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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

MUU

Nimi
Mäntysalmi Tuula
Kontoniemi Teemu
Majanen Tytti
Heinonen Tapani
Hänninen Armi
Kangas Sanna
Koskela Reijo
Kotalampi Katja
Mäkinen Aimo
Tarvainen Harri

Tehtävä
Puheenjohtaja
1. vpj
2. vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kaleva Keijo
Mäkinen Olavi
Saarinen Johanna
Haapamäki Vesa

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

Viitanen Henna
Jaatinen Kaisa

Lisätiedot

saapui klo 17.40 272 §:n aikana

paikalla klo 17.37 - 18.35 272
§:n aikana

ALLEKIRJOITUKSET
Tuula Mäntysalmi
Puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT
LIITTEET

271 - 286
1/274, 2/277 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

11.10.2018
Katja Kotalampi

PÖYTÄKIRJA YLEI-

Teemu Kontoniemi

12.9.2018 kaupungin kirjaamossa klo 9-15 sekä kaupungin
nettisivuilla

SESTI NÄHTÄVÄNÄ
Henna Viitanen, hallintojohtaja

Ptk:n tark.

Henna Viitanen
Pöytäkirjanpitäjä

VIRTAIN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
08.10.2018
§ 271

23/2018

620

08.10.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta
KH 08.10.2018 § 271
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja tarkastetaan 11.10.2018 ja pidetään julkisesti nähtävillä
12.10.2018.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Katja
Kotalampi ja Teemu Kontoniemi.
Päätös:

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________
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08.10.2018

Sopeuttamistoimenpiteet talousarvioon 2018
KH 08.10.2018 § 272

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.9.2018 § 268, että "Hallintokuntien tulee esittää 5.10.2018 mennessä talousjohtajalle toimenpiteet, joilla varmistetaan vähintään talousarvion mukaisen toimintakatteen toteutuminen. Lisäksi Keiturin Sote Oy:n tulee yhdessä
perusturvaosaston kanssa esittää keinot, joilla erikoissairaanhoidon
tilaus toteutuu."
Oheismateriaalina on yhteenveto ehdotetuista sopeuttamistoimenpiteistä. Yhteenvetona esitetyistä toimenpiteistä esitetään seuraavaa:
Talousarvion ylitysuhkaa on kaupunginhallituksen, perusturvalautakunnan sekä sivistyslautakunnan osalta.
Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta talousarvioon hyväksyttyine muutoksineen tullaan pääsemään, mikäli loppuvuodelle ei
tule yllättäviä menoja.
Perusturvalautakunnan osalta erikoissairaanhoitoon ei pystytä vaikuttamaan loppuvuodelle siten, että talousarvioon päästäisiin ilman,
että sillä on vaikutusta kuntalaisten saamaan hoitoon, jolloin erikoissairaanhoito tulee ylittämään tarkistettujen laskelmien mukaan talousarvion noin 1.100.000 eurolla. Tilaukseen verrattuna ylitys on
hieman alhaisempi, johtuen tilaukseen nähden liian alhaisesta talousarviosummasta. Muuta toimintaa pystytään sopeuttamaan ehdotettujen toimenpiteiden johdosta noin 145.000 euroa. Tällöin koko
Virtain perusturvan ylitys talousarvioon olisi noin 1.200.000 euroa.
Sivistyslautakunnan osalta talousarvioon vaikuttaminen on vaikeaa
kesken lukuvuoden. Opetustoimessa on mahdollista saada pieniä
säästöjä ohjeistuksia tarkistamalla sekä pitäytymään loppuvuoden
vain välttämättömissä hankinnoissa. Muun sivistystoimen osalta ei
ole esitetty menoja olennaisesti alentavia toimenpiteitä, sopeutusmahdollisuuksia sisältyy lähinnä kansalaisopiston toimintaan. Talousarvio tullee ylittymään päivähoidon osalta 139.000 euroa.
Teknisen osaston, Merikanto-opiston, tarkastuslautakunnan ja kaupunginvaltuuston osalta talousarvio tulee toteutumaan. Keskusvaalilautakunnan osalta talousarvio tulee alittumaan noin 11.000 euroa.
Teknisen osaston määrärahoista on päätetty vähentää 295.000 euroa purkukustannuksiin varattuja määrärahoja toteutumattomien
kohteiden osalta.
Esitettyjen toimenpiteiden jälkeen talousarvion (sisältäen hyväksytyt
talousarviomuutokset) ylityksen ennakoidaan olevan koko kaupungin osalta 1.328.000 euroa. Koko kaupungin tasolla tämä johtaisi
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noin -1.116.000 negatiiviseen tilikauden tulokseen ja -904.000 euron
alijäämään.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus kehottaa hallintokuntia ryhtymään esitettyihin toimenpiteisiin toiminnan sopeuttamiseksi.
Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa myös niitä hallintokuntia, joilla ei
ole välitöntä talousarvion ylitysuhkaa tekemään toimenpideohjelman
toiminnallisista muutoksista, joilla pystytään alentamaan menoja pysyvästi sekä välttämään ylimääräisiä menoja loppuvuodelle.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Kaisa Jaatista tämän pykälän
käsittelyn ajan.
Armi Hänninen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.40.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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10.09.2018
08.10.2018

Esiselvitys sote-yhteistoimintasopimuksen päättämisen edellyttämistä toimenpiteistä
ja arvio kustannuksista
KH 10.09.2018 § 257
Ruoveden kunta toimittanut Virtain kaupungille ilmoituksen
22.8.2018, jossa se ilmoittaa Ruoveden kunnanvaltuuston 2.7.2018
tehdystä päätöksestä, missä Ruoveden kunta on päättänyt purkaa
Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan 15.10.2012 allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi
3.7.2018 alkaen. Samalla Ruoveden kunta on nimennyt valmisteluryhmän käynnistämään yhteistoimintasopimuksen purkamisen.
Ruoveden kunnan lähettämässä kirjeessä Ruoveden kunta ilmoittaa
purkavansa Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan välisen yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta siten, että sopimussuhde päättyy viimeistään 31.12.2019.
Samalla Ruoveden kunta on kutsunut Virtain kaupungin yhteistoimintasopimuksen purkamista koskevaan neuvotteluun. Neuvotteluissa on tarkoitus käsitellä kaikkia yhteistoimintasopimuksen purkamiseen liittyviä asioita.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää edustajat neuvotteluihin Ruoveden kunnan kanssa koskien sote- yhteistoimintasopimuksen päättämistä.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
asian tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus nimesi edustajat neuvotteluihin:

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Keijo Kaleva

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuula Mäntysalmi

perusturvalautakunnan puheenjohtaja Tytti Majanen

kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Johanna Saarinen

kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki

hallintojohtaja Henna Viitanen
Lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus täydentää neuvotteluryhmää
harkintansa mukaan.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
asian tiedoksi.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Ptk:n tark.
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Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 10.9.2018 § 257 edustajansa neuvotteluihin Ruoveden kunnan kanssa koskien sote- yhteistoimintasopimuksen päättämistä. Työryhmä on kokoontunut kaksi
kertaa.
Neuvotteluryhmä päätti 26.9.2018 pidetyssä kokouksessaan esittää
Ruoveden kunnanhallitukselle ja Virtain kaupunginhallitukselle, että
yhteistoimintasopimuksen päättämisestä laaditaan tässä vaiheessa
esiselvitys. Esiselvityksen laadintaan esitetään perustettavaksi neljä
työryhmää. Työryhmien työn lopputuloksena on esiselvitys yhteistoimintasopimuksen päättämiseen liittyvistä keskeisistä asioista kustannusarvioineen. Työryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa. Esiselvityksen
tulee olla valmis 16.11.2018 mennessä.
Perustettavaksi esitetyt työryhmät olisivat:

ICT-ryhmä

henkilöstöryhmä

kiinteistöt, kalusto ja taloushallinto-ryhmä

luvat ja sopimukset- ryhmä.
Neuvotteluryhmä päätti esittää Virtain kaupunginhallitukselle ja Ruoveden kunnanhallitukselle, että kumpikin kunta nimeäisi edustajansa
näihin työryhmiin 8.10.2018 mennessä. Kumpikin kunta vastaa nimeämiensä edustajien kustannuksista.
Työryhmiin voidaan tarvittaessa kutsua yhteisesti sopien myös muita
asiantuntijoita kuultavaksi. Asiantuntijana työryhmiin voidaan kutsua
myös Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja. Asiantuntijoiden kutsuminen työryhmiin edellyttää molempien kuntien hyväksyntää.
Selvyyden vuoksi todettakoon, että Virtain lähtökohtana yhteistoimintasopimuksen päättämisessä on edelleen sopimus- ja lainsäädäntöperusta, jonka mukaan irtisanominen voisi tulla voimaan aikaisintaan ensi vuoden lopussa eli 31.12.2019.

Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että yhteistoimintasopimuksen mahdollisesta päättämisestä laaditaan esiselvitys, jossa selvitetään yhteistoimintasopimuksen päättämiseen liittyvät keskeiset asiat kustannusarvioineen. Esiselvityksen tulee olla valmis 16.11.2018 mennessä.
Kaupunginhallitus hyväksyy työryhmien perustamisen (ICT; henkilöstö; kiinteistöt, kalusto ja taloushallinto; luvat ja sopimukset) ja nimeää edustajat työryhmiin. Työryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa. Työryhmiin voidaan tarvittaessa kutsua molempien kuntien yhteisesti
sopien myös muita asiantuntijoita kuultavaksi.
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Työryhmien ja neuvotteluryhmän työssä tulee huomioida myös tietosuoja- ja salassapitosäännökset.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Työryhmiin nimettiin seuraavat henkilöt:
ICT-ryhmä:
tietohallintopäällikkö Heikki Liski
IT-asiantuntija Harri Asiala
hallintojohtaja Henna Viitanen
talousjohtaja Kaisa Jaatinen
Henkilöstöryhmä:
henkilöstöpäällikkö Asko Ihamäki
palkkasihteeri Seija Syrjä
hallintojohtaja Henna Viitanen
Kiinteistöt, kalusto ja taloushallinto-ryhmä:
kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki
talousjohtaja Kaisa Jaatinen
toimistopäällikkö Tiina Keskimäki
kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus
Luvat ja sopimukset- ryhmä:
kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki
hallintojohtaja Henna Viitanen
hyvinvointijohtaja Sari Hellsten
taloussuunnittelija Ville Happonen
_________

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

Ptk:n tark.

Ruoveden kunta, työryhmiin nimetyt

VIRTAIN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
08.10.2018
§ 274

23/2018

626

08.10.2018

Teollisuustontin myynti Nicewood Oy:lle
KH 08.10.2018 § 274

Nicewood Oy haluaa ostaa 9586 m2 suuruisen teollisuustontin Kitusenkulman asemakaava-alueen korttelista 25022. Alue on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Kauppahinta muodostuu
kaupunginhallituksen 6.6.2016 päättämästä tontin myyntihinnasta (3
€/m2) ja kaupungin toimesta alueelle tehdyistä pohjantasaustoimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista. Liitteenä kauppakirjaluonnos.

Valmistelija: elinkeinopäällikkö
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää myydä Nicewood Oy:lle Kitusenkulman
korttelista 25022 pinta-alaltaan 9586 m2 suuruisen teollisuustontin
teollisuusrakennuksen rakennuspaikaksi 30 344 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kaupunginjohtajalle annetaan oikeus tehdä kauppakirjaan muutoksia.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
(Liite 1/274 § kauppakirjaluonnos)
_________

Lisätietoja: Elinkeinopäällikkö Johanna Lamminmäki puh. 044-715 1444, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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08.10.2018

Vastaus Pirkanmaan sairaanhoitopiirille Virtain kaupungin halukkuudesta lähteä
osakkaaksi perustettavaan Pirkanmaan Voimia Oy:n
KH 08.10.2018 § 275

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt Virtain kaupungille ja
muille jäsenkunnille kyselyn, jonka tarkoituksena on tiedustella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien halukkuutta mahdolliseen
osakkuuteen ateria- ja puhtauspalveluita tuottavassa yhtiössä aikaisintaan vuoden 2019 loppupuolella tai vuoden 2020 aikana. Yhtiö
toimii omistajiensa sidosyksikkönä, jolta omistaja sitoutuu ostamaan
ateria- tai siisteyspalveluita tai molempia palveluita. Mahdollisille uusille omistajille omistaminen järjestetään siten, että hankintalaissa ja
oikeuskäytännössä asetetut vaatimukset sidosyksikköasemasta
täyttyvät.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto on tehnyt
päätöksen 28.5.2018 pitämässään kokouksessa perustaa yhdessä
Tampereen kaupungin kanssa ruoka- ja ateriapalveluita tuottavan
osakeyhtiön, joka toimii omistajiensa sidosyksikkönä (in house).
Tampereen kaupungille perustettava yhtiö tuottaa ateria- ja puhtauspalveluita. Pirkanmaan sairaanhoitopiirille yhtiö tuottaa ateriapalvelut. Tampereen kaupunginvaltuuston päätös yhtiön perustamisesta
on tehty 21.5.2018.
Tampereen kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82 % ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 18 %. Omistusosuuksien määrittely tapahtui
arvonmäärityksen ja siihen sisältyneen analyysin pohjalta. Lähtötilanteessa yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto on noin 64 milj. euroa.
Perustettavassa yhtiössä työskentelee yhteensä yli 700 ateria- ja
puhtauspalvelujen ammattilaista. Yhtiö on merkittävä ateriapalvelujen tuottaja ja tuottaa noin 12 miljoonaa ateriaa vuodessa.
Yhtiö perustetaan syksyn 2018 kuluessa Tampereen kaupungin ja
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimesta. Tampereen Voimia liikelaitoksen henkilöstö sekä sairaanhoitopiirin ruokapalveluiden vastuualueen henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella yhtiöön 1.1.2019, jolloin yhtiö käynnistää tuotantonsa.
Vastaus kunnan halukkuudesta osallistua neuvotteluihin tulee toimittaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kirjaamoon 10.10.2018 mennessä. Tässä yhteydessä voi myös nostaa esiin haluamiaan asioita.
On hyvä ottaa huomioon, että in house -periaate voi osaltaan mahdollistaa myös kaupankäynnin ilman kilpailutusta.
Oheismateriaalina Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lähettämä kirje jäsenkunnille sekä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustopäätökset.
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Valmistelija: kaupunginjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa, että se on halukas neuvottelemaan omistajuudesta yhtiöön. Varsinaisesta mukaan lähtemisestä
päätetään myöhemmin erikseen.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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10.02.2014
23.06.2014
08.10.2018

Anomus rakennusvelvoitteen jatkamisesta / kiinteistö Sähkörinne
37/02.07.00/2014
KH 10.02.2014 § 39
Kaupungin omistaman Sähkörinteen rivitalon myyntiä on selvitetty.
Rakennuspaikka sijaitsee Kalettomanlahden pohjoispuolisessa rinteessä asemakaavan asuinrivitalojen korttelissa 62 AR II, e=0,30
osoitteessa Pohjolantie 1 B. Rakennuspaikka on pinta-alaltaan noin
3 650 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Sähkörinne RN:o 78:22.
Rivitalorakennus on rakennettu vuonna 1958. Se on viisiasuntoinen
bruttoalaltaan 774 m2. Rakennuksessa on suora sähkölämmitys.
Tällä hetkellä se on asumaton.
Vanhan rakennuksen peruskorjauskustannukset muodostuvat suuriksi ja korjauksen lopputulos voi jäädä epävarmaksi. Todennäköisempi ja varmenpi vaihtoehto on uuden rakennuksen rakentaminen.
Tämän vuoksi rakennus tulisi myydä purkukuntoisena.
Kaupunginhallituksen valmisteluryhmä esittää, että rivitalo tontteineen laitetaan myyntiin.
Rakennuspaikan myyntihinnan määrittelyyn vaikuttavina tekijöinä on
huomioitava mm.

keskeinen sijainti

avautuvat järvimaisemat

rajautuminen kahdelta sivulta puistoon

rakennusoikeus noin 1095 m2
Viereisen rivitalotontin kaupunki myi v. 2007 sillä sijainneen omakotitalon purku- ja rakennusvelvoitteella. Vanhan rivitalon purkamiskustannukset ovat edellistä merkittävämmät.
Liitteenä määräalan sijaintikartta.
Valmistelija: kaavoitusarkkitehti
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että;
1.
2.
3.
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asetetaan rakentamisvelvoite 4 vuotta
rakennus myydään purkukuntoisena

Kaupunginhallitus keskusteli asiasta ja päätti pohjahinnaksi 50.000
euroa.
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
(Liite 1/ 39 § määräalan sijaintikartta)
_________

Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Arto Nummijärvi, puh. (03) 485 1250, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
KH 23.06.2014 § 223
Myynti-ilmoitus herätti runsaahkosti mielenkiintoa.
Tarjousten jättöaika päättyi 13.6.2014. Rivitalotontista jätettiin yksi
hyväksyttävä tarjous, Maarakennus Jyri Alajoki Oy tarjous on 53 900
euroa.
Liitteenä kauppakirjaehdotus.
Valmistelija: kaavoitusarkkitehti
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää myydä Virtain keskustan asemakaavan
korttelissa 62 AR II olevan noin 3 650 m2:n suuruisen määräalan
kiinteistöstä Sähkörinne RN:o 78:22 Maanrakennus Jyri Alajoki
Oy:lle tarjouksen mukaiseen hintaan 53 900 euroa liitteenä olevan
kauppakirjaehdotuksen mukaisin ehdoin.

Päätös:

Kaupungnhallitus keskusteli asiasta ja päätti muuttaa kauppakirjan
kohdan 7. rivi 2 merkintä 200 m2 muutetaan merkinnäksi 400 m2
sekä 8. kohdan sana peruskorjattuna muutetaan sanaksi peruskorjaamattomana. Lisäksi kaupunginjohtajalle annetaan valtuutus tehdä
kauppakirjaan vähäisiä teknisiä muutoksia.
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
(Liite 23 / 223 § kauppakirjaehdotus)
_________

Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Arto Nummijärvi, puh. (03) 485 1250,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
KH 08.10.2018 § 276

Ptk:n tark.

Maanrakennus Jyri Alajoki Oy on ostanut Virtain kaupungilta
3.10.2014 edellä mainitun rivitalotontin. Kauppakirjassa määritellyn
rakentamisvelvoitteen määräaika on umpeutumassa. Maanrakennus
Jyri Alajoki Oy on lähettänyt anomuksen, jossa se hakee lisäaikaa
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rakennusvelvoitteen toteuttamiselle 31.12.2021 saakka. Hakemuksen mukaan kiinteistöllä oleva vanha rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi rakennus 31.12.2021 mennessä. Vanha rakennus
pyritään purkamaan vuoden 2019 aikana.
Oheismateriaalina Maanrakennus Jyri Alajoki Oy:n hakemus rakennusvelvoitteen lisäajan jatkamisesta.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää myöntää Maanrakennus Jyri Alajoki
Oy:lle lisäaikaa rakennusvelvoitteen toteuttamiselle 31.12.2021
saakka.

Päätös:

Keskustelun aikana Aimo Mäkinen esitti, että asia jätetään pöydälle.
Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Ptk:n tark.

Maanrakennus Jyri Alajoki Oy
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22.01.2018
08.10.2018

Muutos laskujen hyväksyjiin / kaupunginhallituksen alainen toiminta
93/02.02.00/2017
KH 22.01.2018 § 31
Hallintosäännön ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti
kaupunginhallituksen tulee vuosittain hyväksyä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan
laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät.
Talousarvion valmistelu on tehty kustannuspaikka- ja tilikohtaisesti,
joten samalla on muodostunut tilikohtainen käyttösuunnitelma.
Käyttösuunnitelmaa voidaan kuitenkin tarkentaa tarvittaessa esim.
jaolla osamäärärahoihin, joiden käytöstä/toteutumisesta toimielin
määrittelee vastuun tilivelvollisen alaiselle yksikölle/henkilölle.
Käyttösuunnitelmalla voidaan sitoa määrärahoja aivan yksittäisiinkin
toimintoihin toimielimen päättämällä tavalla, kunhan se ei ole ristiriidassa valtuuston tekemien päätösten kanssa. Käyttösuunnitelmien yhteydessä on otettava huomioon toimielimille asetetut sitovat
operatiiviset tavoitteet, jotka jaetaan toimenpiteisiin ja tehtäväkokonaisuuksiin tulosalueille.
Kaupunginhallitus jakautuu kahteen tulosalueeseen hallitukseen sekä hallintoon ja talouteen.
Tulosalue: Hallitus
Hallituksen alainen toiminta vuonna 2018 kustannuspaikoittain tuloarvion ja menomäärärahan osalta on seuraava:

Ptk:n tark.

Kustannuspaikka

Tuloarvio

1301 Hallinto
1302 Kunnallisverotus
1305 Kaavoitus
1306 Toimikunnat
1309 Jäsenmaksut
1314 Khall. Lämpölaitos ja kanaalit
1315 Kehittäminen ja viestintä
1356 Asuntotoimi
1361 Lekatien halli
1368 Into-keskus
1347 Kuntouttava työtoiminta
1348 Etsivä nuorisotyö
1350 Karhun askel/puutyöpaja
1351 Karhun askel/tekstiilityöpaja
1352 Karhun askel/muovityöpaja
1353 Nuorten kuntouttava työtoiminta

703 533
0
54 000
0
0
0
45 000
0
36 372
7 200
103 000
28 000
13 000
31 000
18 000
13 000

Menomääräraha
-720 550
-141 000
-118 138
-9 210
-6 000
-11 000
-225 724
-2 053
-3 000
-7 200
-309 524
-47 830
-55 613
-39 192
-59 110
-42 597
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1355 Yhteispalvelupiste, TE-keskus
1357 Terveyskeskuksen kahvio
1402 Työllistämistyöt/KH alainen toiminta
1425 Perusturva/työllisyystyöt
1429 Sivistystoimi/työllisyystyöt
1450 Tekninen toimi/työllisyystyöt
1490 Edelleen sijoitetut/työllisyystyöt
1364 Elinkeinotoiminta ja hankkeet
1365 Muut avustukset
1386 Henkilökunnan kahvitus
1387 Yhteistoiminta
1388 Työsuojelu
1389 Muu henkilöstöhallinto
1390 Tykytoiminta
1710 Maaseutu
Hallitus yhteensä

23/2018

2 200
26 100
27 690
5 890
16 470
16 000
18 000
20 000
0
2 500
400
0
2 500
0
1 189 855

633

-7 564
-47 449
-76 374
-15 174
-42 447
-41 239
-46 392
-144 099
-176 126
-5 057
-2 746
-7 899
-4 857
-28 500
-97 192
-2 540 856

Työllistämistöiden tuloarviot ja määrärahat on jaettu kustannuspaikoille osastoittain (yksi kustannuspaikka/osasto). Kustannuspaikkanumerointiin on mahdollisesti tarve tehdä muutoksia seurannan sujuvuuden ja varmistamiseksi, millä ei kuitenkaan ole vaikutusta
osastokohtaisiin tuloarvioihin tai määrärahoihin.
Tulosalue: Hallinto ja talous
Hallinnon ja talouden tulosalue sisältää kustannuspaikoittain seuraavat tuloarviot ja menomäärärahat:
Kustannuspaikka

Tuloarvio

1380 Kaupunginkanslia
1381 Rahatoimisto
1382 Monistamo
1383 Keskitetty tietotekniikka
Sisäinen palvelukeskus yhteensä

0
521 869
23 500
264 099
809 468

Menomääräraha
-299 776
-617 929
-49 702
-261 459
-1 228 866

Investointiosa
Talousarvion investointiosassa on vahvistettu tuloarviot ja määrärahat hankkeittain ja hankeryhmittäin. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että toimielimen on vahvistettava investointiosan hankeryhmille yksityiskohtainen käyttösuunnitelma erikseen.
Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan investointiosa sisältää kustannuspaikoittain seuraavat tuloarviot ja menomäärärahat:

Ptk:n tark.

Kustannuspaikka

Tuloarvio

900003 Muut osakkeet ja osuudet
900004 Maa-alueet
900005 Khall. irtaimist./laite/ohjel osto/myynti

0
20 000
0

Menomääräraha
-140 000
-150 000
-20 000

VIRTAIN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
08.10.2018
900020 Ohjelmistolisenssit-hankinta
909213 Valm.lämpöl.uud. liittyjät
909261 KL-mittareiden uusinta 3. vaihe
909262 KAt.K3,Polttoainekulj. peruskunnostus
909263 Kat.K3 lentotuhkan siirtolaitteisto
Kaupunginhallitus, hankeryhmät yhteensä

23/2018

0
0
0
0
0
20 000
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-15 000
-50 000
-28 000
-60 000
-55 000
-518 000

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan laskujen vastaanottajat ja
hyväksyjät ovat kustannuspaikkakohtaisesti liitteenä.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus vahvistaa
1. vuoden 2018 talousarvion vastuualueensa määrärahojen jaon
kustannuspaikkojen ja tilien muodostamaksi käyttösuunnitelmaksi,
johon ei ole tarvetta tehdä osamäärärahakohtaisia täsmennyksiä.
2. laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat liitteen mukaisesti. Joillakin
osamäärärahoilla voi olla sama henkilö sekä laskujen vastaanottajana että hyväksyjänä. Kuitenkin yksittäisen laskun kohdalla vastaanottaja ja hyväksyjä on oltava eri henkilö.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
(Liite 5/31§ kaupunginhallituksen alaisen toiminnan laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät)
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
KH 08.10.2018 § 277

Laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat
Viestintä- ja kehittämispäällikkö on irtisanoutunut Virtain kaupungin
palveluksesta 15.9.2018 alkaen. Viestintä- ja kehittämispäällikön yhtenä tehtäväkokonaisuutena oli kaupungin työllistämisasioiden hoidosta vastaaminen.
Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 24.9.2018 elinkeinopäällikön kaupungin työllisyysasioiden hoidosta vastaavaksi viranhaltijaksi. Tältä osin on tarpeen tehdä muutoksia myös laskujen asiatarkastajiin ja hyväksyjiin. Lisäksi muutoksia on tehty mm. muutaman viran
nimikkeen osalta.

Valmistelija: hallintojohtaja, talousjohtaja
Ehdotus:
Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus vahvistaa laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat liitteen mukaisesti. Joillakin osamäärärahoilla voi olla sama henkilö se-
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kä laskujen vastaanottajana että hyväksyjänä. Kuitenkin yksittäisen
laskun kohdalla vastaanottaja ja hyväksyjä on oltava eri henkilö.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
(Liite 2/277 § laskujen hyväksyjät)
_________

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

Ptk:n tark.

Ostoreskontra, elinkeinopäällikkö
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26.09.2018
08.10.2018

Tilapalvelun työohjelman muutos / määrärahan siirto
TEKPALV 26.09.2018 § 95
Talousarvio-ohjeen mukaan hankeryhmän alla esitetty kokonaisuus
on suunnitelma, jonka sisällä käytettävät määrärahat ja tuloarviot
voivat kohteiden välillä muuttua, mutta hankeryhmän määräraha ja
tuloarvio on valtuustoon nähden sitova.
Tilapalvelun tuotannollisten rakennusten investointien hankeryhmässä vuodelle 2018 on 55.000 euron määräraha. Hankeryhmän työohjelmasta toteutetaan Finncontin hallin katon korjaus, jonka sekä Autosillan putkiston korjaus. Kustannusarvio näille yhteensä on 40.000
euroa. Näin ollen hankeryhmän määrärahaa jää käyttämättä 15.000
euroa.
Asuinrakennusten investointien hankeryhmässä kokonaismääräraha
on 155.000 euroa vuodelle 2018. Tästä määrärahasta on käyttämättä enää noin 12.000 euroa. Kerrostalo I:ssä on todettu kiireellinen
tarve vesikaton korjaamiseksi. Alustava kustannusarvio korjaamiselle on noin 25.000 euroa. Koska tuotannollisten rakennusten investointihankeryhmästä jää rahaa, esitetään tämä määräraha siirrettäväksi asuinrakennusten investointihankeryhmään.
Määrärahat kustannuspaikoittain siirtojen jälkeen:
909521 Autosilta
siirto
MR siirron jälkeen
.
909516 Kerrostalo I
siirto
MR siirron jälkeen

-25.000
-15.000
-10.000
0.00
-15.000
-15.000

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö / toimistopäällikkö
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä esitetyn työohjelman muutoksen, sekä päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen -valtuustolle määrärahan siirtoa esitetyllä tavalla tuotannollisten rakennusten hankeryhmästä 15.000 euroa asuinrakennusten
hankeryhmään. Määrärahat hankeryhmittäin siirron jälkeen:
Tuotannolliset rak. hankeryhmä
ta 2018
-55.000
muutos
-15.000
MR
-40.000

Ptk:n tark.

Asuinrak. hankeryhmä
ta 2018
-155.000
muutos
-15.000
MR
-170.000
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Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta päätti, että tilapalvelun kymmenen rakennuksen kuntoarviot tuodaan lautakunnalle tiedoksi rakennusryhmittäin tuotannollisten rakennusten ryhmästä 1 kuntoarvio,
hallinnollisten rakennusten ryhmästä 4 kuntoarviota ja asuinrakennusten ryhmästä 5 kuntoarviota.
_________

Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus, p. 044-7151 321,
toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044-7151 224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

taloustoimisto / kirjanpito / talousjohtaja

KH 08.10.2018 § 278
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
määrärahan siirron esitetyllä tavalla tuotannollisten rakennusten
hankeryhmästä 15.000 euroa asuinrakennusten hankeryhmään.
Määrärahat hankeryhmittäin siirron jälkeen:
Tuotannolliset rak. hankeryhmä
ta 2018
-55.000
muutos
-15.000
MR
-40.000

Päätös:

Asuinrak. hankeryhmä
ta 2018
-155.000
muutos
-15.000
MR
-170.000

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Raimo Pirhonen, puh. 044-715 1310, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.

Kaupunginvaltuusto
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§ 279

23/2018

638

26.09.2018
08.10.2018

Kunnallistekniikan / Vesihuoltolaitoksen työohjelman muutos / määrärahan siirto
TEKPALV 26.09.2018 § 96
Talousarvio-ohjeen mukaan hankeryhmän alla esitetty kokonaisuus
on suunnitelma, jonka sisällä käytettävät määrärahat ja tuloarviot
voivat kohteiden välillä muuttua, mutta hankeryhmän määräraha ja
tuloarvio on valtuustoon nähden sitova.
Vesihuoltolaitoksen vuoden 2018 investointien hankeryhmään on
varattu 50.000 euron määräraha Kitusenkulman huleveden rakentamiskustannuksiin.
Koska kunnallistekniikka on toteuttanut Kitusenkulman huleveden
rakentamisen sekä kirjannut kustannukset Kitusenkulman alueen rakentamisen kustannuspaikalle 909177 on syytä tehdä tehdä määrärahamuutos ja siirtää vesihuollon investointien hankeryhmästä huleveteen varatut 50.000 euroa kunnallistekniikan investointien hankeryhmään. Jatkossa huleveteen kuuluvat käyttö- ja investointikustannukset ovat kunnallistekniikalle kuuluvia kustannuksia.
Valmistelija: tekninen johtaja / maarakennusmestari
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 50.000 euroa määrärahan
siirron vesihuollon investointihankeryhmästä kustannuspaikalta
909305 "Kitusenkulman alueen hulevedet" kunnallistekniikan investointihankeryhmään kustannuspaikalle 909177 "Kitusenkulman
alue". Määräraha siirron jälkeen:
Vesihuolto / Kitusenkulman alueen hulevesi 909305
määräraha
-50.000
siirto
-50.000
MR siirron jälkeen
0
Kunnallistekniikka / Kitusenkulman alue 909177
määräraha
-100.000
siirto
-50.000
MR siirron jälkeen
-150.000

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: tekninen johtaja Raimo Pirhonen p. 044-7151 310
maarakennusmestari Reijo Kallio p. 044-7151 322,
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Ptk:n tark.
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kaupunginhallitus / -valtuusto
talousjohtaja

KH 08.10.2018 § 279
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
50.000 euron määrärahan siirron vesihuollon investointihankeryhmästä kustannuspaikalta 909305 "Kitusenkulman alueen hulevedet"
kunnallistekniikan
investointihankeryhmään
kustannuspaikalle
909177 "Kitusenkulman alue". Määräraha siirron jälkeen:
Vesihuolto / Kitusenkulman alueen hulevesi 909305
määräraha
-50.000
siirto
-50.000
MR siirron jälkeen
0
Kunnallistekniikka / Kitusenkulman alue 909177
määräraha
-100.000
siirto
-50.000
MR siirron jälkeen
-150.000

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Raimo Pirhonen, puh. 044-715 1310, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.

Kaupunginvaltuusto
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25.09.2018
08.10.2018

Sivistystoimen täyttölupa-anomus / kotitalouden lehtori
SIVIL 25.09.2018 § 123
Virtain yläkoulun kotitalouden lehtori on irtisanoutunut virastaan
1.11.2018
alkaen.
Kotitalouden
opetuksen
tuntimäärän
opettamiseksi on tarve yhden lehtorin viralle. Sivistystoimi anoo
täyttölupaa kotitalouden lehtorin viralle 2.11.2018 alkaen
toistaiseksi.
Valmistelija: Yhtenäiskoulun rehtori
Ehdotus:

Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta lupaa ottaa työntekijä
avoimeksi jäävään kotitalouden lehtorin virkaan 2.11.2018 alkaen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044 7151430, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

kaupunginhallitus

KH 08.10.2018 § 280
Ehdotus:

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan kotitalouden lehtorin virkaan
2.11.2018 alkaen.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
_________

Lisätietoja: Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044 7151430, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.

Yhtenäiskoulun rehtori
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Varhaiskasvatuksen täyttölupa-anomus / lastenhoitaja
SIVIL 25.09.2018 § 120
Mäntylän
ryhmäperhepäivähoitokotiin
tarvitaan
lähihoitajan
kelpoisuuden omaava lastenhoitaja 1.1.2019 alkaen eläköitymisen
johdosta. Ohessa on vs. varhaiskasvatuspäällikön laatima
täyttölupa-anomus perusteluineen.
Valmistelija: Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260
Ehdotus:

Sivistyslautakunta anoo lupaa ottaa lähihoitajan kelpoisuuden
omaava
lastenhoitaja
Mäntylän
ryhmäperhepäivähoitokotiin
1.1.2019
alkaen
toistaiseksi
oheisaineistona
olevan
täyttölupa-anomuksen perustein.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

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

kaupunginhallitus

KH 08.10.2018 § 281
Ehdotus:

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, puh. 044-715 1260, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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25.09.2018
08.10.2018

Täyttölupa-anomus/Killinkosken päiväkodin lastentarhanopettajan sijaisuus
SIVIL 25.09.2018 § 129
Oheisaineistona on täyttölupa-anomus
päiväkodin
lastentarhanopettajan
27.11.2018-30.4.2019.

koskien Killinkosken
sijaisuutta
ajalla

Valmistelija: Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260
Ehdotus:

Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta lupaa
Killinkosken päiväkodin lastentarhanopettajalle sijainen
27.11.2018-30.4.2019.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

ottaa
ajalle

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

kaupunginhallitus

KH 08.10.2018 § 282
Ehdotus:

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, puh. 044-7151260, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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08.10.2018

Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä
KH 08.10.2018 § 283

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:

Liikelaitos Marttisen johtokunta 25.9.2018

Merikanto-opiston johtokunta 26.9.2018

Perusturvalautakunta 25.9.2018 ja 2.10.2018

Sivistyslautakunta 25.9.2018
Ptk:n tark.
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Teknisten palveluiden lautakunta 26.9.2018

Viranhaltijapäätökset:

Hallintojohtaja vs. kaupunginjohtaja / Viranhaltijapäätös: PoKo
ry 20-vuotta.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

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

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Ptk:n tark.
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Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
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08.10.2018

Ilmoitusasiat
KH 08.10.2018 § 284
1.
2.
3.

4.
5.

Pirkanmaan työllisyyskatsaus, elokuu 2018. Virtain työttömyysaste 6,9 %.
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote, elokuun 2018 tilannekatsaus.
Satakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirjanote liitteineen
24.9.2018 § 120: Lausunto luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.
Oikeusministeriön kirje: Vuonna 2019 toimitettavat vaalit.
Keiturin Sote Oy:n hallituksen kokouksen 10.8.2018 pöytäkirja.

Valmistelija: hallintosihteeri
Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
_________

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

Ptk:n tark.
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08.10.2018

Virrat Palkinnon saaja
Päätös julkistetaan 20.10.2018.

Ptk:n tark.
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Kaupunginhallitus
Hankintapäätös
keskeyttäminen

§ 286
kuljetuksista

KH 08.10.2018 § 286

/
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08.10.2018

Hankintaoikaisun

käyttäminen

ja

hankinnan

Virtain kaupunki on 26.6.2018 julkaistulla tarjouspyynnöllä pyytänyt
tarjouksia kaupungin kuljetuksista seuraavasti:
Hankinnan kohde 1: vähintään 5 tuntia ajoa koulupäiväisin, muutoin tarjouspyynnön liitteen 1 mukaisesti
Hankinnan kohde 2: Koulukuljetukset (2.1 Äijännevan koulukuljetukset kello 13, 2.2 Keihäs-Kosken koulukuljetus Vaskiveden kouluun ja yläkoulun jatkokuljetukset, 2.3 Kurjenkylän koulukulje-tus
Rantatien koulusta takaisin kello 13.00 ja 14.00, 2.4 Kurjenkylän
koulukuljetus taksilla kello 13.00 ja 14.00, 2.5 Kahden oppilaan kuljettaminen Liedenpohjan kouluun)
Hankinnan kohde 3: Liedenpohjan koulun ateria kuljetus
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 1397/2016.
Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta avoimella hankintamenettelyllä.
Vs. kaupunginjohtaja on 3.8.2018 § 28 päättänyt ko. kuljetushankinnoista. Hankinnan kohteisiin 2.3. ja 2.4. on valittu molempiin toimijaksi Jussi Mäkynen.
Sopimusneuvotteluissa on huomattu, että tarjouspyyntö on ollut siltä
osin virheellinen, että hankinnan kohteessa 2.3. ja 2.4. on ollut kyse
samasta reitistä samoilla kellonajoilla, mutta kahtena eri hankinnan
kohteena. Molempiin hankinnan kohteisiin valitun toimijan kanssa on
keskusteltu tilanteesta. Ei ole tarkoituksenmukaista, että kaksi eri
autoa ajaisi samaa reittiä peräkkäin samaan kellonaikaan. Valitun
toimijan kanssa on keskustelu hankinnan kohteen 2.4. hinnasta, johon toimija on esittänyt hinnan korotusta, koska hän menettänee toisen hankinnan kohteen (2.3.) hankinnan keskeyttämisen myötä.
Hankinnan kohteen 2.4. mediaanihinta 1,36 euroa / km. Hankintayksikön kannalta mediaanihinta on kuitenkin halvempi kuin kaksi erillistä hankinnan kohdetta kustannuksineen.
Hankintalain 132–135 §:ssä säädetään hankintaoikaisusta. Hankintaoikaisulla mahdollistetaan hankintamenettelyssä tapahtuneen virheen korjaaminen mahdollisimman nopeasti. Hankintayksikkö päättää poistaa virheellisen päätöksen tai peruuttaa hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun ja ratkaisee asian uudelleen eli tekee uuden tai
osittain uuden hankintapäätöksen, jos päätös tai ratkaisu tai sen osa
on perustunut lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai
jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.
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Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty. Hankintayksikkö tekee tällöin
uuden hankintapäätöksen, joka annetaan asianmukaisesti tiedoksi
perusteluineen ja hankintaoikaisuvaatimus- ja muutoksen hakuohjeineen ja josta lähtee uusi muutoksenhakuaika.
Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää
vain todellisesta ja perustellusta syystä.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää käyttää hankintaoikaisua itseoikaisuna vs.
kaupunginjohtajan päätökseen 3.8.2018 § 28 koskien kuljetusten
hankinnan kohdetta 2.3.
Kaupunginhallitus päättää keskeyttää hankinnan kohteen 2.3. (Kurjenkylän koulukuljetus Rantatien koulusta takaisin kello 13.00 ja
14.00), koska ko. reitti sisältyy osin jo hankinnan kohteeseen 2.4.
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hankinnan kohteeseen 2.4. sopimusmuutoksen Jussi Mäkysen kanssa siten, että ko. reitin hinta on
1,36 euroa / km.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.

Tarjoajat kohteissa 2.3. ja 2.4.

