohtaa 10
muu te taan siten, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan toimittaa sähköpostin
kaut ta. Kohta 11 poistetaan; siinä varsinainen yhtiökokous on jatkossa pi-
det tä vä kesäkuun loppuun mennessä.

Yhtiöjärjestyksen muutos tuli ajankohtaiseksi erityisesti yhtiöjärjestyksen
py kä lä 3 osalta, jossa yhtiön vähimmäispääomaksi oli määritelty 285.919,47
€ ja enimmäispääomaksi 2.000.000 €, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan
ko rot taa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön pääoma kasvoi
mer kit tä väs ti v. 2020, jolloin kaupunki sijoitti kiinteistöjä apporttina
WYP:l le. Oma pääoma oli

v. 2018       96.704,84 € 
v. 2019      76.421,90 €
v. 2020 4.369.256,23 €
v. 2021 4.506.505,10 €
ja vastaavasti v. 2022 se oli 5.105.803,42 €.

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

Oheismateriaali:
- Uuden yhtiöjärjestyksen luonnos
- Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus puoltaa yhtiöjärjestyksen muuttamista esitetyin osin.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään, että Teuvo Ruuhi ja Sisko Linna poistuivat kokouksesta
esteellisinä (yhteisöjäävit) tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
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Toimenpiteet  Ote Wiitaseudun Yrityspalvelut Oy

 ____________
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Wiitaunionin laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2021 -2025/ hyvinvointikertomuksen
hyväksyminen

318/001/2021

Viitasaaren kaupunginhallitus  21.03.2022 § 59

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

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis, hallinnonalojen asian-
tun ti joi den yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen
se kä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Se on myös suunnitelma kuntalaisten hy-
vin voin nin edistämisestä sekä arviointi toteutuneesta hyvinvoinnin edis tä-
mis toi min nas ta ja hyvinvointipolitiikasta. Laaja hyvinvointikertomus ja
-suun ni tel ma on valtuustojen työväline, jonka avulla päätöksiä voidaan teh-
dä huomioiden kuntalaisten tarpeet. Se on tärkeä osa kunnan strategista toi-
min nan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Hy vin voin ti ker to-
muk seen kuuluu myös vuosittainen raportointi, jossa tarkastetaan ta voit tei-
ta, toimenpiteitä, resursointia ja mittareita hyödyntäen erityisesti kunnan
omaa hyvinvointitietoa ja indikaattoreita.

Kunnilla on tiivis yhteistyö, siksi hyvinvointikertomus on laadittu kun ta pa-
ri na, Wiitaunionin kertomuksena.

Oheismateriaali:
-  Wii taunio nin laaja hyvinvointikertomus 2021–2025 (versio 10.3.2022,
LUON NOS)

Hyvinvointikertomus on Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin hal li-
tus ten ja valtuustojen hyväksyttävänä tou ko kuus sa 2022.

Hyvinvointisuunnitelman laadintaprosessi on käynnistetty ja ko. suun ni tel-
ma osio tulee myöhemmin vaikuttamistoimielimille lausuttavaksi.

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää pyytää lausunnot 31.3.2022 mennessä Vii ta saa-
ren nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta ohei ses-
ta Wiitaunionin laajasta hyvinvointikertomusluonnoksesta. 

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
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Toimenpiteet  Ote Viitasaaren nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, hy-
vin voin ti koor di naat to ri

 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 124

Molempien kuntien valtuustot ovat evästäneet (5-6/2021) seuraavasti huo-
mioi ta vak si Wiitaunionin laajaan hyvinvointikertomukseen ja -suun ni tel-
maan 2021-2025:

”Pihtiputaan kunnanvaltuusto sekä Viitasaaren kaupunginvaltuusto pyytää
toi mi alo ja huomioimaan seuraavat asiat osana Wiitaunionin laajaa hy vin-
voin ti ker to mus ta ja -suunnitelmaa 2021-2025 ja sen valmistelua:

1. Hyvinvointikertomusprosessi kytketään osaksi kuntien strategiaprosessia,
luon te vak si osaksi kuntien talouden ja toiminnan suunnittelua sekä ar vioin-
tia (talousarvio, tilinpäätös, tavoitteiden toteutuminen) sekä huomioitavaksi
toi mi alo jen ja yksiköiden kehittämissuunnitelmien ja -ohjelmien laa din nas-
sa.
2. Hyvinvointikertomuksessa huomioidaan THL:n ehdotus hy vin voin ti ker-
to muk sen minimitietosisällöksi.
3. Hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden valinnassa kiinnitetään huo-
mio ta 2017–2020 hyvinvointikertomuksen indikaattoreihin (in di kaat to rei-
den pitkäaikaisseuranta).
4. Hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa huomioidaan Hyte-kerroin.
5. Vuosittaisen raportoinnin yhteydessä seurataan hyvinvointikertomuksen
ta voit tei den toteutumista sekä reagoidaan väestön hyvinvoinnin muutoksiin.
6. Lisäksi toimialoja pyydetään kiinnittämän huomiota myös seuraaviin
asioi hin:
- eri toimialojen välinen yhteistyö
- yhteistyö tulevan hyvinvointialueen kanssa
- painopiste ennaltaehkäisevään työhön korjaavan työn sijaan
- sitoutuminen hyvinvointikertomusprosessiin sekä hy vin voin ti suun ni tel-
man toimenpiteisiin”

Wiitaunionin johtoryhmä on käsitellyt laajaa Wiitaunionin laajaa hy vin-
voin ti ker to mus ta ja -suunnitelmaa 2021-2025 syksyn 2021-kevään 2022 ko-
kouk sis saan. Johtoryhmässä päätettiin valmistella hy vin voin ti koor di naat to-
rin johdolla hyvinvointikertomuksen, indikaattoritietojen ja johtopäätösten
se kä toimenpide-ehdotusten pohjalta hyvinvointisuunnitelman painopisteet
ja tavoitteet hallitusten ja valtuustojen hyväksyttäväksi. Prosessin tueksi
mo lem mis sa kunnissa järjestettiin marraskuussa 2021 kuntalaisille ja jär jes-
töil le suunnatut Hyte-illat sekä Wiitaunionin valtuustojen yhteinen Hy-
te-val tuus to se mi naa ri 27.1.2022.

Wiitaunionin johtoryhmä on hyväksynyt 7.3.2022 Wiitaunionin laaja hy vin-
voin ti ker to mus 2021-2025 kertomusosion luonnoksen päätöksentekoon hy-
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väk syt tä väk si, esityksen suunnitelmaosion painopisteistä sekä ehdotuksen
toi men pi de työ ryh mien koostamiseksi suunnitelmaosion laatimiseen sekä ai-
ka tau lu tuk sen suunnitelmaosion laa ti mi seen ja hyväksyntään. Johtoryhmä
esit tää seuraavat painopisteet ala ta voit tei neen Wiitaunionin laaja hy vin-
voin ti ker to mus ja -suunnitelma 2021-2025 suunnitelmaosioon kuntien hal-
li tus ten ja valtuustojen hy väk syt tä väk si:

1) Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edis tä-
mi nen
- Terveyttä edistävien elämäntapojen vahvistuminen

 * Ylipainon ennaltaehkäisy
* Liikunnan lisääntyminen
* Päihteettömyyden vahvistuminen
* Ravitsemus- ja ruokailusuositusten toteutuminen
- Mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy
- Vanhemmuuden vahvistuminen
- Osallisuuden edistäminen

2) Työikäisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Terveyttä edistävien elämäntapojen vahvistuminen
* Ylipainon ennaltaehkäisy
* Liikunnan lisääntyminen
* Päihteettömyyden vahvistuminen
* Ravitsemus- ja ruokailusuositusten toteutuminen
- Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy
- Kuntalaisten oman vastuun vahvistuminen hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tä mi ses sä
- Osallisuuden edistäminen

3) Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Terveyttä edistävien elämäntapojen vahvistuminen
* Ylipainon sekä aliravitsemuksen ennaltaehkäisy
* Toimintakyvyn ylläpito/lisääminen liikunnan avulla
* Päihteettömyyden vahvistuminen
* Ravitsemus- ja ruokailusuositusten toteutuminen
- Yksinäisyyden lieventäminen
- Syrjäytymisen ennaltaehkäisy
- Osallisuuden edistäminen

4) Aktiivinen toiminta kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edis tä-
mi sek si HYTE-kertoimeen perustuvan valtionosuuden lisäosan mu kai-
ses ti
Johtoryhmä on käynnistänyt Wiitaunionin laaja hyvinvointikertomus ja
-suun ni tel ma 2021-2025 suunnitelma-osion prosessin pyytämällä lau ta kun-
tia nimeämään toimialojen edustajat ilmiökohtaisiin toimenpidetyöryhmiin
val mis te le maan Wiitaunionin hyvinvointisuunnitelmaa 2025-2025 poik ki-
hal lin nol li ses ti. Nimetyt toimenpidetyöryhmät toimivat koko val tuus to kau-
den ajan Hyte -työhön liittyvinä alatyöryhminä (mm. vuosittainen ra por toin-
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ti, arviointi ja seuranta). Toimenpidetyöryhmät ovat johdettu painopisteistä
il miö läh töi ses ti ja ne ovat:
a) Ylipaino, liikunta ja ravitsemus
b) Mielenterveys ja päihteettömyys
c) Syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja yksinäisyyden lieventäminen

Osallistaminen ja työikäisten oman vastuun vahvistuminen hyvinvoinnin ja
ter vey den edistämisessä kytketään kaikkien työryhmien teemoihin. Työ ryh-
mät tarkastelevat osaltaan myös hyte-kertoimen indikaattoreihin perustuvia
toi men pi tei tä. Lisäksi Wiitaunionin johtoryhmä valmistelee Hy te-ker toi-
meen liittyviä toimenpiteitä.

Toimenpidetyöryhmät ovat aloittaneet työnsä huhtikuussa 2022. Toi men pi-
de työ ryh miä pyydetään mahdollisuuksien mukaan ottamaan mukaan työs-
ken te lyyn edustajia järjestöistä, yrittäjistä ja/tai seurakunnista. Il miö läh töi-
siin painopisteisiin sekä hyte-kertoimen indikaattoreihin perustuvat ta voit-
teet toimenpiteineen, vastuutahoineen ja arviointimittareineen tulee olla
joh to ryh män käsittelyssä syksyllä 2022, jonka jälkeen suunnitelmaosio vii-
meis tel lään päätöksentekoon loppuvuoden 2022 aikana.

Molempien kuntien hallitukset (21.3.2022) ovat pyytäneet kuntien vai kut ta-
mis toi mi eli mil tä lausunnot Wiitaunionin laajasta hyvinvointikertomuksesta
2021–2025. Saadut lausunnot ovat oheismateriaalina. Wiitaunionin joh to-
ryh mä käsitteli lausuntoja 9.5.2022 kokouksessaan ja totesi seuraavaa:

- Saadut lausunnot koskevat suurelta osin varsinaista hy vin voin ti suun ni tel-
maa, eikä nyt lausuntopyyntönä ollutta hyvinvointikertomusta. Hy vin voin ti-
ker to mus-osio on menneen toiminnan raportointia.
- Johtoryhmä saattaa lausunnot tiedoksi sekä pyytää hy vin voin ti suun ni tel-
man toimenpidetyöryhmiä huomioimaan lausunnot mahdollisuuksien mu-
kaan laadittavassa hyvinvointisuunnitelmassa.
- Hyvinvointikertomuksen ulkoasu tulee sähköisestä työkalusta, eikä sitä
näh ty tarkoituksenmukaiseksi lähteä muokkaamaan uudelleen.
- Laadittavassa hyvinvointisuunnitelmassa ei voida tehdä lupauksia hy vin-
voin ti alu een puolesta.

Oheismateriaali:
- Wiitaunionin laaja hyvinvointikertomus 2021-2025, luonnos 16.5.2022
- Wiitaunionin vaikuttamistoimielinten lausunnot Wiitaunionin hy vin voin ti-
ker to muk ses ta 2021-2025

Wiitaunionin yhteishallitus on 23.5.2022 käsitellyt asiaa ja esittänyt kuntien
hal li tuk sil le ja valtuustoille hyväksyttäväksi Wiitaunionin laajan hy vin voin-
ti ker to muk sen 2021-2025 sekä Wiitaunionin hyvinvointisuunnitelmaan
2021-2025 otettavat painopisteet alatavoitteineen.

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

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1.  hyväksyy Wiitaunionin laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2025;

2. asettaa seuraavat painopisteet alatavoitteineen Wiitaunionin
hyvinvointisuunnitelmaan 2021-2025:

1) Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Terveyttä edistävien elämäntapojen vahvistuminen
* Ylipainon ennaltaehkäisy
* Liikunnan lisääntyminen
* Päihteettömyyden vahvistuminen
* Ravitsemus- ja ruokailusuositusten toteutuminen
- Mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy
- Vanhemmuuden vahvistuminen
- Osallisuuden edistäminen

2) Työikäisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Terveyttä edistävien elämäntapojen vahvistuminen
* Ylipainon ennaltaehkäisy
* Liikunnan lisääntyminen
* Päihteettömyyden vahvistuminen
* Ravitsemus- ja ruokailusuositusten toteutuminen
- Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy
- Kuntalaisten oman vastuun vahvistuminen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä
- Osallisuuden edistäminen

3) Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Terveyttä edistävien elämäntapojen vahvistuminen
* Ylipainon sekä aliravitsemuksen ennaltaehkäisy
* Toimintakyvyn ylläpito/lisääminen liikunnan avulla
* Päihteettömyyden vahvistuminen
* Ravitsemus- ja ruokailusuositusten toteutuminen
- Yksinäisyyden lieventäminen
- Syrjäytymisen ennaltaehkäisy
- Osallisuuden edistäminen

4) Aktiivinen toiminta kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
HY TE-ker toi meen perustuvan valtionosuuden lisäosan mukaisesti;

3. pyytää asetettuja ilmiölähtöisiä toimenpidetyöryhmiä huomioimaan
vaikuttamistoimielinten lausunnot mahdollisuuksien mukaan hy vin voin ti-
suun ni tel mas sa 2021-2025; sekä
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4. päättää Wiitaunionin hyvinvointisuunnitelman hyväksymisestä lop pu vuo-
den 2022 aikana.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________
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Määräalan ostotarjous tilasta Mustaniemi RN:o 1:484, kiinteistötunnus 931-401-1-484

339/520/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 125

Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy (jäljempänä ostaja) on ilmoittanut ha luk kuu-
ten sa ostaa Viitasaaren kaupungin Haapaniemen kylässä sijaitsevan noin 
9 667 m²:n suuruisen määräalan tilasta Mustaniemi RN:o 1:484, kiin teis tö-
tun nus 931-401-1-484. 

Määräala sijaitsee osoitteessa Kölkynvuorentie 2, 44500 VIITASAARI ja
on osa Mustasuon asemakaava-alueen korttelin 555 tonttia numero 1, kort-
te lin kaavamääräys on T, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 

Kauppahinta on kah dek san tu hat ta seit se män sa taa yh dek sän kym men tä seit se-
män (8 797 €) euroa (0.91 € / m²), Viitasaaren kaupunginvaltuuston tont tien
hin noit te lua koskeva päätös 17.12.2001 § 122.

Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n hallitus on tehnyt kokouksessaan
18.5.2022 päätöksen käynnistää halli-investoinnin, jolla rakennetaan Sop-
Valm Oy:lle PVC-halli nykyisen tuotantotilan viereen. Tontin osto on osa
ko. investointia ja tuleva halli rakennetaan kyseiselle tontille. 

Ostajan tarkoituksena on vuokrata määräala ja tuleva halli edelleen Sop-
Valm Oy:lle. Halli tulee toimimaan SopValm:n varastona.

Rakentamisvelvoite

07.06.2010 § 124 pitämässään kokouksessaan kaupunginhallitus on kä si tel-
lyt Mustaniemen alueen tonttien rakentamisvelvoitemäärää ja päättänyt hy-
väk syä rakentamisvelvoitemäärän osalta periaatteen, jonka mukaan Mus ta-
nie men alueen tontin rakentamisvelvoite on 10 % luovutettavan alueen pin-
ta-alas ta, josta enintään puolet voi olla kylmää tilaa tai katosta. Tontin koko
py ri tään saamaan mahdollisimman hyvin toimintaa pal ve le vak si yrityksen
toi min ta suun ni tel man perusteella. Kasvuvaraus var mis te taan siten, että jos
yri tys suunnittelee laajennusta, ei heti luovuteta viereistä aluet ta kol man nel-
le. Mahdollisen kasvun tarvitsema alue pidetään kuitenkin kau pun gin omis-
tuk ses sa ja luovutetaan tarvittaessa, tai jos ei tarvetta il me ne, luovutetaan
alue kolmannelle.

Em. päätöksen mukaisesti määräalalle tulisi rakennusoikeutta 966,7 k-m². 

Tekninen toimi esittää, että ostotarjous hyväksytään ja että määräalalle sal li-
taan noin 1 080 k-m²:n suuruisen hallin rakentaminen. Tuleva varastohalli
an taa SopValm Oy:lle mahdollisuuden edelleen laajentaa ja lisätä tuo tan to-
aan sekä siten jatkaa määrätietoista toiminnallista kasvuaan.
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Oheismateriaali
- Kauppakirjaluonnos

Hallintosäännön 24 § 19 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää
maa-ja vesialueiden, rakennusten ja laitteiden myymisestä tai muusta luo-
vut ta mi ses ta ulkopuolisen riippumattoman ammattiarvion tai tar jous kil pai-
lun tai muun selvityksen mukaisella hinnalla/pääoma-arvolla 100 000 eu-
roon asti ellei muualla hallintosäännössä ole toisin määrätty. 

Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, ju-
ho.tenhunen@viitasaari.fi, puh. 044 459 7380, Wiitaseudun Yrityspalvelu
Oy:n toimitusjohtaja Sampo Siik, sampo.siik@witas.fi, puh.044 748 8124 ja
maan mit taus tek nik ko Kaisa Honkakallio, kai sa.honkakallio@viitasaari.fi,
puh. 044 459 7384.

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää  myydä noin 9 667 m²:n suuruisen määräalan
tilasta Mustaniemi RN:o 1:484 Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:lle 8 797 
euron kauppahinnalla oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Määräalalle sallitaan noin 1 080 k-m²:n suuruisen hallin rakentaminen. 
Tuleva varastohalli antaa SopValm Oy:lle mahdollisuuden edelleen
laajentaa ja lisätä tuotantoaan sekä siten jatkaa määrätietoista toiminnallista
kasvuaan.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään, että Teuvo Ruuhi ja Sisko Linna poistuivat kokouksesta
esteellisinä ( yhteisöjäävit) tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet  Ote + kauppakirjaluonnos + muutoksenhakuohje Wiitaseudun Yrityspalvelu
Oy/ toimitusjohtaja, teknisen toimen toimialajohtaja, maanmittausteknikko,
kir jan pi to

 ____________
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Viitasaaren kaupungin äänestysaluejako 

317/030/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 126

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä
ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pin-
ta-alas ta taikka asukasmäärästä ei ole vaalilaissa tarkempia määräyksiä. Ää-
nes tys alueis ta päättää valtuusto. Valtuuston on myös määrättävä, mihin ää-
nes tys alu ee seen kuuluvat ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä
mer kit ty minkään kiinteistön kohdalle.

Valtuuston päätöksellä muutettu äänestysaluejako on voimassa 1.1.2023 al-
kaen toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos valtuuston päätös
on tehty ja siitä on ilmoitettu 31.8.2022 mennessä Digi ja väes tö tie to vi ras-
tol le (DVV). 

DVV:lle ilmoitettu valtuuston päättämä äänestysaluejako on voimassa tois-
tai sek si eli kaikissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä siihen saakka, kunnes
si tä muutetaan uudestaan. Vain muutoksista äänestysaluejaossa on tarpeen
il moit taa DVV:lle.

Oikeusministeriö on kirjeessään kunnille (30.6.2021, dnro VN/16839/2021)
mm. suositellut, että äänestysalueiden määrää ei tulisi ilman painavaa syytä
ai na kaan vähentää, ja todennut lisäksi, että äänioikeusrekisterin (sähköisen
vaa li luet te lon) käyttö vaalipäivän äänestyksessä ei ole peruste vähentää ää-
nes tys aluei den määrää. Äänestysalueiden määrän vähentäminen saattaa hei-
ken tää äänestäjien mahdollisuuksia osallistua vaalipäivän äänestykseen. Jo
usei ta vuosia jatkunut suuntaus on ollut äänestysalueiden määrän vä hen tä-
mi nen.

Kunnan äänestysaluejakoa määriteltäessä tulisi huolehtia siitä, että mikään
ää nes tys alue ei muodostu äänestäjämäärältään niin suureksi, että siitä ai heu-
tuu haittaa äänestäjille äänestyspaikan ruuhkautumisena ja toisaalta vaa li-
lau ta kun nan alustavan tuloslaskennan hidastumisena vaalipäivän iltana, jol-
loin koko kunnan tuloslaskenta viivästyy. Ennakkoäänestyksen suosio on
kas va nut niin, että selvästi suurempi osa käy ennakkoäänestyksessä kuin ää-
nes tää vaalipäivänä. Viitasaarella myös kirjastoauto on täydentänyt kau pun-
gin ta lon yleistä ennakkoäänestyspaikkaa siten, että auto kiertää ky lä kun nil la
kah te na päivänä äänestysautona. Ennakkoäänestyksen yleistymisen myö tä
vaa li päi vän äänien laskeminen on myös nopeutunut.
Koronaepidemian aikana vaaleissa jonkin verran ongelmalliseksi on osoit-
tau tu nut löytää kaikille äänestysalueille riittävä määrä jäseniä vaa li lau ta kun-
tiin.
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Viitasaarella  on nykyisin kolme äänestysaluetta seuraavasti:
001 Keskeinen
002 Läntinen
003 Itäinen

Äänestysalue lasketaan pieneksi, mikäli äänestäjiä käy vaalipäivänä alle 50.
Vaa li sa lai suu den turvaamisesta johtuen äänestyspaikan ääniä ei voida las-
kea yksinään, mikäli niitä on alle 50. Aluevaaleissa 2022 Läntisellä ää nes-
tys alu eel la kävi vaalipäivänä äänestämässä 95 henkilöä. Pihtiputaalla ja
Kin nu las sa on kummassakin kunnassa yksi äänestysalue. 

Oheismateriaali:
- Äänestysaktiivisuus äänestysalueittain
- Digi- ja väestötietoviraston kirje 20.5.2022

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää, onko Viitasaaren äänestysaluejaon osalta muu-
tos ten tekeminen ja esityksen antaminen kaupunginvaltuustolle tarpeen.

Keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää, että käydyn keskustelun perusteella
äänestysaluejaon muutokselle ei tässä vaiheessa ole tarvetta.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että käydyn keskustelun perusteella
äänestysaluejaon muutokselle ei tässä vaiheessa ole tarvetta.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Ote keskusvaalilautakunta

 ____________
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Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus

15/000/2022

Viitasaaren kaupunginhallitus  06.06.2022 § 127

1.
Kiinteistönluovutusilmoituksia 13 kpl:tta.

2.
Viranhaltijapäätöksiä
- Kaupunginhallituksen puheenjohtaja § 3 (henkilöstöpäätös).
- Kaupunginjohtaja § 7 (etuosto-oikeuspäätös).
- Kaupunginsihteeri § 8 (yleinen päätös).
- Perusturvan toimialajohtaja § 8 (henkilöstöpäätös).
- Teknisen toimen toimialajohtaja § 7 (hankintapäätös).

3.
Pöytäkirjoja, pöytäkirjaotteita, muistioita
- Teknisen lautakunnan 17.5.2022 pöytäkirja.
- Nuorisovaltuuston 12.5.2022 pöytäkirja.
- Keski-Suomen liitto/ maakuntahallituksen 20.5.2022 pöytäkirja.
- Perusturvalautakunnan 17.5.2022 § 61 pöytäkirjaote: Otto-oikeuden käyt-
tä mi nen perusturvalautakunnan päätökseen 22.3.2022 § 35: Wiitaunionin ja
Kes ki-Suo men sairaanhoitopiirin kuvantamisen yhteistyön toteuttaminen
vuon na 2022.
- Teknisen lautakunnan 17.5.2022 § 46 pöytäkirjanote: Yk si tyis tie avus tuk-
set Viitasaari, kunnossapitovuosi 2021.
- Teknisen lautakunnan 17.5.2022 § 47 pöytäkirjanote: Avustushakemus
Es ko la-Jä nis lah ti yksityistien perusparannukseen valtionavustuksen lisäksi.
- Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan 17.5.2022 § 32 pöy tä kir-
ja ote: Valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen.
- Uuraisten kunnanhallituksen 23.5.2022 § 123 pöytäkirjaote: Työterveys
Lai ne Oy:n osakekannan myynti.
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 30.5.2022/144 pöytäkirjaote Työterveys
Lai ne Oy:n osakekannan myynnistä.
- Keski-Suomen liitto/ maakuntavaltuuston 3.6.2022 esityslista liitteineen.
- Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ hallituksen 9.6.2022
esi tys lis ta.

4.
Pohjois-Savon liitto
- Maakuntahallituksen 23.5.2022 § 76 pöytäkirjaote: Pohjois-Savon maa-
kun ta kaa van 2040, 2. vaiheen luonnosvaihtoehdoista saatu palaute ja vas ti-
neet: Linjaukset kaavaehdotusta varten.

5.
Jyväskylän kaupunki
- Kutsu Keski-Suomen 10. kuntakokoukseen 14.6.2022.
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6.
Viitasaaren Yrittäjät ry:n lausunto yrityspalvelujen järjestämisestä.

7.
Valtioneuvosto
- 24.5.2022 päivätty kirje: Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveys- se-
kä pelastustoimen toimitiloihin liittyvät myynnit.

8.
Edustajan ohjeistaminen
- Kutsu As Oy Pihkurinsuun 14.6.2022 pidettävään yhtiökokoukseen. Ko-
kouk sen esityslistalla mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen esittäminen: toi min-
ta ker to mus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus, päätetään
2021 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja valitaan hallituksen jä se-
net. Kaupunginhallitus on valinnut yhtiökokousedustajaksi Risto Rossin.
Asia kir jat ovat nähtävillä kokouksessa.

- - - -

9.
Edustajien ohjeistaminen
- Kutsu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
17.6.2022 pidettävään kokoukseen. Kokouksen esityslistalla mm. tar kas tus-
lau ta kun nan arviointikertomus 2021, henkilöstökertomus vuodelta 2021, ti-
li pää tös ja toimintakertomus vuodelta 2021; tilintarkastuskertomus, tar kas-
tus lau ta kun nan lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen. Kau pun gin val-
tuus to on 16.8.2021 valinnut edustajiksi Arto Kuntsin ja Hilma Vep sä läi-
sen.
- Kutsu Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston
10.6.2022 pidettävään kokoukseen. Kokouksen esityslistalla mm. tu los-
aluei den menojen ylitykset 2021, investointimenojen ylitykset 2021, ar-
vioin ti ker to mus vuodelta 2021 ja vuoden 2021 tilinpäätös. Kau pun gin val-
tuus to on valinnut 16.8.2021 edustajaksi Jussi Kanasen ja Seppo Ijäksen.
- Kutsu As Oy Viitasaaren Kievarinpuiston 14.6.2022 pidettävään yh tiö ko-
kouk seen. Kokouksen esityslistalla mm. vuoden 2021 tilinpäätös ja toi min-
ta ker to mus, toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2021, keskustellaan ja
pää te tään piha-alueen peruskorjauksesta ja sadevesiohjauksesta ja kal lis tuk-
sien korjaamisesta veden ohjaamiseksi talosta pois sekä sisäänkäyntien
edus to jen korjauksesta ja Työväentalontien liittymän rummun korjauksesta.
Kau pun gin hal li tus on valinnut yhtiökokousedustajaksi Risto Rossin.

Em. asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

10.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ hallituksen 25.5.2022 pöy-
tä kir ja.
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11.
Viitasaaren nuorisovaltuuston kannanotto aluelukion säilyttämisestä.

12.
Kaupunginhallituksen seuraava kokous 13.6.2022 klo 15.00 alkaen.

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

 Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 

Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan antamaan Viitasaaren
kaupungin lausunnon uuden Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren
sivistystoimen toimialajohtajan valinnassa.

Lopuksi keskusteltiin Pohjois-Suomen ELY-keskuksen kalastuksen
rajoittamispäätöksestä.

Merkitään, että Hilma Vepsäläinen poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn lopussa klo 20.10.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  -

 ____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pykälät: 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127

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: 117, 125

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.
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Pykälät:

Viranomainen, jolle hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite:
Viitasaaren kaupunginhallitus
Keskitie 10
44500 Viitasaari
sähköp. viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
faksi (014) 459 7515

Hankintaoikaisuaika ja sisältö
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Hankintaoikaisusta on
käytävä ilmi vaatimukset perusteluineen sekä oikaisua vaativan nimi, allekirjoitus ja
tarvittavat yhteistiedot asian 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


