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Nimi
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Puheenjohtaja
1. vpj
2. vpj
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jäsen
jäsen
jäsen
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Mäkinen Olavi
Saarinen Johanna
Haapamäki Vesa

KV:n puheenjohtaja
KV:n 1. vpj.
KV:n 2. vpj.
kaupunginjohtaja,
esittelijä
hallintojohtaja,
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talousjohtaja

Viitanen Henna
Jaatinen Kaisa
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Puheenjohtaja
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
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Tapani Heinonen
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Harri Tarvainen

9.11.2018 kaupungin kirjaamossa klo 9-15 sekä kaupungin
nettisivuilla

SESTI NÄHTÄVÄNÄ
Henna Viitanen, hallintojohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta
KH 05.11.2018 § 305
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja tarkastetaan 8.11.2018 ja pidetään julkisesti nähtävillä
9.11.2018
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Harri
Tarvainen ja Tapani Heinonen.
Päätös:

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________
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Vuoden 2019 tuloveroprosentti
KH 05.11.2018 § 306

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010)
mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17.
päivänä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana, verotuksessa (ennakkoperinnässä) käytetään 2019 ennakkoperinnässä
vuoden 2018 veroprosenttia (verotusmenettelylain 91 a § 2 mom.).
Vuonna 2018 viimeinen ilmoituspäivä on kuitenkin marraskuun 19.
päivä, määräpäivän osuessa lauantaille.
Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti). Kunta saa päättää kunnallisveroprosenttinsa vapaasti ottaen kuitenkin huomioon
kuntalain 110-111 §:ien sääntely päätöksen ajankohdasta ja kunnan
talouden tasapainosta.
Vuodelle 2018 kuntien tuloveroprosenttia nosti 53 kuntaa. Keskimääräinen kuntien tuloveroprosentti on 19,86 %, alhaisin tuloveroprosentti on 16,50 % ja korkein tuloveroprosentti 22,50 %.
Virtain kaupungin konsernistrategiassa on määritetty, että veroprosentti saa olla korkeintaan 1 prosenttiyksikön yli Manner-Suomen
kuntien keskiarvon (19,92 %).
Kunnallisverotuloihin vaikuttavat vuonna 2019 seuraavat muutokset
kuntien kunnallisveron tuottoa alentavasti:

Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus -155 M€

Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korottaminen -3
M€

Työasuntovähennyksen korottaminen -2 M€

Työtulovähennyksen korottaminen -19 M€

Perusvähennyksen korottaminen -54 M€

Valtionosuusvähennyksen korottaminen -4 M€
Aikaisempien päätösten perusteella kunnallisveroa lisää :

Asuntolainojen korkovähennysoikeuden rajaaminen entisestään + 13 M€
Kunnallisveron tuottoa alentaa myös kilpailukykysopimuksessa
vuonna 2016 sovitut erinäiset palkansaajien maksuihin liittyvät muutokset, jotka vaikuttavat myös vuoden 2017 jälkeen.
Yleisen taloudellisen tilanteen paraneminen kasvattaa verotuloja ja
myös Virtain kaupungin osalta palkkasumman ennustettu kehitys on
kääntynyt hieman nousevaksi. Verotettava tulo per asukas on ennusteen mukaan 3 % korkeampi kuin vuonna 2018. Virtain vuoden

Ptk:n tark.

VIRTAIN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
05.11.2018

26/2018

697

2019 kunnallisveron verotettaviksi tuloiksi on arvioitu 88,9 milj. euroa, kun vastaava arvio vuoden 2018 verotettavasta tulosta on 87,4
milj. euroa. Vuoden 2018 osalta kunnallisveron tilityksiin vaikuttaa
merkittävästi vuodelta 2017 maksettavat merkittävät veronpalautukset. Tämä johtaa puolestaan siihen, että vuoden 2019 kunnallisveron tilityksen nousevat suhteessa enemmän kuin verotettava tulo.
Ennuste perustuu Verohallinnon ennustelaskelmiin.
Alla on esitetty kunnallisveroennuste nykyisellä (20,75 %) veroprosentilla:
ENN2019
ENN2018
TP2017
Kunnallisverot
18 605 000
17 851 000
18 134 483
muutos %

+4,1 %

-1,6 %

+1,1 %

Tuloveroprosentti määritellään neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Virtain kaupunki nosti tuloveroprosenttiaan 20,75 %:iin
vuoden 2017 alusta alkaen (0,5 prosenttiyksikön korotus). Talousarvioehdotus on laadittu nykyistä veroprosenttia 0,5 %-yksikköä korkeampana eli 21,25 %:lla yhtenä talouden tasapainottamistoimenpiteenä. Ilman veroprosentin korotusta taloussuunnitelmakauden sopeutustarve nousisi noin 1,1 miljoonaan euroon.
Alla on kuvattu verotulojen kehitys 0,5 % -yksikön korotuksella.
Kunnallisverot
muutos %

ENN2019
18 987 000

ENN2018
17 851 000

TP2017
18 134 483

+6,4 %

-1,6 %

+1,1 %

Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) ei vastaa todellista veroastetta kunnissa. Puhutaan
efektiivisestä veroasteesta, joka on maksuunpannun kunnallisveron
suhde ansiotuloihin. Efektiivinen veroaste Virroilla nousee 13,67
%:iin mikäli veroprosenttia korotetaan 0,5 % -yksikköä (v. 2018:
13,28 %). Ilman korotusta efektiivinen veroprosentti olisi 13,32 %.
Virtain efektiivisen veroasteen alhaisuus suhteessa koko maan efektiiviseen veroasteeseen 14,36 % selittyy maan keskiarvoon verrattuna suuremmilla verovähennyksillä.
Yhteisöveron tuottoennustetta on nostanut yritysten ennakoitua
myönteisempi tuloskehitys ja ennusteessa yhteisöjen verotettavaan
tuloon on ennustettu reipasta nousua. Lisäksi kilpailukykysopimuksen seurauksena yritysten kustannukset ovat vähentyneet alentuvien työnantajamaksujen johdosta. Kuntaryhmän jako-osuus kuitenkin alenee hieman.
Yhteisövero
muutos €

Ptk:n tark.
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Yleisen kiinteistöveron sekä muiden kuin vakituisten asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien ylärajoihin tuli muutoksia vuodelle 2018
lokakuussa 2017 vahvistetussa kiinteistöverolain muutoksessa. Samassa yhteydessä säädettiin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron vaihteluvälin ylärajan korottamisesta 0,90 %:sta 1,00 %:iin,
jota kuitenkin sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa
Kiinteistöverolain muutoksen perusteella Virroilla ei ole velvoitetta
tehdä muutoksia kiinteistöveroprosentteihin. Kiinteistöveron ennuste
alla on esitetty vuonna 2018 voimassaolevien kiinteistöveroprosenttien mukaisesti.
Kiinteistöverot
muutos €

ENN2019
1 876 000

ENN2018
1 876 000

TP2017
1 879 974

0,0 %

-0,2 %

-0,3 %

Verotuloennuste vuodelle 2019 on korkeampi kuin ennuste vuoden
2018 verotulototeumaksi. Verotuloennuste on laadittu varovaisuuden periaatteella yllä olevat verotuloihin tehtävät vähennykset ja paikalliset piirteet huomioiden.
Verotulot yht.
muutos €
muutos %

ENN2019
23 392 000

ENN2018
22 018 000

TP2017
22 428 151

+1 374 000
+6,2 %

-410 151
-0,5 %

+521 175
+2,4 %

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen toimintakate on -43 255 464
euroa, mikä on 1 240 193 euroa raamia korkeampi. Raamin ylitys
johtuu pääosin erikoissairaanhoidon ja kiinteistömenojen kasvusta
sekä kertaluonteisista purkukustannuksista.
Valtionosuusennuste huomioiden ehdotuksen mukainen talousarvio
päätyy mahdollisesta veronkorotuksesta huolimatta -700 361 euroa
negatiiviseen tulokseen ennen korjauseriä. Tuloksen negatiivisuudesta 280 000 euroa aiheutuu kertaluonteisista purkukustannuksista.
Oheismateriaalina historiatiedot kunnallisveroprosentin ja efektiivisen veroprosentin kehityksestä verrattuna koko maahan, Virtain verotulokertymä tilinpäätösten 2012 - 2017 mukaan, talousarvioehdotuksen 2019 tuloslaskelma ja toteumaennuste 2018 ehdotetulla että nykyisellä veroprosentilla sekä verotuloennuste 2017 2021.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Virtain kaupungin vuoden 2019 tuloveroprosentti on 21,25 %.
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Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
Asiantuntijana tämän pykälän ajan kuultiin talousjohtaja Kaisa Jaatista.
Reijo Koskela saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 17.33.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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Vuoden 2019 kiinteistöveroprosentti
KH 05.11.2018 § 307

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa
säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun
se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle lain
mukaan viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17.
päivänä. Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa
voidaan noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia. Vuonna 2018 viimeinen ilmoituspäivä on kuitenkin marraskuun 19. päivä, määräpäivän osuessa lauantaille.
Eduskunta on 25.10.2017 päättänyt muuttaa kiinteistöverolain 11 12 § seuraavasti:



Yleinen kiinteistöveroprosentti määrätään välillä 0,93 - 2,00
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti määrätään välillä
0,41 - 1,00

Muiden asuinrakennusten veroprosentti määrätään välillä 0,93
- 2,00
Lakia on sovellettu yleiseen kiinteistöveroprosenttiin ja muiden kuin
vakituisten asuinrakennusten veroprosenttiin ensimmäisen kerran
vuodelta 2018 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Vakituisten
asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia koskevaa muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa.
Kiinteistöveroprosentit Virroilla vuonna 2018
vakituinen asuinrakennus 0,45 %
muu asuinrakennus 1,00 %
yleinen kiinteistövero 0,93 %
Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei ole määritelty erillistä kiinteistöveroprosenttia. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0 %.
Kiinteistöveron tuotto-odotus vuodelle 2018 on 1,87 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron tuottoennuste vuodelle 2019 on 1,87 miljoonaa
euroa. Kiinteistöveron tuotosta noin 43 % kertyy yleisestä kiinteistöverosta, 35 % vakituisten asuinrakennusten kiinteistöverosta ja 22 %
muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöverosta. Mikäli
kaikkien kiinteistöverolajien veroprosenttia korotettaisiin 0,05 % -yksikköä, se tarkoittaisi noin 136 000 euron lisäystä kiinteistöverotuloiPtk:n tark.
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hin.
Talousarvion valmistelutilanteen mukaan vuoden 2019 sekä suunnitelmavuosien tulos muodostuu alijäämäiseksi. Tässä vaiheessa kiinteistöveroa ei kuitenkaan esitetä korotettavaksi, sillä alijäämää aiotaan pienentää merkittävästi myös toimintaa sopeuttamalla. Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa kiinteistöverojen merkitys korostuu ja on tärkeää, että kunnalla on verotuksellista pelivaraa uudistuksen toteutuessa.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Virtain kaupungin vuoden 2019 kiinteistöveroprosenteiksi vahvistetaan

vakituinen asuinrakennus 0,45 %

muu asuinrakennus 1,00 %

yleinen kiinteistövero 0,93 %

yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0 %

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla oli talousjohtaja Kaisa Jaatinen.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.

Kaupunginvaltuusto

VIRTAIN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
05.11.2018
§ 308

26/2018

702

05.11.2018

Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021
81/02.02.00/2018
KH 05.11.2018 § 308

Vuoden 2017 tilinpäätös muodostui tulokseltaan 0,462 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2018 tilinpäätös muodostunee noin -0,572 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Ilman kertaluonteisia purkukustannuksia alijäämä olisi tällöin noin
-0,157 miljoonaa euroa. Toiminnalliseen tulokseen vaikuttavat positiivisesti valtionosuudet, jotka ovat päätymässä yli 300 000 euroa talousarviota korkeammalle tasolle. Myös verotulot ovat ennusteen
mukaan päätymässä noin 200 000 euroa talousarviota korkeammalle tasolle, vaikka ennuste onkin vuoden kuluessa alentunut.
Vuonna 2018 talouskasvu on edelleen kehittynyt myönteisesti ja
BKT:n ennustetaan kasvavan n. 3 %. Vuonna 2019 talouskasvun
ennustetaan hidastuvan 1,7 %:iin. Työttömyysasteeksi ennustetaan
vuodelle 2019 n. 6,9 %.
Virtain kaupungin käyttötalouden talousarvio vuodelle 2019
Talousarviovuodelle sekä suunnitelmavuosille 2020 - 2021 luo menojen kasvupainetta erikoissairaanhoidon menojen kasvu, työvoimakustannusten nousu, koulutilojen käyttökustannusten nousu sekä
kiinteistöjen purkukustannukset, lisäksi tulopohjaan vaikuttaa heikentävästi valtionosuuksien aleneminen. Suunnitelmavuosina mittavat investoinnit nostavat myös rahoituskuluja sekä poistoja. Edellä
mainittujen seikkojen johdosta talousarvio on laadittu pohjautuen nykyistä 0,5 %-yksikköä korkeampaan kunnallisveroprosenttiin. Korotuksen jälkeen sopeutustarvetta suunnittelukaudelle jää kuitenkin
noin 600 000 euroa. Ilman kunnallisveron korotusta sopeutustarve
olisi noin 1,1 miljoonaa euroa.
Talousarviovuosi 2019 on on toiminnalliselta tulokseltaan vuoden
2018 tasoinen. Ilman purkukustannusten vaikutusta toimintakate
kasvaa vuoden 2018 ennusteeseen nähden noin 0,8 %. Tulosta rasittavat edelleen kertaluonteiset purkukustannukset, joita aiheutuu
huonokuntoisten tai matalla käyttöasteella olevien kiinteistöjen purkamisesta. Purkamisella on kuitenkin myönteinen vaikutus tulevien
vuosien käyttötalouteen. Talousarviovuoden valtionosuusennuste on
alhaisempi kuin vuoden 2018 valtionosuuden toteuma. Verotuloennuste on huomattavasti kuluvan vuoden ennustetta korkeampi johtuen sekä esitetystä veronkorotuksesta että vuoden 2018 verotulokertymää rasittavista veronpalautuksista. Palvelutuotanto on kuitenkin mahdollista säilyttää pääosin ennallaan.
Lautakuntien talousarvioehdotukset ylittivät raamin perusturvan

Ptk:n tark.

VIRTAIN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
05.11.2018

26/2018

703

osalta. Sivistyslautakunnalla ehdotus oli raamissa, mutta talousarvion toteuttamisedellytykset eivät olisi olleet realistiset. Talousarvion
laadinnassa haastetta on erityisesti sivistystoimen ja perusturvan
osalta aiheuttanut vuokratason nousu johtuen viime vuosien mittavista kiinteistöjen peruskorjauksista. Nousua ei ole huomioitu täysimääräisesti talousarvioraamissa, mikä on johtanut siihen, että toiminnan sopeuttaminen raamiin edellyttäisi kohtuuttomia säästöjä
mm. henkilöstökustannuksissa. Teknisten palveluiden lautakunnan
osalta talousarvio oli ilman purkukustannuksia alle talousarvioraamin.
Tämän johdosta on päädytty siihen, että raamia siirretään pääomavuokrien nousun verran tekniseltä toimelta sivistystoimelle ja perusturvalle yhteensä 262.029 euroa. Teknisen toimen osalta pääomavuokriin liittyvät menot ovat toimintakatteen alapuolella poistoissa,
eikä niillä siten ole vaikutusta käyttötalouteen, pääomavuokratulojen
puolestaan vaikuttaessa suoraan toimintakatteeseen.
Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa on tehty oheismateriaalissa tarkemmin selostetut muutokset osastojen talousarvioihin.
Muutokset on käyty läpi osastojen kanssa. Muutosten tavoitteena on
ollut, että toimielinten talousarviot ovat realistisesti toteutettavissa eikä niihin sisälly organisatorisia muutoksia. Koska talousarvio on
edelleen alijäämäinen, tulee hallintokuntien esittää sopeuttamistoimenpiteitä erillisen suunnitelman mukaan, joilla talous saadaan tasapainotettua taloussuunnittelukauden aikana eli vuoteen 2021
mennessä.
Vuoden 2019 toimintaan vaikuttavia merkittävimpiä muutoksia ovat:
1.
Suun terveydenhuolto siirtyy Keiturin Sote Oy:n toiminnaksi Attendon kanssa tehdyn palvelusopimuksen päättyessä
31.12.2018. Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy
Keiturin Sote Oy:n palvelukseen vuoden 2019 aikana.
2.
Yhtenäiskoulun suunnittelu jatkuu ja rakentaminen pyritään
aloittamaan vuoden 2019 aikana. Rakentamisella voi olla vaikutuksia Rantatien koulun opetustiloihin. Yläkoulun ja lukion
opetus on keskitetty Tredun sekä vanhan yläkoulun ja lukion
alueella sijaitseviin väliaikaistiloihin.
3.
Virtain jäähalli Oy:n toiminta yhdistetään kaupungin liikuntapaikkojen hoitoon
4.
Keskuskeittiö aloittaa toimintansa.
Toiminnallinen talousarvio noudattelee vuoden 2017 tilinpäätöksen
tasoa lukuun ottamatta edellä selostettuja muutoksia. Erityisesti perusturvaosastolla toiminnallisia muutoksia on edelleen tehtävä palvelurakenteen muuttuessa. Tulopohjan heiketessä menokehitykseen
on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota ja taloudellisia toimintatapoja on
jatkuvasti etsittävä.
Ptk:n tark.
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Talousarvion 2019 toimintakate on -43 036 500 euroa. Toimintakate
on se osuus palveluista, joka tulee rahoittaa verorahoituksella. Toimintakate on lähes vuoden 2018 tilinpäätösennusteen tasossa talousarvion ja ennusteen sisältämät purkukustannukset pois lukien.
Muutosten jälkeen talousarvion raami ylittyi kokonaisuudessaan 1
201 993 euroa, josta purkukustannusten osuus on 280 000 euroa.
Tulos ennen kertaluonteisia purkukustannuksia muodostuisi siten
-431 361 euroa negatiiviseksi. Talousarvio 2019 on toteuttamiskelpoinen ja mahdollistaa toimielimille määritetyt tehtävät.
Valtionosuudet ja verotulot
Virtain kaupungin verotulot toteutuivat vuosina 2015 - 2017 huomattavan hyvin. Vuoden 2018 verotulot hieman alenevat johtuen vuodelta 2017 maksettavista merkittävistä veronpalautuksista. Kunnallisveron ennustetaan kuitenkin kasvavan suunnittelukaudella erityisesti työllisyyden paranemisen johdosta.
Kunnallisveroprosenttiin on ehdotettu 0,5 %-yksikön korotusta (prosentti 21,25 %), mihin pohjautuen talousarvio on laadittu. Yhteisöveron ennuste on vuonna 2018 ollut laskusuuntainen, mutta 2019 ennustetaan noin 10 %:n kasvua. Kiinteistöveroon ei ole ehdotettu tehtävän muutoksia. Verotuloennuste vuodelle 2019 on 23,4 M€ (toteumaennuste vuodelle 2018 on 22,0 M€). Verotuloennusteet perustuvat kuntaliiton laatimaan ennusteeseen.
Valtionosuusjärjestelmäuudistus astui voimaan 1.1.2015. Valtionosuusennuste perustuu Kuntaliiton ennusteeseen. Varsinainen valtionosuus vahvistetaan Valtiovarainministeriössä joulukuun viimeisinä päivinä. Valtionosuusennuste on matalampi kuin vuoden 2018 toteutunut valtionosuus. Valtionosuusennuste vuodelle 2019 on 22,8
miljoonaa euroa (vuoden 2018 toteuma 23,3 M€). Rahoitustuottojen
ja -kulujen määrä on arvioitu talousarvioon huomioiden lisälainanotto
vuonna 2019.
Vuosikatteeksi muodostuu noin 2,9 miljoonaa euroa. Vuosikate
osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen
lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä,
jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen.
Tilikauden poistot ovat arviolta noin 3,7 M€, joten vuosikate ei riitä
kattamaan poistoja. Poistojen määrään vaikuttaa vuosittaiset investoinnit. Vuosikate ei myöskään riitä vastaamaan talousarviovuoden
investointipainetta. Investointien menomääräraha on noin 4,4 M€,
nettomeno noin 4,2 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa vuosikatetavoitteen toteutuessa noin 2,5 M€ lisälainanottoa, jolloin lainamäärä
kasvaa lyhennykset huomioiden noin 8,9 miljoonaan euroon (v.
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2018 lopussa n. 7,3 M€). Merkittävin talousarviovuoden investointi
on yhtenäiskoulun suunnittelun jatkaminen sekä rakentamisen aloitus.
Vuoden 2019 talousarvion tilikauden tulos on -723 150 euroa. Aiemmin tehtyjä investointivarauksia voidaan huomioida poistoeron vähennyksenä tilinpäätöksessä 2019 143 956 euroa. Vuoden 2019 talousarvio on -567 405 euroa alijäämäinen.
Ruoveden palvelutuotannon talousarvio on bruttomenoiltaan 3,6 %
suurempi kuin talousarvion 2018 bruttomeno. Ruoveden palvelutuotannon nettomeno ovat 21 031 745 euroa (sisältäen tilikauden poiston), jotka katetaan vastaavilla tuotoilla, jolloin toimintakatevaikutus
Virtain kaupungin talousarvioon on 0.
Oheismateriaalina ehdotus Virtain kaupungin talousarvioksi vuodelle
2019 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020-2021. Vuodelle 2018 esitetyt ja päätetyt määrärahamuutokset on jo huomioitu ennusteessa
2018, jotta vuoden 2018 luvut olisivat vertailukelpoisia.
Keiturin Sote Oy:lle ja Virtain Energia Oy:lle on laadittu erilliset talousarviot. Keiturin Sote Oy:ltä tehtävät palvelujen ostot ovat mukana perusturvalautakunnan talousarviossa palveluostona. Virtain
Energia Oy:n kaupungille maksama vuokra sisältyy kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tuottoihin. Teknisten palveluiden lautakunnan talousarviossa on mukana kaupungin kiinteistöjen lämmitysmeno, joka hankitaan Virtain Energia Oy:ltä.
Talouden tasapainottamistoimenpiteet
Taloussuunnittelukaudella sopeuttamistarve nousee ehdotettu veronkorotus huomioiden noin 600 000 euroon. Hallintokuntien on siten esittää toiminnallisia muutoksia, joiden avulla menoja saadaan
pysyvästi alennettua vähintään 600 000 euroa.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle oheismateriaalin
mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 sekä ehdotuksen
vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaksi. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto vahvistaa tulosaluerakenteen talousarvion mukaiseksi.
Talousarviokirjaan voidaan tehdä teknisiä tarkistuksia, joilla ei ole
olennaista vaikutusta kokonaisuuteen.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintokunnille annetaan allaolevan taulukon mukaisesti vuosittaiset säästötavoitteet, joiden toteuttamiseksi hallintokuntien tulee laatia toteut-
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tamissuunnitelma aikatauluineen.
Suunnitelma tulee esittää kaupunginhallitukselle 28.2.2019 mennessä. Kaupunginhallitus esittää suunnitelman edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kaupunginhallitus
Perusturva
Sivistyslautakunta
Merikanto
Tekninen
Yhteensä

Päätös:

Säästö yht.
50 000
345 000
100 000
5 000
100 000
600 000

2019
20 000
145 000
20 000
1 500
30 000
216 500

2020
15 000
200 000
40 000
1 500
35 000
291 500

2021
15 000
40 000
2 000
35 000
92 000

Kaupunginhallitus teki pieniä tarkistuksia vuoden 2019 talousarviokirjaan ja hyväksyi sen näillä muutoksilla esitettäväksi kaupunginvaltuustolle ehdotuksen mukaisesti.
Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana kuultiin talousjohtaja
Kaisa Jaatista.
Sanna Kangas ja Kaisa Jaatinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 21.50.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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22.10.2018
05.11.2018

Sosiaali- ja terveysministeriön kuulemispyyntö koskien Ruoveden kunnan irtautumista
yhteistyöstä Virtain kaupungin kanssa / lausunto STM:lle
57/00.01.00/2015
KH 22.10.2018 § 288
Sosiaali- ja terveysministeriö on 11.10.2018 lähettänyt Virtain kaupungille ja Ruoveden kunnalle kuulemiskirjeen, jossa se varaa molemmille mahdollisuuden tulla kuulluksi ennen valtioneuvoston päätöksentekoa.
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 5a
§:n mukaan valtioneuvosto voi velvoittaa kunnan lain 5 §:n mukaiseen yhteistoimintaan, mikäli kunta ei täytä laissa säädettyjä väestöpohjavaatimuksia. Eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta
annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun
lain (490/2014, muutettu lailla 1058/2017) mainittujen pykälien voimassaoloaikaa on jatkettu vuoden 2019 loppuun saakka. Lain mukaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain perusteella muodostettuja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita
ei ole lähtökohtaisesti mahdollista purkaa ennen vuotta 2020. Mikäli
yhteistoiminta-alue purkautuu tai yksittäinen kunta eroaa yhteistoiminta-alueesta, valtioneuvosto voi päätöksellään velvoittaa kunnat
jatkamaan yhteistoiminta-alueessa.
Ruoveden kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 2.7.2018 20 §
Ruoveden kunnan eroamisesta Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriössä järjestettiin 24.8.2018 neuvottelu, jossa
keskusteltiin siitä, onko Ruoveden kunnan ja Virtain kaupungin mahdollista jatkaa nykyistä yhteistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriölle
on ilmoitettu 17.9.2018, ettei Ruoveden kunta näe mahdollisuutta
yhteistyön jatkamiseen. Virtain kaupunki ilmoitti halunsa jatkaa sovittua yhteistyötä.
Sosiaali- ja terveysminiteriö on pyytänyt 18.9.2018 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta lausunnon Ruoveden kunnan ja
Virtain kaupungin mahdollisuuksista järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut muulla tavoin, mikäli Ruoveden kunnan irtautuminen yhteistyöstä tulisi voimaan Ruoveden ilmoituksen mukaan. Lausuntopyynnössä on myös pyydetty aluehallintovirastoa arvioimaan mahdollisen
eron vaikutuksia sekä Virtain kaupunkiin että Ruoveden kuntaan.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 1.10.2018 antamassaan ja 2.10.2018 täydentämässään vastauksessa katsonut, että
terveydenhuollon palvelujen järjestämisen näkökulmasta Virtain kauPtk:n tark.
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pungin omistamalla osakeyhtiöllä on tähän mennessä ollut suuria
vaikeuksia etenkin lääkäripalveluiden saatavuudessa. Aluehallintovirasto arvioi, että Ruoveden mahdollisuudet järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut suunnittelemallaan tavalla Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kanssa vahvistaa väestöpohjaa, todennäköisesti myös toimintaa sekä turvaa palveluiden saatavuutta. Aluehallintovirasto ei kuitenkaan osaa arvioida toteutuvatko PARAS-puitelain edellytykset
paremmin Ruoveden kunnan suunnittelemalla tavalla Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kuntien kanssa kuin nykyisessä mallissa Virtain
kaupungin kanssa. Aluehallintovirasto katsoo myös, että Ruoveden
kunnan mahdollisuudet ryhtyä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenjärjestelyihin suunnittelemallaan tavalla eivät tuleva sote- ja
maakuntauudistus, uudelleenjärjestelyjen vaatima valmisteluaikataulu ja kilpailulainsäädäntö huomioon ottaen ole realistiset. Toisaalta
nykyisessä mallissa palvelujen järjestäminen on vaikeutunut ja vie
voimavaroja, jotka olisivat tarkoituksenmukaista suunnata toisaalle.
Aluehallintovirasto katsoo lausunnossaan muun ohella, että myös
Virtain osalta kyseeseen tulee Virtain kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen muussa kokonaisuudessa väestöpohjan
jäädessä yksinään riittämättömäksi. Aluehallintovirasto katsoo, että
molempien kuntien tulisi liittyä toiseen yhteistoiminta-alueeseen 20
000 asukkaan väestöpohjavaatimuksen täyttymiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö mainitsee kuulemiskirjeessään, että
kun otetaan huomioon Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
asiaan antaman lausunnon lisäksi se, etteivät Ruoveden kunta ja
Virtain kaupunki ole päässeet neuvotteluissaan lopputulokseen, jossa yhteistyö jatkuisi, on sosiaali- ja terveysministeriössä aloitettu
asian valmistelu valtioneuvoston päätöksentekoa varten.
Näin ollen sosiaali- ja terveysministeriö on varannut molemmille kunnille mahdollisuuden tulla kuulluksi ennen valtioneuvoston päätöksentekoa. Vastaamatta jättäminen ei estä ratkaisun tekemistä asiassa. Vastaukset pyydetään lähettämään sosiaali- ja terveysministeriölle 9.11.2018 mennessä.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus käy asiasta yleiskeskustelun ja palauttaa asian
jatkovalmisteluun.

Päätös:

Kaupunginhallitus kävi asiasta yleiskeskustelun ja palautti asian jatkovalmisteluun.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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KH 05.11.2018 § 309
Liitteenä lausunto STM:lle.
Valmistelija: kaupunginjohtaja, hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle kuulemiseen liittyen.

Päätös:

Asian käsittely siirrettiin kaupunginhallituksen jatkokokoukseen, joka
pidetään 7.11.2018 klo 17.30 (hallintosääntö 96 §).
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Luottamustoimen päättyminen
KH 05.11.2018 § 310

Hannu Kontio on muuttanut pois Virroilta. Kontio on ollut Sosiaalidemokraattien viides varavaltuutettu. Poismuuton myötä hänen vaalikelpoisuutensa Virtain kaupungin luottamustoimiin on päättynyt.
Vaalikelpoisuus ja sen menettäminen
Kuntalain 71 § 1. momentin mukaan:
"Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;"

Kuntalain 78 § 1. momentissa säädetään vaalikelpoisuuden menettämisestä seuraavaa:
"Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti."

Varavaltuutetut
Kuntalain 17 §:n mukaan
"Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään
kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu
hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,
puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun."

Varavaltuutettujen määrääminen
Varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos
varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajiston
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti. Varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalituloksen mukaisesti.
Jos asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan varavaltuutetut loppuvat eikä kaikkia valtuutetun toimia saada täytetyksi, määrä
jää vajaaksi.
Sosiaalidemokraattien uudeksi varavaltuutetuksi (6.) tulee nousemaan vaalien tuloksen perusteella Pertti Niemi.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Ptk:n tark.
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa
nimeämään Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n mukaisesti.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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Lisätalousarvio perusturvalautakunnan alaiseen palveluntuotantoon
PETUL § 117
Virtain palveluntuotanto:
Sairaanhoito
Virtain palveluntuotannossa sairaanhoidon tulosalueelle on budjetoitu -4 963 614 € ja tulosalueen ennuste tasaisen vauhdin mukaan on
-5 104 763 €. Tulosalueella on kustannuspaikkoja, jotka ylittyvät ja
kustannuspaikkoja, jotka alittavat budjetoidun määrärahan ennusteen mukaan. Tulosalueen kokonaismäärärahan ylitys budjetoituun
verrattuna on -141 149 €.
Tulosalueen ylittyvät kustannuspaikat:

Lääkinnällinen kuntoutus ja hoitotarvikejakelu

Sairaankuljetus

Vuodeosasto
Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidon tulosalueelle on budjetoitu -8 744 013 €. Arvioitu toteuma on 10 125 000 €. Eli erikoissairaanhoidon lisämäärärahan tarve on -1 380 987 €. Tästä erikoissairaanhoidon PSHP:n tilauksen ja toteumaennusteen ero on -1 271 896 € verrattuna. Muu
osa tulosalueen ylityksestä tulee psykiatristen asumispalvelujen ja
päivätoiminnan ostoista.
Ruoveden palveluntuotanto
Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidon tulosalueelle on budjetoitu -6 543 476 € €. Arvioitu toteuma on -6 963 413 €. Eli erikoissairaanhoidon lisämäärärahan tarve on -419 937 €.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle seuraavia lisämäärärahoja perusturvalautakunnan alaiseen palveluntuotantoon:
Virtain palveluntuototanto:
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- 142 000 euroa
- 1 272 000 euroa

Ruoveden palveluntuotanto:
Erikoissairaanhoito
- 420 000 euroa
Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
KH 05.11.2018 § 311

Kaupunginhallitus
Arviointi perustuu syyskuun lopun tilanteeseen (2.11.2018) perustuen. Tämä ennuste on kokonaisuuden kannalta hieman positiivisempi kuin lautakunnan ennuste, koska siinä on huomioitu Keiturin
Sote Oy:n esittämänä sopeutustoimena kehittämisrahan alentaminen 1 % -yksikköön. Tämän johdosta esityksiä on muutettu.
Virtain palvelutuotanto
Tämän hetkisen ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon osalta ylitysuhka on edelleen noin 1.100.000 - 1.300.000 euroa. Sairaanhoidon osalta ylitysuhka on hieman alentunut ollen noin 110.000 euroa.
Osa perusturvan alaisista tulosalueista on alittamassa talousarvion.
Näistä merkittävimpinä kehitysvammahuolto noin 120.000 euroa ja
koti- ja vanhustyö noin 160.000 euroa. Kokonaisuutena talousarvion
ylitys näyttäisi Virtain perusturvan osalta tällä hetkellä olevan vuositasolla noin 1.100.000 - 1.300.000 euroa eli erikoissairaanhoidon ylityksen verran.
Ennusteen mukaan koko kaupungin tilikauden tulos ennen korjauseriä on muodostumassa arviolta -730.000 negatiiviseksi. Ennusteessa on huomioitu edellä esitetty lisämääräraha sekä muut tiedossa
olevat lisämäärärahatarpeet kuten myös osalla toiminnoista odotettavissa olevat talousarvion alitukset. Lisäksi on huomioitu verotulojen, valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen ja kulujen viimeisimmät
ennusteet.
Ruoveden palvelutuotanto
Tasaisen vauhdin mukaan Ruoveden erikoissairaanhoidon osalta
vuositason ylitys tulisi tasaisella vauhdilla olemaan noin 350.000 450.000 euroa.
Erikoissairaanhoidon lisäksi ylitysuhkaa on koti- ja vanhustyössä.
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Muiden tulosalueiden osalta toteuma näyttää puolestaan alittavan
talousarvion, osin huomattavastikin. Osittain tämä johtuu kehittämisrahan alentamisesta. Tämän johdosta ylitysuhat näyttäisivät tasaisen vauhdin ennusteen mukaan olevan katettavissa muiden tulosalueiden alituksilla.
Erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiiri on kuitenkin indikoinut
loppuvuodelle alkuvuotta suurempaa menojen kasvua, joten toteuma tullee olemaan tasaisen vauhdin ennustetta korkeampi. Myös
sosiaalityössä on olemassa uhkaa kustannusten kohoamisesta loppuvuodelle.
Kokonaisylitys Ruoveden osalta näyttäisi siten tällä hetkellä olevan
noin 250.000 euroa.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että perusturvalautakunnan alaiseen toimintaan myönnetään lisämäärärahaa
seuraavasti:
Virtain palvelutuotanto
Sairaanhoitopiiriltä ostettavaan erikoissairaanhoidon palveluun esityksen mukaan 1.272.000 euroa.
Ruoveden palvelutuotanto
Sairaanhoitopiiriltä
250.000 euroa.

ostettavaan

erikoissairaanhoidon

palveluun

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa perusturvalautakuntaa erityiseen
tarkkuuteen menojen hallinnassa myös niiden toimintojen osalta, jotka tällä hetkellä näyttävät alittavan talousarvion.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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13.12.2017
22.01.2018
25.09.2018
05.11.2018

Sivistystoimen lisämäärärahaesitys vuodelle 2018/Koivurinteen Otsolankadun
päivähoitoyksikön kustannukset
SIVIL 13.12.2017 § 149
Kaupunginhallitus on 27.11.2017 (§398) merkinnyt tiedoksi
sivistyslautakunnan 13.9.2017 (§90) ja 8.11.2017 (§139)
ehdotuksen
uuden
päivähoitoyksikön
perustamisesta.
Kaupunginjohtaja on antanut täyttöluvat (päätös 4.12.2017, §31)
seuraavien toimien perustamiseksi 2.1.2018 alkaen:
- lastentarhanopettaja
- kaksi lastenhoitajaa.
Laitoshuoltajan toimen täyttämisestä neuvottelu jatkuu edelleen
teknisen toimen kanssa.
Varhaiskasvatuksen v. 2018 talousarviossa on varattu määrärahat
muuhun toimintaan, paitsi nyt perustettavaan Koivurinteen uuden
Nallelan päivähoitoyksikön perustamiseen. Liitteenä on ehdotus
määrärahamuutoksesta (perhepäivähoitajien osalta jonkin verran
kustannussäästöä,
mutta
uuden
päivähoitoyksikön
osalta
vastaavasti kustannuslisäyksiä seuraavilta osin: henkilöstökulut,
kiinteistön korjaus- ja huoltokulut, aidan rakentaminen, kalusteet ja
toimintavälineet).
Valmistelija: Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260
Ehdotus:

Sivistyslautakunta
pyytää
kaupunginhallitusta
esittämään
kaupunginvaltuustolle
varhaiskasvatuksen
osalta
määrärahamuutoksia ja -lisäyksiä vuoden 2018 talousarvioon liitteen
mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260,
tuula.jokinen@virrat.fi
Jakelu:

kaupunginhallitus

KH 22.01.2018 § 29
Sivistyslautakunta on esittänyt nettomääräisesti -271 212 euron
määrärahamuutosta sivistystoimen vuoden 2018 talousarvioon uuPtk:n tark.
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den Nallelan päivähoitoyksikön perustamisesta johtuen. Määrärahamuutos sisältää tuloarvion korottamisen 20 000 eurolla sekä -291
212 euron suuruisen lisämäärärahan.
Sivistyslautakunnan päätöksen jälkeen sivistystoimen johtaja on laatinut täydentävän laskelman, jossa on huomioitu henkilöstökulut kokonaisuutena lasten päivähoidon tulosalueen osalta sekä uuden toimipisteen perustamisen vaikutus kokonaisuuteen, koska mm. perhepäivähoitajien määrä on alhaisempi verrattuna siihen mihin talousarviossa on varauduttu.
Tämän laskelman mukaan määrärahatarve muodostuisi seuraavaksi:
Henkilöstömenot
Muut kulut
Tulot
Toimintakatevaikutus

-124 361,40
-155 312,00
+20 000,00
-259 673,40

Talousjohtaja on käynyt läpi laskelman. Läpikäynnin johdosta henkilöstökulujen osalta laskelmaan tuli muutoksia johtuen mm. perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen välisistä kohdistuksista sekä henkilösivukulujen tarkentumisista. Perustamiskulujen osalta on sovittu,
että tekninen toimi veloittaa perustamiseen liittyvät kustannukset
pääomavuokrana käyttöajalla, tämän johdosta perustamiskustannuksen osuus vuonna 2018 on esitystä alhaisempi, joka on huomioitu alla. Lisäksi on huomioitu, että perhepäivähoidon resurssien väheneminen vähentää myös muita kustannuksia. Näiden tarkistusten
jälkeen määrärahatarve on seuraava:
Henkilöstömenot
Muut kulut
Tulot
Toimintakatevaikutus

- 13 066,00
-110 312,00
20 000,00
-103 378,00

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on todettu, että määrärahojen riittävyys tulee lähtökohtaisesti turvata toimintaa uudelleen arvioimalla, mikäli ylityspaineita esiintyy. Koska talousarviovuosi on juuri
alkanut, on sopeuttamistoimien tekeminen ajallisesti mahdollista. Lisäksi on huomioitava, että lisämäärärahatarve on n. 0,95 % koko sivistystoimen toimintakatteesta (-10 917 172 euroa).
Valmistelija: talousjohtaja, kaupunginjohtaja

Ptk:n tark.

Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää palauttaa ehdotuksen sivistysosastolle ja
toteaa, että määrärahojen ylitysuhka tulee kattaa ensisijaisesti sivistyslautakunnan muun toiminnan sopeuttamisella.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
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jälkeen.
_________
Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Sivistystoimi

SIVIL 25.09.2018 § 119
Oheisaineistona on selvitys Koivurinteen päiväkodin Otsolankadun
yksikön talousarviototeutumasta ja ehdotus 139.000 euron
lisämäärärahan myöntämisestä vuoden 2018 talousarvioon.
Aiempaan talousarvioon verrattuna lisäkustannuksia on syntynyt
erityisesti neljän uuden työntekijän palkkaamisesta Otsolankadun
yksikköön. Sivistyslautakunta on anonut aiemmin kokouksessaan
13.12.2017/§149 tähän muutoksia siten, että menomäärärahaa
korotettaisiin 291.212 euroa ja tulomäärärahaa 20.000 euroa, jolloin
nettovaikutus olisi ollut -271.212 euroa. Sopeuttamisen tuloksena
määrärahatarve on puolittunut.
Valmistelija: Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260
Ehdotus:

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että tämä esittäisi
kaupunginvaltuustolle oheisaineistona olevan laskelman mukaisesti
139.000 euron lisämäärärahaa varhaiskasvatuksen tulosalueelle
vuoden 2018 talousarvioon.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260,
tuula.jokinen@virrat.fi
Jakelu:

kaupunginhallitus

KH 05.11.2018 § 312
Edelliseen käsittelyyn (KH 22.1.2018 § 29) talousjohtajan laatiman
laskelman mukaan lisämäärärahatarve oli n. 103.400 euroa.
Sivistyslautakunta esittää edellä 139.000 euron lisämäärärahaa talousarvioon 2018. Voidaan siten todeta, että tilanne ei ole olennaisesti muuttunut alkuvuodesta.
Syyskuun lopun tilanteeseen (2.11.2018) perustuen koko lasten päivähoidon tulosalueen toteuma näyttäisi tasaisen vauhdin mukaan
ylittyvän noin 105.400 euroa. Päiväkotien osalta ylitys olisi noin
257.000, mutta perhepäivähoito (sisältäen ryhmäperhepäivähoidon)
alittaisi talousarvion noin 133.000 eurolla. Loppuvuonna kustannukPtk:n tark.
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sia kuitenkin lisää tilinpäätökseen kirjattava tuloksellisuuserä.
Ennusteen mukaan koko kaupungin tilikauden tulos ennen korjauseriä on muodostumassa arviolta -730.000 negatiiviseksi. Ennusteessa on huomioitu edellä esitetty lisämääräraha sekä muut tiedossa
olevat lisämäärärahatarpeet kuten myös osalla toiminnoista odotettavissa olevat talousarvion alitukset. Lisäksi on huomioitu verotulojen, valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen ja kulujen viimeisimmät
ennusteet.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen tulosalueelle myönnetään oheismateriaalissa esitetyille kustannuspaikoille ja tileille yhteensä 139.000 euron lisämääräraha.
Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa sivistyslautakuntaa erityiseen
tarkkuuteen menojen hallinnassa myös niiden toimintojen osalta, jotka tällä hetkellä näyttävät alittavan talousarvion.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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05.11.2018

Luottokortin myöntäminen yhtenäiskoulun rehtorille
KH 05.11.2018 § 313

Opetushallitus on myöntänyt Virtain lukiolle Erasmus+-ohjelman
strategisesta kumppanuushankkeesta tukea 32 198 euroa. On tarkoitus, että kaikista maista lukiolaisia vierailee jokaisessa muussa
mukana olevassa maassa.
Matkaan tarvittavat lentoliput saadaan hankittua edullisimmin Internetin kautta varattuina hyvissä ajoin ennen matkaa, jolloin määräraha saadaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja hyödyllisesti käytetyksi. Tämän vuoksi yhtenäiskoulun rehtorin käyttöön näitä hankintoja varten hankitaan luottokortti.
Luottokortilla maksettaessa kuitit tulee säilyttää ja liittää kuukausittaiseen luottokorttilaskuun. Luottokorttilaskulta on käytävä riittävän
selkeästi ilmi mitä hankinta koskee. Mikäli kyseessä on jatkuva palvelu (esim. yllämainittu sopimus), tulee rahatoimistoon ensimmäisen
laskun yhteydessä toimittaa kopio palveluun liittymisestä ja sopimuksesta.
Kortti hankitaan Nordealta aiemmin tehdyn vertailun perusteella.
Vuosihinta maksetaan luottokortin haltijan kustannuspaikalta. Kortin
käyttö laskutetaan kuukausittain toteuman mukaisesti. Muita kuluja
kortin käytöstä ei aiheudu.
Kaupunginhallitus on päätöksellään 20.3.2017 § 100 delegoinut
luottokorttien luottorajasta päättämisen talousjohtajalle enintään
5000 euroon saakka.

Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että yhtenäiskoulun rehtorille hankitaan
luottokortti.
Luottokortinhaltija vastaa korteilla tehdyistä hankinnoista. Mikäli hankinnasta ei ole tallella kuittia tai muuta riittävää selvitystä hankinnan
oikeellisuudesta ja kohdistumisesta Virtain kaupungin käyttöön, laskutetaan vastaava summa luottokortinhaltijalta.
Kortin käyttöraja on 5 000 euroa per kuukausi. Käteisnostovara kortille on 0 euroa. Kortit liitetään verkkomaksamiseen.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää delegoida luottokorttien myöntämisen jatkossa talousjohtajalle enintään 5000 euron luottorajaan saakka.

Päätös:
Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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_________
Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.

Yhtenäiskoulun rehtori, talousjohtaja
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22.10.2018
05.11.2018

Osastopäällikön varahenkilö / tekninen osasto
KH 22.10.2018 § 298
Hallintosäännön 22 § määrätään osastopäälliköstä. Kaupunginhallitus tai osaston alainen lautakunta määrää osastopäällikön varahenkilön. Osastopäällikkö toimii lautakunnan esittelijänä, kuitenkin siten,
että lupapalvelulautakunnan esittelijänä toimii ympäristösuunnittelija
ja kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää teknisen osaston osastopäällikön varahenkilöksi maarakennusmestarin 5.11.2018 saakka. Palkkaus teknisen johtajan kokonaispalkkauksen mukaisesti ajalla 23.10. 5.11.2018 (ei makseta muita työaika-/erilliskorvauksia).

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Maanrakennusmestari, teknisten palveluiden lautakunnan puheenjohtaja, tekninen johtaja, palkanlaskenta

KH 05.11.2018 § 314
Ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää teknisen osaston osastopäällikön varahenkilöksi ja vs. tekniseksi johtajaksi maarakennusmestarin
25.11.2018 saakka. Palkkaus teknisen johtajan kokonaispalkkauksen mukaisesti ajalla 6.11. - 25.11.2018 (ei makseta muita työaika-/erilliskorvauksia).

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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05.11.2018

Vapaa-ajan asukastoimikunnan lakkauttaminen
KH 05.11.2018 § 315

Valtakunnallisesti katsottuna vapaa-ajan asukkaat ovat järjestelmällisesti järjestäytyneet ry-muotoisiksi toimijoiksi. Heitä varten on perustettu myös kattojärjestö nimeltään Vapaa-ajan asukkaiden liitto
ry. Kyseinen liitto tukee uusien paikallisyhdistysten perustamista.
Perusteilla olevat paikalliset yhdistykset saavat starttirahaa toiminnan aloittamiseen ja apua perustamiskokouksen järjestelyissä. Liitto
maksaa kokouskustannukset (lehti-ilmoitus, tilavuokra ja kokoustarjoilu) sekä hoitaa uuden yhdistyksen ”paperisodan” yhdistysrekisterin kanssa. Tämän lisäksi ry-muotoinen paikallistoimija saa liitolta laki-, rakennus-, energia-, piha- ja jätevesineuvontaa, talon huoltokirjan, omakotilehden, alennuksia jäsenkortilla, yhdistyksen ja piirin
paikallisia etuja ym. Tällä hetkellä kaupunginhallituksen alainen vapaa-ajan asukastoimikunta ei pysty hakeutumaan kyseisten etujen
piiriin.
Viime vuosien toimintaraha toimikunnalle on ollut 2900 €/vuosi. Tästä suurin osa menee toimikunnan jäsenten matkakorvauksiin kotipaikkakunnalta Virroille ja takaisin, kun he saapuvat käymään toimikunnan kokouksissa. Toiseksi suurin osa menee kokouspaikan
vuokraan sekä tarjoiluihin. Lisäksi toimikunta on järjestänyt joka vuosi vapaa-ajan asukkaille kesäretken.
Mikäli vapaa-ajan asukkaat toimisivat ry-muotoisesti, he pystyisivät
hakeutumaan Vapaa-ajan asukkaiden liiton jäseneksi ja hyödyntämään kaikki liiton tarjoamat jäsenedut. Tämän lisäksi heillä olisi
mahdollisuus hakea kehittämisrahaa erilaisiin kehittämishankkeisiin
mm. paikalliselta Leader toimijalta, PoKo ry:ltä. Tämä vahvistaisi vapaa-ajan asukastoiminnan kehittämismahdollisuuksia Virroilla.

Valmistelija: elinkeinopäällikkö
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa Virtain vapaa-ajan asukastoimikunnan ja myöntää vapaa-ajan asukkaiden ry-muotoisen toiminnan käynnistämiselle käynnistysrahan 1000 € vuodelle 2019.

Päätös:

Asian käsittely siirrettiin kaupunginhallituksen jatkokokoukseen, joka
pidetään 7.11.2018 klo 17.30 (hallintosääntö 96 §).
_________

Lisätietoja: Elinkeinopäällikkö Johanna Lamminmäki puh. 044-715 1444, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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05.11.2018

Teollisuustontin myynti JK-Team Oy:lle
KH 05.11.2018 § 316

JK-Team Oy haluaa ostaa 18 931 m2 suuruisen määräalan Ahjolan
asemakaava II asemakaava-alueen korttelista 11007 T. Alue on
osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T).
Kauppahinta muodostuu alueen vakiintuneesta maanmyyntihinnasta
(0,84 €/m2) sekä alueella olevan puuston arvosta. Liitteenä kauppakirjaluonnos.

Valmistelija: elinkeinopäällikkö
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää myydä JK-Team Oy:lle Ahjolan asemakaava II asemakaava-alueen korttelista 11007 T pinta-alaltaan 18
931 m2 suuruisen määräalan puutavaran varastointipaikaksi 17 962
euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.
Kaupunginjohtajalle annetaan oikeus tehdä kauppakirjaan muutoksia.

Päätös:

Asian käsittely siirrettiin kaupunginhallituksen jatkokokoukseen, joka
pidetään 7.11.2018 klo 17.30 (hallintosääntö 96 §).
_________

Lisätietoja: Elinkeinopäällikkö Johanna Lamminmäki puh. 044-715 1444, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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05.11.2018

Allekirjoitusoikeudet työkokeilusopimuksissa
98/00.01.01/2014
KH 05.11.2018 § 317

Hallintosäännön 16. luvun 151 §:ssä määrätään kaupungin nimenkirjotuksista ja asiakirjojen allekirjoittamisesta seuraavaa:
Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen
Kaupungin puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa

kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kaupunginjohtaja tai hallintojohtaja, ja

varmentaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, hallintojohtaja tai talousjohtaja tai, kun sopimus tai sitoumus koskee vain yhtä vastuualuetta, asianomaisen vastuualueen osastopäällikkö,
ellei kaupunginhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä tai jäljempänä muuta määrätä. Kaupunginhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa
kaupunginjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai talousjohtaja tai, kun toimituskirja tai kirjelmä koskee vain yhtä vastuualuetta, asianomaisen vastuualueen osastopäällikkö.
Lautakunnan ja muun toimielimen päättämät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa puheenjohtaja tai esittelijä ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä tai esittelijä ellei toimielin ole valtuuttanut toisia henkilöitä.
Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen
määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan
asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet
ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai hänen valtuuttamansa
henkilö yksinkin todistaa oikeaksi.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa vain valmistelija.
Teknisen osaston osalta

toimistopäällikkö allekirjoittaa tilapalvelun kiinteistöjä koskeva vuokrasopimukset;

kiinteistösihteeri tai toimistopäällikkö allekirjoittaa toisena teknisen
johtajan allekirjoittamat kauppakirjat;

ruokapalvelupäällikkö allekirjoittaa ruokapalvelusopimukset.

Hallintosäännön 1 §:ssä määrätään seuraavaa:
Kaupunginhallitus päättää menettelytavoista, mikäli syntyy epäselvyyttä
hallintosäännön toimivaltuuksista ja siirtymäsäännösten soveltamisesta.

TE-toimisto on pyytänyt ajantasaista listausta, kenellä on oikeus työkokeilusopimuksiin. Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. On tarkoituksenmukaista, että oikeus työkokeilusopimuksien
allekirjoittamiseen annetaan työyksikön esimiehelle ja että kaupunPtk:n tark.

VIRTAIN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
05.11.2018

26/2018

725

ginhallitus tekee tästä päätöksen, jotta jokaisen osastopäällikön ei
tarvitse tehdä erillistä delegointipäätöstä asiassa.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisesti nimenkirjoitusoikeudet työkokeilusopimuksiin.

Päätös:

Asian käsittely siirrettiin kaupunginhallituksen jatkokokoukseen, joka
pidetään 7.11.2018 klo 17.30 (hallintosääntö 96 §).
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä
KH 05.11.2018 § 318
Kuntalain (410/2015) 92 §:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen
käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen
alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus
koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä
määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei
kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan
käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan
käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa,
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita;
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita,
jos asianomaiset kunnat niin sopivat.”

Kaupunginhallitus on tämän johdosta antanut ohjeet (18.3.2013/
128§) ottokelpoisten päätösten ilmoittamismenettelystä kaupunginhallitukselle.
Pöytäkirjat, asialistat esityslistan oheismateriaalina:

Lupapalvelulautakunta 24.10.2018

Perusturvalautakunta 31.10.2018

Sivistyslautakunta 31.10.2018
Ptk:n tark.

VIRTAIN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
05.11.2018

26/2018

727

Viranhaltijapäätökset:

Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin liittyviä päätöksiä.

Päätös:

Asian käsittely siirrettiin kaupunginhallituksen jatkokokoukseen, joka
pidetään 7.11.2018 klo 17.30 (hallintosääntö 96 §).
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Ilmoitusasiat
KH 05.11.2018 § 319
1.
2.
3.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien
Paukajoen suun ruoppausta, Seinäjärvi, Virrat.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö:
Hietasalonnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Virrat ja Seinäjoki.
Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistus tiedote 31.10.2019:
Minkälainen HR tarvitaan uuteen maakuntaan?

Valmistelija: hallintosihteeri
Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Asian käsittely siirrettiin kaupunginhallituksen jatkokokoukseen, joka
pidetään 7.11.2018 klo 17.30 (hallintosääntö 96 §).
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 305-312, 315-319 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 313, 314 §
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimusviranomai
-nen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:
Virtain kaupunginhallitus, Virtaintie 26, 34800 Virrat, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi
Pykälät 313, 314 §
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat
Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi
Faksinumero: 4758555
Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde)
Aukioloaika: ma-to 8.00 – 16.00, pe 8.00 – 15.00
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle määräajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS)
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti)
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Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät,
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät,
Valitusaika __ päivää
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituskirja

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika ___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Lisätietoja

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirjan
nähtävilläolopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville
9.11.2018 kaupungin kirjaamossa klo 9-15 sekä kaupungin nettisivuilla
Liitetään pöytäkirjaan
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