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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

MUU

Nimi
Kaleva Keijo
Mäkinen Olavi
Saarinen Johanna
Heinonen Tapani
Hänninen Armi
Kalliomäki Eila
Kangas Sanna
Kellomäki Marko
Kontoniemi Teemu
Koskela Reijo
Kotalampi Katja
Kotalampi Pauli
Lahtinen Matti
Majanen Tytti
Maskonen Pia
Mäkinen Aimo
Mäntysalmi Tuula
Nieminen Milla
Nyman Anssi
Rajamäki Ari
Saarinen Risto
Saloranta Kalevi
Savinen Kari
Solja Satu
Tikkanen Pentti
Vehmas Jarmo
Hänninen Mikko

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varavaltuutettu

Haapamäki Vesa
Jokinen Tuula
Ihamäki Asko
Leppänen Ulla

kaupunginjohtaja
sivistystoimenjohtaja
henkilöstöpäällikkö
Merikanto-opiston
rehtori
talousjohtaja
hyvinvointijohtaja
tekninen johtaja
Yhtenäiskoulun rehtori

Jaatinen Kaisa
Hellsten Sari
Pirhonen Raimo
Rantala Katri
POISSA

Tarvainen Harri
Viitanen Henna
Vuorenmaa Helena

Lisätiedot

valtuutettu Harri Tarvaisen tilalla

jäsen
hallintojohtaja,
pöytäkirjan pitäjä
Liikelaitos Marttisen
toimitusjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET
Keijo Kaleva
Puheenjohtaja
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17.09.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV 17.09.2018 § 47

Hallintosäännön 91 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 5 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle
sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 92 §).
Kokouksen ajasta ja paikasta on myös ennen kokousta tiedotettava
valtuuston päättämissä tiedotusvälineissä (hallintosääntö 95 §).
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 päättänyt, että ilmoitus kokouksen
ajasta ja paikasta julkaistaan ennen kokousta Suomenselän Sanomissa. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä
valtuuston kokoontumista. Lisäksi kaupunginvaltuuston kokouskutsut saatetaan tiedoksi kaupungin verkkosivuilla.
Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen lähetetty
11.9.2018. Kokouskutsu on samana päivänä annettu yleisesti sähköisellä ilmoitustaululla kaupungin Internet-sivuilla, minkä lisäksi tiedotus kokouksesta on julkaistu Suomenselän Sanomissa.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on
paikalla.

Ehdotus:

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus.

Päätös:

Toimitetussa nimenhuudossa oli läsnä 26 varsinaista valtuutettua ja
1 varavaltuutettu. Poissa olleen Harri Tarvaisen tilalla oli
varavaltuutettu Mikko Hänninen (SDP 1. varavaltuutettu).
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että paikalla oli myös nuorisovaltuuston edustaja Helena
Kellomäki.
_________
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17.09.2018

Pöytäkirjantarkastajien valinta
KV 17.09.2018 § 48

Ehdotus:

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole
toisin päättänyt (hallintosääntö 112 §). Sovitun aakkosjärjestyskäytännön mukaan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Anssi Nyman ja
Ari Rajamäki.
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 20.9.2018 kello 15.00
kaupunginvirastossa. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 21.9.2018 kaupungin kirjaamossa sekä kaupungin www-sivuilla.
Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Ptk:n tark.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin valtuutetut Anssi Nyman ja Ari Rajamäki.
_________
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Keiturin Sote Oy:n osakkeiden myynti / Ruoveden kunnanvaltuuston päätös Keiturin
Soten osakassopimuksen hylkäämisestä ja osakkeiden ostosta luopumisesta
57/00.01.00/2015
KH 30.07.2018 § 209
Keiturin Sote Oy:n osakkeiden myynti
Virtain kaupunginvaltuusto ja Ruoveden kunnanvaltuusto käsittelivät
Keiturin Soten osakkeiden myyntiä ja osakassopimusta kokouksissaan 12.3.2018. Virtain kaupunginvaltuusto päätti 12.3.2018 § 20
myydä neljä Keiturin Sote Oy:n osaketta Ruoveden kunnalle ja hyväksyi osakassopimuksen. Ruoveden kunnanvaltuusto päätti
12.3.2018 § 3 ostaa Virtain kaupungilta neljä kappaletta Keiturin Sote Oy:n osakkeita nimellisarvolla 250 euroa / kappale.
Valitus hallinto-oikeudelle ja hallinto-oikeuden välipäätös
Virtain kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on 24.5.2018 antamassaan
välipäätöksessä päättänyt, ettei hallinto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa. Perusteluina HaO:n päätöksessä on todettu seuraavaa:

Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut
lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos
oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin
tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt aihetta.
Hallinto-oikeuden välipäätökseen saa hakea muutosta valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksiantopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Osakassopimuksen allekirjoittaminen
Ruoveden kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.6.2018 edellyttää,
että osakkeiden myynti ja osakassopimuksen allekirjoitus toteutetaan viimeistään 11.6.2018 mennessä. Mikäli osakekauppa ei toteudu 11.6.2018 mennessä kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että Ruoveden kunnan ja Virtain kaupungin yhteistoimintasopimus
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi ja tuottamiseksi irtisanotaan 1.7.2018 lähtien.
Virtain kaupunginhallitus käsitteli päätöksen täytäntöönpanoa ja osakassopimuksen allekirjoittamista kokouksessaan 11.6.2018 § 170.
Virtain kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä ei ole edellytyksiä
laittaa täytäntöön, koska se ei ole lainvoimainen. Valtuustokäsittelyssä olleen sopimuksen allekirjoittaminen johtaisi tilanteeseen, jossa
Ptk:n tark.
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valitus kävisi hyödyttömäksi. Ei ole tunnistettavissa sellaista lakia,
asetusta tai yleisen edun mukaista syytä, jonka vuoksi päätöksen
lainvoimaisuutta ei voitaisi odottaa. Ruoveden kunnan päätöksessä
ei ole esitetty mitään sellaisia lainsäädäntöön perustuvia seikkoja,
joiden perusteella voitaisiin todeta lainsäädännön mukaiset perusteet sopimuksen allekirjoittamiselle vailla lainvoimaa. Ruoveden kunta toteaa päätöksessään, että Keiturin Soten palvelut ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Tämä mielipide tukee Virtain kaupungin kantaa siitä, että omistusjärjestelyn kiirehtimiselle lainsäädännöstä piittaamatta ei ole mitään tosiasiallisia syitä.
Kaupunginhallitus päätti, että Keiturin Soten Oy:n osakkeiden myynti
ja kuntien välisen osakassopimuksen allekirjoitus toteutetaan sitten,
kun Virtain kaupunginvaltuuston (12.3.2018 § 20) asiaa koskeva
päätös on saanut lainvoiman. Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää
Ruoveden kunnalle, että kuntien edustajat sopivat elokuulle 2018
kuntien valtuustojen yhteisen seminaarin koollekutsumisesta tilanteen ja valtuustojen yhteisen tahtotilan käsittelemiseksi ja jatkotoimista sopimiseksi.
Ruoveden päätös hylätä osakassopimus ja luopua osakkeiden
ostosta
Ruoveden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 2.7.2018 § 19 päättänyt hylätä Keiturin Sote Oy:n osakassopimuksen ja luopua Keiturin
Sote Oy:n osakkeiden ostosta seuraavasti:
Virtain kaupungin tulkinnan johdosta olla hyväksymättä osakassopimusta ja allekirjoittamatta kauppakirjoja Keiturin Sote Oy:n osakkeista valtuusto tekee uuden päätöksen, joka korvaa Ruoveden kunnanvaltuuston aiemmin 12.3.2018 § 3 päätöksen. Valtuusto hylkää osakassopimuksen ja luopuu Keiturin Sote Oy:n osakkeiden ostosta.
Ruoveden kunnanvaltuuston päätös kokonaisuudessaan on esityslistan oheismateriaalina.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
tiedoksi Ruoveden kunnanvaltuuston päätöksen 2.7.2018 § 19 koskien Keiturin Sote Oy:n osakassopimuksen hylkäämistä ja osakkeiden ostosta luopumista.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
_________

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

VIRTAIN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto

Jakelu:

PÖYTÄKIRJA
17.09.2018

6/2018

167

Kaupunginvaltuusto

KH 30.07.2018 § 209
Keiturin Sote Oy:n osakkeiden myynti
Virtain kaupunginvaltuusto ja Ruoveden kunnanvaltuusto käsittelivät
Keiturin Soten osakkeiden myyntiä ja osakassopimusta kokouksissaan 12.3.2018. Virtain kaupunginvaltuusto päätti 12.3.2018 § 20
myydä neljä Keiturin Sote Oy:n osaketta Ruoveden kunnalle ja hyväksyi osakassopimuksen. Ruoveden kunnanvaltuusto päätti
12.3.2018 § 3 ostaa Virtain kaupungilta neljä kappaletta Keiturin Sote Oy:n osakkeita nimellisarvolla 250 euroa / kappale.
Valitus hallinto-oikeudelle ja hallinto-oikeuden välipäätös
Virtain kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on 24.5.2018 antamassaan
välipäätöksessä päättänyt, ettei hallinto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa. Perusteluina HaO:n päätöksessä on todettu seuraavaa:

Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut
lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos
oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin
tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt aihetta.
Hallinto-oikeuden välipäätökseen saa hakea muutosta valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksiantopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Osakassopimuksen allekirjoittaminen
Ruoveden kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.6.2018 edellyttää,
että osakkeiden myynti ja osakassopimuksen allekirjoitus toteutetaan viimeistään 11.6.2018 mennessä. Mikäli osakekauppa ei toteudu 11.6.2018 mennessä kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että Ruoveden kunnan ja Virtain kaupungin yhteistoimintasopimus
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi ja tuottamiseksi irtisanotaan 1.7.2018 lähtien.
Virtain kaupunginhallitus käsitteli päätöksen täytäntöönpanoa ja osakassopimuksen allekirjoittamista kokouksessaan 11.6.2018 § 170.
Virtain kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä ei ole edellytyksiä
laittaa täytäntöön, koska se ei ole lainvoimainen. Valtuustokäsittelyssä olleen sopimuksen allekirjoittaminen johtaisi tilanteeseen, jossa
valitus kävisi hyödyttömäksi. Ei ole tunnistettavissa sellaista lakia,
asetusta tai yleisen edun mukaista syytä, jonka vuoksi päätöksen
lainvoimaisuutta ei voitaisi odottaa. Ruoveden kunnan päätöksessä
ei ole esitetty mitään sellaisia lainsäädäntöön perustuvia seikkoja,
joiden perusteella voitaisiin todeta lainsäädännön mukaiset perusPtk:n tark.
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teet sopimuksen allekirjoittamiselle vailla lainvoimaa. Ruoveden kunta toteaa päätöksessään, että Keiturin Soten palvelut ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Tämä mielipide tukee Virtain kaupungin kantaa siitä, että omistusjärjestelyn kiirehtimiselle lainsäädännöstä piittaamatta ei ole mitään tosiasiallisia syitä.
Kaupunginhallitus päätti, että Keiturin Soten Oy:n osakkeiden myynti
ja kuntien välisen osakassopimuksen allekirjoitus toteutetaan sitten,
kun Virtain kaupunginvaltuuston (12.3.2018 § 20) asiaa koskeva
päätös on saanut lainvoiman. Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää
Ruoveden kunnalle, että kuntien edustajat sopivat elokuulle 2018
kuntien valtuustojen yhteisen seminaarin koollekutsumisesta tilanteen ja valtuustojen yhteisen tahtotilan käsittelemiseksi ja jatkotoimista sopimiseksi.
Ruoveden päätös hylätä osakassopimus ja luopua osakkeiden
ostosta
Ruoveden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 2.7.2018 § 19 päättänyt hylätä Keiturin Sote Oy:n osakassopimuksen ja luopua Keiturin
Sote Oy:n osakkeiden ostosta seuraavasti:
Virtain kaupungin tulkinnan johdosta olla hyväksymättä osakassopimusta ja allekirjoittamatta kauppakirjoja Keiturin Sote Oy:n osakkeista valtuusto tekee uuden päätöksen, joka korvaa Ruoveden kunnanvaltuuston aiemmin 12.3.2018 § 3 päätöksen. Valtuusto hylkää osakassopimuksen ja luopuu Keiturin Sote Oy:n osakkeiden ostosta.
Ruoveden kunnanvaltuuston päätös kokonaisuudessaan on esityslistan oheismateriaalina.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
tiedoksi Ruoveden kunnanvaltuuston päätöksen 2.7.2018 § 19 koskien Keiturin Sote Oy:n osakassopimuksen hylkäämistä ja osakkeiden ostosta luopumista.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
_________

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

Kaupunginvaltuusto

KV 17.09.2018 § 49
Oheismateriaalina Ruoveden kunnanvaltuuston päätös.
Ptk:n tark.
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Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Ruoveden kunnanvaltuuston
päätöksen 2.7.2018 § 19 koskien Keiturin Sote Oy:n osakassopimuksen hylkäämistä ja osakkeiden ostosta luopumista.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Ptk:n tark.
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10.09.2018
17.09.2018

Edustajien nimeäminen neuvotteluihin Ruoveden kunnan kanssa
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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KV 17.09.2018 § 50
Oheismateriaalina Ruoveden kunnan ilmoitus.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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10.09.2018
17.09.2018

Vuoden 2018 talousarvion toteuman puolivuotiskatsaus
93/02.02.00/2017
KH 10.09.2018 § 240
Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty,
että toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa vähintään kerran
kuussa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toimielimittäin.
Lisäksi on määrätty, että talouden toteumasta sekä toiminnallisten
tavoitteiden toteumatilanteesta (operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehdyt toimenpiteet sekä tavoitteiden saavuttaminen loppuvuoden osalta on arvioitava) on laadittava neljännesvuosittain yhteenveto kaupunginhallitukselle siten, että toimielin on käsitellyt ensimmäisen neljänneksen 27.4. ja toisen neljänneksen 24.8., jonka
perusteella laaditaan puolivuotiskatsaus kaupunginhallitukselle.
Toimielimet ovat käsitelleet toiminnan ja talouden puolivuotiskatsaukset lukuun ottamatta perusturvalautakuntaa sekä Merikanto-opiston ja liikelaitos Marttisen johtokuntaa, jotka käsittelevät puolivuotiskatsaukset syyskuussa.
Ennusteissa on huomioitu myös heinäkuun lopun tilanne sekä loppuvuodelle tiedossa olevat tuloihin tai menoihin vaikuttavat merkittävät erät.
Toimintatuotot
Toimintatuottojen toteuma on koko kaupungin osalta 49,8 % eli lähes tasaisen vauhdin toteuman mukainen. Osa tuotoista tuloutuu
vasta vuoden lopulla, joten talousarvion tuottotavoitteen saavuttaminen näyttää mahdolliselta.
Toimintakulut
Virtain palvelutuotannon osalta menojen toteutumaprosentti on 52,8
% ja Ruoveden palvelutuotannon 51,8 %. Menojen ylityspainetta on
erityisesti Virtain palvelutuotannon osalta. Merkittävimmät ylitysuhat
liittyvät erikoissairaanhoitoon ja sairaanhoidon vuodeosastohoitoon.
Myös muussa Virtain palvelutuotannossa on ylityspainetta, joten kaikilla toiminta-alueilla menojen hallintaan tulee kiinnittää huomiota talousarvion toteuttamiseksi. Ruoveden palvelutuotannossa ylitysuhka
liittyy pääosin erikoissairaanhoitoon.
Toimintakate
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Toimintakatteen toteuma on koko kaupungin osalta 53,3 % ja Ruoveden palvelutuotannon osalta 51,8 %. Virtain palvelutuotannon
osalta toimintakatetavoitteen saavuttaminen on erittäin haasteellista
ja vaatii sopeuttamistoimenpiteitä. Ruoveden palvelutuotannon osalta toimintakatteen saavuttaminen on mahdollista, mikäli erikoissairaanhoidon menot eivät loppuvuonna kasva merkittävästi.
Investoinnit
Talousarvion investointien nettomeno oli 7.290.500 euroa. Investointeihin on tähän mennessä myönnetty yhteensä 670.000 euroa lisämäärärahaa, nettomeno muutosten jälkeen on siten 7.960.500 euroa. Investointien toteuma kesäkuun lopun tilanteessa on 31,0 %.
Merkittävimmät toteumaan sisältyvät erät ovat maa-alueiden hankinnat, teollisuushallin rakentamisen loppuunsaattaminen, keskuskeittiön rakentamisen aloitus sekä kunnallistekniikan rakentaminen.
Tuloslaskelma
Verotulot ovat alkuvuonna toteutuneet hyvin. Koko vuoden toteuman
ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 430.000 eurolla. Myös valtionosuudet ovat toteutumassa talousarviota myönteisemmin yhteensä noin 327.500 euroa ennakoitua korkeampina.
Verotulojen ja valtionosuuksien ennusteet sekä talousarviomuutokset ja ylitysuhat huomioiden tilikauden tulos päätyisi noin -1.472.000
euroa negatiiviseksi. Tuloksenkorjauserien jälkeen tilikauden tulos
päätyisi noin 1.260.000 euroa alijäämäiseksi.
Oheismateriaalina on puolivuotisraportti jossa on tarkemmin käyty
läpi käyttötalouden, investointien sekä tuloslaskelman toteutuminen.
Talousarvion toteuma 31.7.2018 tilanteen mukaisena
Vuoden 2018 talousarvion toteuma 31.7.2018 tilanteen mukaisena
toimielimittäin on oheismateriaalina. Toimielinkohtainen ennuste on
laadittu tammi-heinäkuun toteuman ja talousarvion perusteella. Ennusteessa on huomioitu mahdollisten kertaluonteisten ja määrältään
olennaisten erien vaikutus. Toteumassa on lisäksi huomioitu eläkemenoperusteiset maksut, lomarahojen maksu heinäkuussa sisältyy
toteumaan kokonaisuudessaan menona sekä erikoissairaanhoidon
toteuma todellisen tilanteen mukaan, vastaavat jaksotukset on huomioitu edellisen vuoden vastaavan ajankohdan luvuissa. Toimielinkohtaisella raportilla on Ruoveden palvelutuotanto esitetty lopussa
erikseen.
Raportointihetkellä 5.9.2018 heinäkuulle kuuluvia ostolaskuja ei ole
enää kierrossa merkittävässä määrin.
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Heinäkuun lopussa laskennallinen toteumaprosentti on 58,3 %, menojen ja tulojen toteumat ovat seuraavat:
Toimintakate

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Virrat
TA+ muutos
Tot
2018
1-7/2018
14 195 412 7 944 640
-56 371 906 -33 926 776
-42 176 494 -25 982 136

Ruovesi
Tot % TA+ muutos
Tot Tot %
2018
1-7/2018
56,0 % 22 777 420 13 278 507 58,3 %
60,2 % -22 733 111 -13 162 047 57,9 %
61,6 %
44 309
116 460 262,8 %

Toimielinten tilanne sekä tuloslaskelmaennuste on kommentoitu tarkemmin puolivuotiskatsauksessa, johon sisältyvissä ennusteissa on
huomioitu myös heinäkuun lopun toteuma. Oheismateriaalina on tulojen ja menojen toteuma toimielimittäin 31.7.2018 tilanteessa.
Marttisen liikevaihdon toteumaprosentti on toukokuun lopussa 53,6
%, kun se vuotta aiemmin oli 51,7 %, euromääräisesti liikevaihto on
kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden hieman
yli 44.000 euroa (7 %). Toiminnan kausivaihtelu vaikuttaa tulojen ja
menojen toteumaan, joten ne eivät kerry tasaisella vauhdilla. Menojen toteuma on hieman edellä talousarviota noudatellen edellisvuoden kehitystä.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
talouden puolivuotiskatsauksen sekä ennusteen 30.6.2018 mukaisena tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että perusturvalautakunnan tulee yhdessä Keiturin Sote Oy:n kanssa esittää toimenpidesuunnitelma oman toiminnan sopeuttamisesta loppuvuodelle vuoden 2018 talousarvion mukaiseksi. Suunnitelman tulee sisältää myös erikoissairaanhoidon menoihin vaikuttavien käytäntöjen läpikäynti esimerkiksi
lähetekäytäntöjen osalta ja toimenpide-ehdotukset. Toimenpidesuunnitelma tulee esittää kaupunginhallitukselle syyskuun loppuun
mennessä.
Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion 2018 toteuman 31.7.2018
tilanteen mukaisena tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
Asiantuntijana kuultiin tämän pykälän ajan talousjohtaja Kaisa Jaatista.
_________
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Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Kaupunginvaltuusto, perusturvalautakunta

KV 17.09.2018 § 51
Oheismateriaalina on puolivuotisraportti.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talouden puolivuotiskatsauksen sekä
ennusteen 30.6.2018 mukaisena tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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26.06.2018
27.08.2018
17.09.2018

Lisämääräraha tilapalvelun hallintokuntien rakennusten hankeryhmään
TEKPALV 26.06.2018 § 73
Tilapalvelun vuoden 2018 työohjelmassa ei ole merkitty Rantatien
kouluun tehtäviä toimenpiteitä, eikä näin ollen ole varattuna investointimäärärahaa.
Kuluvan vuoden aikana on tullut esille, että osa työntekijöistä ja oppilaista kokee sisäilmasta johtuvaa oireilua.
Näiden ongelmien ratkaisemiseksi koulurakennuksessa on tehty lukuisia toimenpiteitä, mm. rakeiden tiivistämistä, uusia pinnoituksia,
joilla sisäilman laatua on saatu parannettua. Tilanne on näillä alueilla parantunut.
Jotta koulurakennuksessa työskentely olisi turvallista ja terveellistä
ja kunnes uusi yhtenäiskoulu valmistuu on kiinteistössä syytä tehdä
aikaisempaa laajempia olosuhteita parantavia toimenpiteitä, kuten
Aluevalvontavirasto tarkastuskertomuksessaan edellyttää. Toimenpiteet tulee olla toteutettu 31.8.2018 mennessä.
Kustannusarvio vaadittavien toimenpiteiden toteuttamiselle on noin
150 000 euroa. Tehtävien toimepiteiden laajuus perustuu rakennusteknisiin tiiveysmittauksiin, olosuhdemittauksiin ja käyttäjäkunnan
palautteeseen, ilmanvaihdon ilmavirtausten ja paine-eron mittauksiin. Korjaustoimenpiteet kohdistetaan rakennuksessa käyttäjäkunnan palautteiden sekä rakennusfysiikan lainalaisuuksien mukaisesti.
Suoritettavista korjaustoimenpiteistä on laadittu suunnitelma ja työ
on aloitettu, jotta työ saadaan toteutettua ennen syyslukukauden alkua 9.8.2018 mennessä.
Korjaustoimenpiteitä ovat laaja rakenteiden ilmavuotojen tiivistäminen, laaja huonekohtainen ilmanvaihtoa lisäävien ja tasapainottavien koneiden asentaminen, indesifiointi valojen asentaminen osaan
tiloista sekä olosuhdeseurannan järjestäminen. Tämän lisäksi kaikki
tojalevyt ja puukuituiset infotaulut vaihdetaan. WC-tilat maalataan ja
kalusteet vaihdetaan.
Alakoulun opettaja-asuntolan huoneistoja kunnostetaan väliaikaistiloiksi ja rakennukseen asennetaan hätäpoistumistie.
Valmistelija: tekninen johtaja
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Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 150.000 euron lisämäärärahaa Rantatien koulun korjauksiin hallintokuntien rakennusten hankeryhmään kustannuspaikalle 909560.

Päätös:

Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: tekninen johtaja Raimo Pirhonen p. 044-7151 320,
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

kaupunginhallitus / -valtuusto
talousjohtaja

KH 27.08.2018 § 230
Talousarvion 2018 investointien nettomeno on 7.290.500 euroa
(kaupunki, vesihuolto), lisäksi investointeihin on vuoden 2018 aikana
myönnetty lisämäärärahoja yhteensä 670.000 euroa. Esitetyn lisämäärärahan johdosta investointien nettomeno nousee 8.110.500 euroon. Investointi voidaan toteuttaa aikaisempina vuosina kertynein
kassavaroin, eikä siten edellytä lisäystä talousarviolainoihin.
Koska Rantatien koulun kiinteistö tulee poistumaan käytöstä lähivuosina on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että investointeihin kirjataan vain todelliset perusparannusmenot eli menot, joiden johdosta rakennuksen taloudellinen pitoaika pitenee. Perusparannusmenoja ovat sellaiset menot, jotka parantavat oleellisesti olemassaolevaa hyödykettä. Mikäli korjaustoimenpiteet saattavat kohteen saman tasoiseksi kuin uutena, on kyseessä vuosimeno (käyttötalousmeno). Lisäksi esimerkiksi nuohoukset ja muut IV-työt sekä sisäilmatutkimukset ja vastaavat ovat aina vuosimenoja.
Rantatien koulun kustannuspaikalle on talousarviossa varattu
130.000 euroa Mäkitien siiven purkamiseen. Teknisen toimen mukaan purku ei toteudu vuoden 2018 aikana, jolloin tätä määrärahaa
voidaan käyttää korjauskustannusten kattamiseen siltä osin kuin ne
ovat luonteeltaan käyttötalousmenoja.
Lisäksi tulee huomioida, että investointeihin kirjattava osuus on poistettava Rantatien koulun jäljellä olevan käyttöajan kuluessa.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 150.000 euron lisämäärärahaa Rantatien koulun korjauksiin hallintokuntien rakennusten hankeryhmään kustannuspaikalle 909560.
Kaupunginhallitus kehottaa lisäksi huomioimaan kaupungin sisäisen
ohjeistuksen investointien kirjaamisesta sekä poistojen mitoittamisen
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jäljellä olevan käyttöajan mukaisesti.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Kaupunginvaltuusto, tekninen toimi

KV 17.09.2018 § 52
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto myöntää 150.000 euron lisämäärärahan Rantatien koulun korjauksiin hallintokuntien rakennusten hankeryhmään
kustannuspaikalle 909560.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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KesäVirratSoi-musiikkijuhla / lisämääräraha
KH 27.08.2018 § 223
Virroilla järjestettävistä kesätapahtumista JuhannusVirrat, Muksu-Festarit, KesäVirratSoi-musiikkijuhla ja Killinkosken kortti- ja keräilypäivät ovat kävijämääriltään suurimmat ja toteutukseltaan laajamittaisimmat paikkakunnalla järjestettävistä tapahtumista. Lisäksi
paikkakunnalla järjestetään eri yhdistysten ja muiden vapaaehtoisten toimijoiden toteuttamana lukuisia muita tapahtumia ja toimintaa,
jotka edellä mainittujen tapahtumien lisäksi lisäävät positiivisella tavalla paikkakunnan vetovoimaisuutta. Tapahtumat ovat tärkeitä
myös paikkakunnan yrityksille. Tapahtumien toteuttamisessa pääosa tarvittavista palveluista hankitaan paikkakunnan ja lähialueen
yrittäjiltä. Tapahtumien tavoitteena on luonnollisesti myös lisätä palveluyritysten myyntiä.
Toiminnallisesti ja taloudellisesti tapahtumista laajamittaisin on KesäVirratSoi musiikkijuhla, jonka toteuttaa voittoa tavoittelematon Virtain Musiikkiyhdistys ry. Tapahtumasta on muodostunut merkittävä
kesätapahtuma niin virtolaisille, kuin vapaa-ajanasukkaille kuin vieraillekin ja tapahtuma houkuttelee myös muualta väkeä Virroille. Tapahtuman visio on tuottaa kuulijoille merkityksellinen, jäljen jättävä
elämys ja sen arvoja ovat korkein taiteellinen taso, Virtain ainutlaatuisuus ja yhteisöllinen toteutus. Kunnianhimoinen tuotanto edellyttää rahoitusta ja tapahtuma on saanut tukijoikseen kasvavan mesenaattijoukon, joista Virtain kaupunki on merkittävin. Tapahtuman toteuttamiseen osallistuvat kymmenet vapaaehtoiset talkootyöntekijät
sekä paikkakunnalta, että myös kauempaa.
Tapahtumaa järjestävän yhdistyksen toiminta on voittoa tavoittelematonta, jonka vuoksi myös konserttien lippujen hinnat pidetään
maltillisena, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua konsertteihin. Kuudennen KesäVirratSoi-tapahtuman vuodelle
2019 on käynnistynyt, sillä maailmanluokan esiintyjäkiinnitykset on
varmistettava riittävän ajoissa. Voittoa tavoittelemattoman toimintaperiaatteen vuoksi yhdistykselle ei ole kertynyt merkittäviä voittoja ja
kassavaroja ja tämän vuoksi yhdistys on anonut Virtain kaupungilta
20 000 euron mesenaattirahoitusta tapahtuman edelleen kehittämiseksi.
Virtain Musiikkiyhdistys ry:n puheenjohtaja tulee kokoukseen esittelemään asiaa.
Valmistelija: viestintä- ja kehittämispäällikkö
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Kaupunginhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus merkitsi asian tässä vaiheessa tiedoksi.
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Asiantuntijana kuultiin Virtain Musiikkiyhdistys ry:n puheenjohtajaa
Tomas Hedenborgia klo 17.33 - 18.15, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa asiassa.
_________
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
KH 10.09.2018 § 251
Virtain kaupungin saaman selvityksen mukaan Virtain musiikkiyhdistys tarvitsee vuoden 2018 tapahtuman järjestämisen kulujen maksuun vielä 18 454 euroa. Virtain kaupunki on ollut yksi tapahtuman
tukijoista ja on antanut vuonna 2018 avustusta 10000 euroa. Lisäksi
Virtain kaupungin maksettavaksi on sovittu joitakin lähinnä satama-alueen tapahtumajärjestelyihin liittyviä menoja. Yhdistyksen
kanssa on keskusteltu vuoden 2019 tapahtuman avustamisesta
15000 eurolla.
KesäVirrat soi-tapahtuma on saanut paljon myönteistä huomiota ja
on tuonut Virtain kaupungille positiivista näkyvyyttä. Se on tuonut
paikkakunnalle uusia kävijoitä ja lisäkävijöitä alueen yrityksiin. Tapahtuman järjestäminen on kaikkien sponsoreiden ja ydinjoukon yhteinen ponnistus.
Kaupunginhallituksen tulosalueella vuoden 2018 ei ole varauduttu
esitettyyn lisämenoon jo maksetun 10000 euron avustuksen lisäksi.
Mahdollinen lisäpanostus edellyttää lisämäärärahan myöntämistä.
Virtain kaupunki katsoo, että se myöntää lisätukea vuodelle 2018,
jolla se edesauttaa tapahtuman järjestämistä myös jatkossa.
Kaupunki pyytää yleisen käytännön mukaan avustamiltaan yhdistyksiltä tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman ennen vuoden 2019
avustusten maksua.
Valmistelija: kaupunginjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää 15000 euron lisämäärärahan KesäVirrat-soi tapahtuman avustamiseen.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
_________

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

KH 10.09.2018 § 251
Virtain kaupungin saaman selvityksen mukaan Virtain musiikkiyhdistys tarvitsee vuoden 2018 tapahtuman järjestämisen kulujen maksuun vielä 18 454 euroa. Virtain kaupunki on ollut yksi tapahtuman
tukijoista ja on antanut vuonna 2018 avustusta 10000 euroa. Lisäksi
Virtain kaupungin maksettavaksi on sovittu joitakin lähinnä satama-alueen tapahtumajärjestelyihin liittyviä menoja. Yhdistyksen
kanssa on keskusteltu vuoden 2019 tapahtuman avustamisesta
15000 eurolla.
KesäVirrat soi-tapahtuma on saanut paljon myönteistä huomiota ja
on tuonut Virtain kaupungille positiivista näkyvyyttä. Se on tuonut
paikkakunnalle uusia kävijoitä ja lisäkävijöitä alueen yrityksiin. Tapahtuman järjestäminen on kaikkien sponsoreiden ja ydinjoukon yhteinen ponnistus.
Kaupunginhallituksen tulosalueella vuoden 2018 ei ole varauduttu
esitettyyn lisämenoon jo maksetun 10000 euron avustuksen lisäksi.
Mahdollinen lisäpanostus edellyttää lisämäärärahan myöntämistä.
Virtain kaupunki katsoo, että se myöntää lisätukea vuodelle 2018,
jolla se edesauttaa tapahtuman järjestämistä myös jatkossa.
Kaupunki pyytää yleisen käytännön mukaan avustamiltaan yhdistyksiltä tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman ennen vuoden 2019
avustusten maksua.
Valmistelija: kaupunginjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää 15000 euron lisämäärärahan KesäVirrat-soi tapahtuman avustamiseen.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
_________

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

Valtuusto

KH 10.09.2018 § 251
Virtain kaupungin saaman selvityksen mukaan Virtain musiikkiyhdistys tarvitsee vuoden 2018 tapahtuman järjestämisen kulujen maksuun vielä 18 454 euroa. Virtain kaupunki on ollut yksi tapahtuman
tukijoista ja on antanut vuonna 2018 avustusta 10000 euroa. Lisäksi
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ma-alueen tapahtumajärjestelyihin liittyviä menoja. Yhdistyksen
kanssa on keskusteltu vuoden 2019 tapahtuman avustamisesta
15000 eurolla.
KesäVirrat soi-tapahtuma on saanut paljon myönteistä huomiota ja
on tuonut Virtain kaupungille positiivista näkyvyyttä. Se on tuonut
paikkakunnalle uusia kävijoitä ja lisäkävijöitä alueen yrityksiin. Tapahtuman järjestäminen on kaikkien sponsoreiden ja ydinjoukon yhteinen ponnistus.
Kaupunginhallituksen tulosalueella vuoden 2018 ei ole varauduttu
esitettyyn lisämenoon jo maksetun 10000 euron avustuksen lisäksi.
Mahdollinen lisäpanostus edellyttää lisämäärärahan myöntämistä.
Virtain kaupunki katsoo, että se myöntää lisätukea vuodelle 2018,
jolla se edesauttaa tapahtuman järjestämistä myös jatkossa.
Kaupunki pyytää yleisen käytännön mukaan avustamiltaan yhdistyksiltä tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman ennen vuoden 2019
avustusten maksua.
Valmistelija: kaupunginjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää 15000 euron lisämäärärahan KesäVirrat-soi tapahtuman avustamiseen.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
_________

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

Valtuusto

KV 17.09.2018 § 53
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää 15000 euron lisämäärärahan
KesäVirrat-soi tapahtuman avustamiseen.

Päätös:

Keskustelun aikana Tikkanen esitti Rajamäen, Risto Saarisen ja
Pauli Kotalammen kannattamina, että asia jätetään
pöydälle
lisäselvityksiä varten. Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoesitys,
puheenjohtaja kehotti seuraavia puheenvuoroja koskemaan
pöydällepanoesitystä.
Puheenjohtaja päätti keskustelun. Koska asiassa oli tehty
kannatettu
pöydällepanoesitys,
oli
asiasta
äänestettävä.
Puheenjohtaja
teki
äänestysesityksen,
joka
hyväksyttiin:
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Äänestetään nimenhuudon mukaan. Ne, jotka kannattavat asian
käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat
pöydällepanoa, äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin 22 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä sekä 1 TYHJÄ
ääni. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä oli päätetty jatkaa.
Puheenjohtaja avasi keskustelun uudelleen.
Kaupunginvaltuusto
keskustelun jälkeen.
_________

hyväksyi

kaupunginhallituksen

esityksen

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

Ptk:n tark.
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Talousarvion 2018 purkukustannuksiin varatut määrärahat
93/02.02.00/2017
KH 10.09.2018 § 241
Vuoden 2018 talousarvioon on varattu määrärahaa rakennusten
purkamiseen yhteensä 710.000 euroa. Kaikki suunnitellut purut eivät
tule toteutumaan vuoden 2018 aikana. Tämän johdosta toteutumattomien purkukustannusten osuus on tarkoituksenmukaista vähentää
talousarviosta, etenkin kun muilla toimialoilla on olemassa talousarvion ylitysuhkia. Talousarvioon 2018 purkukustannukset toteutumisarvioineen ovat seuraavasti:
Purkukustannukset

TA2018

Toteutuu
2018
mäkitien siipi purku
-130 000
0
vanhan sairaalan purku
-60 000 -105 000
kerrostalo II purku
-160 000
0
alakoulun asuntola purku
-80 000
0
Rakennukset kiinteistöllä Kuurila (koulukampus)
-30 000
0
yläaste
-250 000 -250 000
Yhteensä
-710 000 -355 000
Jätetään varausta Rantatien koulun korjauksien käyttötalousosuuteen
Purkukustannusten ylijäävä osuus

Jää käyttämättä
130 000
-45 000
160 000
80 000
30 000
0
355 000
-60 000
295 000

Rantatien koulun kiinteistöön toteutettujen korjausten osalta osa menoista kuuluu luonteeltaan käyttötalousmenoihin, minkä johdosta
Mäkitien koulun purkamiseen varatusta määrärahasta on tarpeen
jättää osa kattamaan näitä korjauskuluja.
Purkukustannusten määrärahat sisältyvät teknisten palveluiden lautakunnan ylläpidon ja rakentamisen tulosalueen määrärahoihin, jossa ne on kohdistettu kyseisten kiinteistöjen kustannuspaikoille. Koska summat ovat merkittäviä, ne vaikeuttavat kyseisen tulosalueen
talouden seurantaa. Tämän johdosta talousarvioon jäljelle jääviä
purkukustannuksia olisi selkeämpi seurata omassa osastossaan joko nykyisellä tulosalueella tai hallinnon tulosalueen alla. Teknisten
palveluiden lautakunnan tulee tehdä ehdotus määrärahojen siirrosta
tulosalueelta toiselle, mikäli katsovat sen tarkoituksenmukaiseksi.
Valmistelija: tekninen johtaja, talousjohtaja
Ehdotus:

Ptk:n tark.
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teriaalissa mainituilta kustannuspaikoilta.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Asiantuntijana kuultiin tämän pykälän ajan talousjohtaja Kaisa Jaatista.
_________

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

Valtuuston päätös: kirjanpito, teknisten palveluiden lautakunta

KV 17.09.2018 § 54
Oheismateriaalina määrärahamuutokset.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että teknisen toimen talousarvion 2018
purkukustannuksiin varattuja määrärahoja vähennetään yhteensä
295.000 euroa, koska kaikki purut eivät tule toteutumaan vuonna
2018. Vähennykset tehdään liitteessä mainituilta kustannuspaikoilta.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Ptk:n tark.
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07.12.2016
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Seinäjärven ja Ylä-Havangan ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen
171/10.02.04/2016
KH 07.12.2016 § 360
UPM Kymmene Oyj on käynnistänyt Seinäjärven ranta-asemakaavan muutoshankkeen. Muutosalue on kaksiosainen käsittäen vuonna 1993 voimaan tulleen Seinäjärven ranta-asemakaavan ja vuonna
1994 voimaan tulleen Ylä-Havankajärven ranta-asemakaavan muutokset.
Ranta-asemakaavahankkeen tavoitteena on siirtää Ylä-Havankajärvelle kaavoitetut kaikki 5 loma-asunnon rakennuspaikkaa Seinäjärven rantaan rakennettavuudeltaan ja sijainniltaan paremmille paikoille. Kaavamuutoksella ei muodosteta uusia rakennuspaikkoja.
Ylä-Havankajärven ranta-alue jää muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousalueeksi. Kaava-alueen pinta-ala on
yhteensä noin 22,4 ha ja rantaviivan pituus noin 2,6 km.
Oheisaineistona kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaselostus.
Valmistelija: kaavoitusarkkitehti
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Seinäjärven ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville asetettavaksi
maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Arto Nummijärvi, puh. (03) 485 1250, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Kaavan laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

KH 21.05.2018 § 148
Seinäjärven ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutosluonnos oli julkisesti nähtävänä 19.12.2017-16.1.2018 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta saatiin viisi lausuntoa. Mielipiteitä ei jätetty.
Kaavan laatija on antanut vastineet saatuihin lausuntoihin. VastinePtk:n tark.

VIRTAIN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
17.09.2018

6/2018

187

raportti on kaavaehdotusasiakirjojen oheismateriaalina.
Oheismateriaalina kaavaehdotus, kaavaselostus ja selostuksen liitteet 1-4.
Valmistelija: kaavoitusarkkitehti
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Seinäjärven ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville
asetettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Arto Nummijärvi, puh. (03) 485 1250, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
KH 10.09.2018 § 243
Seinäjärven ja Ylä-Havangan ranta-asemakaavan muutosehdotus
oli julkisesti nähtävänä 1.6-2.7.2018 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta annettiin kuusi lausuntoa ja kaksi muistutusta. Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavan laatijan niihin antamat vastineet on esitetty erillisessä liitteessä.
Oheisaineistona ranta-asemakaavaehdotus ja kaavaselostus sekä
kaavaselostuksen liitteet; osallistumis- ja arviointisuunnitelma, havainnekuva, luontoselvitys, arkeologinen selvitys,vastineraportti kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen ja vastineraportti kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen.
Valmistelija: kaavoitusarkkitehti
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Seinäjärven ja Ylä-Havangan
ranta-asemakaavan muutosehdotuksen ja esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

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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Virtain kaupungin rakennusvalvonta
KV 17.09.2018 § 55
Liitteenä ranta-asemakaavaehdotus ja kaavaselostus sekä kaavaselostuksen liitteet; osallistumis- ja arviointisuunnitelma, havainnekuva,
luontoselvitys, arkeologinen selvitys, vastineraportti kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen ja vastineraportti kaavaehdotuksesta
saatuun palautteeseen.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Seinäjärven ja Ylä-Havangan
ranta-asemakaavan muutoksen.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto 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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02.07.2018
17.09.2018

Luottamustoimen päättyminen ja uuden luottamushenkilön valinta
KH 02.07.2018 § 197
Tiia Maijala on 26.6.2018 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut
muuttavansa pois paikkakunnalta 23.7.2018. Hän on teknisten palveluiden lautakunnan jäsen ja sivistyslautakunnan varajäsen sekä
keskustan 8. varavaltuutettu.
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."

Tasa-arvosäännön kunnallisissa toimielimissä
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan
"kunnallisissa toimielimissä valtuustoa lukuun ottamatta tulee olla sekä naisia että miehiä, kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen toimielimen jäseniä ja varajäseniä."

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."

Vaalikelpoisuus lautakuntaan
Kuntalain 74 §:n mukaan "vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan
on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

Ptk:n tark.
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3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä
on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä
73 §:n 2 momentissa säädetään.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta
kunta ei ole."

Teknisten palveluiden
2017-2021:

lautakunnan

Jäsen
Pentti Tikkanen, puheenjohtaja
Ari Rajamäki, varapuheenjohtaja
Janne Tervonen
Pasi Aho
Liisa Knaapi
Armi Rajala
Tiia Maijala
Jaana Kallioaho
Pertti Niemi

kokoonpano

toimikaudella

Varajäsen
Erkki Suutarinen
Arvo Sihvonen
Jussi Helin
Jari Kolkkinen
Pirjo-Liisa Rouniola
Riitta Mononen
Kati Suojansalo
Pirkko Mikkola
Matti Lahtinen

Sivistyslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021:
Jäsen
Marko Kellomäki, puheenjohtaja
Anssi Nyman, varapuheenjohtaja
Pia Maskonen
Auli Arpiainen
Milla Nieminen
Olavi Mäkinen
Sanna Viitanen
Mikko Hänninen
Judit Bakone Vanczak

Varajäsen
Tapani Heinonen
Erkki Suutarinen
Tiia Maijala
Kirsti Perähuhta
Taina Niemenmaa
Marko Saarinen
Jaana Kallioaho
Petri Niemi
Tarja Suntila

Mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu päättyy, myös sivistyslautakunnan rooli ja tehtävät arvioidaan uudelleen.

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.
Ptk:n tark.
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Jos asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan varavaltuutetut loppuvat eikä kaikkia valtuutetun toimia saada täytetyksi, määrä
jää vajaaksi.
Keskustan varavaltuutetuksi tulee nousemaan Marko Rantala.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

toteaa Tiia Maijalan luottamustoimet päättyneeksi paikkakunnalta pois muuton myötä;

valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen teknisten palveluiden
lautakuntaan;

valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen sivistyslautakuntaan.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa
nimeämään Keskustan 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:

Kaupunginvaltuusto

KV 17.09.2018 § 56
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto

toteaa Tiia Maijalan luottamustoimet päättyneeksi paikkakunnalta pois muuton myötä;

valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen teknisten palveluiden
lautakuntaan;

valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen sivistyslautakuntaan.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa
nimeämään Keskustan valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun
vaalilain 93 §:n mukaisesti.

Päätös:

Ptk:n tark.
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valitsi Satu Soljan varajäseneksi sivistyslautakuntaan Tiia
Maijalan tilalle;
valitsi Raija Rihkajärven varajäseneksi teknisten palveluiden
lautakuntaan Kati Suojansalon tilalle.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa
nimeämään Keskustan valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun
vaalilain 93 §:n mukaisesti.
_________
Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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28.08.2017
27.08.2018
17.09.2018

Valtuustoaloite valtuustosalin uusista kalusteista
KH 28.08.2017 § 301
Tytti Majanen on jättänyt 20.3.2017 valtuustoaloitteen valtuustosalin
uusista kalusteista. Valtuustoaloitteessa esitetään, että vuoden 2018
talousarvioon budjetoidaan valtuustosalin uudelleen kalustaminen
kevyillä muunneltavilla pöytäratkaisuilla. Näin salia voisi käydä moniin eri käyttötarkoituksiin.
Valtuustosali on tällä hetkellä valtuuston virallisten kokousten lisäksi
myös ylioppilaskirjoituskäytössä keväisin ja syksyisin. Ylioppilaskirjoitukset pidetään valtuustosalissa siihen saakka, kunnes uusi rakennettava yhtenäiskoulu valmistuu. Uudet käyttökelpoisemmat kalusteet olisi järkevä hankinta, sillä valtuuston vanhat raskaat pöydät
eivät sovi ylioppilaskirjoituskäyttöön. Tästä syystä vanhat kalusteet
on viety varastoon ja tilalle tuotu pöydät, jotka soveltuvat ylioppilaskirjoitus käyttöön. Ylioppilaita voi olla kirjoittamassa yhteensä jopa
40, jolloin erillisiä pöytiä tulee olla vähintäänkin sen verran.
Isku Oy:n edustaja on käynyt kesällä 2017 katsomassa valtuustosalin tilan ja tehnyt tarjouksen. Pöytien hinnat riippuvat täysin siitä,
minkälainen pöytämalli halutaan valita. Tämän lisäksi on pyydetty
tarjous valtuustosalin kiinteästä tykistä. Tarjoukset esitellään kokouksessa.
Oheismateriaalina myös valtuustoaloite.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus keskustelee valtuustosalin kalustamisesta ja palauttaa asian jatkovalmisteluun.

Päätös:

Kaupunginhallitus keskusteli valtuustosalin kalustamisesta ja palautti
asian jatkovalmisteluun.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
KH 27.08.2018 § 232
Uuden kaluston hankkiminen valtuustosaliin on suhteellisen kallis investointi. Tehdyn selvityksen perusteella valtuustosalin uudelleenkalustamista ei pidetä tässä vaiheessa taloudellisesti järkevänä ratkaisuna.
Ptk:n tark.
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Jos asia kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi, tulee vuoden 2019 talousarvioon varata valtuustosalin uusiin kalusteisiin määräraha.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuustosaliin
ei tässä vaiheessa hankinta uutta kalustoa.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että asia katsotaan
aloitteena loppuun käsittelyksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
_________

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

Valtuusto

KV 17.09.2018 § 57
Oheismateriaalina aloite.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että valtuustosaliin ei tässä vaiheessa
hankita uutta kalustoa ja asia katsotaan aloitteena loppuun käsittelyksi.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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10.09.2018
17.09.2018

Valtuustoaloite asuntomessuille osallistumisesta
KH 10.09.2018 § 256
Valtuutetut Risto Saarinen ja Pentti Tikkanen tekivät 4.6.2018 valtuustoaloitteen valtuuston ja teknisen lautakunnan tutustumismatkasta asuntomessuille.
Kaupunginhallitus päätti 11.6.2018, että tekninen johtaja vastaa retken järjestelyistä ja toteuttamisesta. Retki Porin asuntomessuille järjestettiin 2.-3.8.2018.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Valtuusto

KV 17.09.2018 § 58
Oheismateriaalina aloite.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Ptk:n tark.
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17.09.2018
17.09.2018

Lausunto ministeriölle koskien Virtain ja Ruoveden sote-yhteistoiminta-alueen
tulevaisuutta
KH 17.09.2018 § 259
Ruoveden kunta on 2.7.2018 tekemällään päätöksellä päättänyt purkaa Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi 3.7.2018 alkaen.
Sosiaali- ja terveysministeriö kutsui Ruoveden kunnan ja Virtain kaupungin edustajat sekä valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston edustajat neuvotteluun, jossa käsiteltiin Ruoveden kunnan tekemää päätöstä erota yhteistoiminta-alueesta. Neuvottelu pidettiin 24.8.2018. Neuvottelun tarkoituksena oli keskustella Virtain
kaupungin ja Ruoveden kunnan tilanteesta Ruoveden kunnan päätettyä purkaa Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi 3.7.2018 alkaen sekä Ruoveden 13.8.2018 tekemästä päätöksestä aloittaa
neuvottelut Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kuntien kanssa Ruoveden liittymisestä näiden kuntien muodostamaan yhteistoiminta-alueeseen.
Neuvottelumuistion mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta asiaa on tarpeen arvioida eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain (490/2014) näkökulmasta. Lakia on muutettu
1.1.2018 voimaan tulleella lailla 1058/2017, joka on voimassa vuoden 2019 loppuun. Lain perusteella kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) säännökset valtioneuvoston toimivallasta velvoittaa kunnat jatkamaan yhteistyötä ovat voimassa ja
sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön tulee ryhtyä
tarvittaviin toimiin asian selvittämiseksi.
Neuvotteluissa sovittiin, että osapuolet ilmoittavat sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 15.9.2018, jatkuuko ja millä edellytyksillä Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alueen mukainen yhteistyö.
Ilmoituksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö päättää yhdessä valtionvarainministeriön kanssa, ovatko valtioneuvoston jatkotoimet asiassa tarpeen. Molemmille kunnille on myönnetty asiassa lisäaikaa 17.9.2018 saakka.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Ptk:n tark.
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Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Kaupunginhallitus antaa päätöksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
(Liite 1/259 § lausunto STM:lle)
_________

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

sosiaali- ja terveysministeriö, kaupunginvaltuusto

KV 17.09.2018 § 59
Oheismateriaalina lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle.
Valmistelija: kaupunginjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa lisäasian käsittelyyn.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen
ehdotuksen keskustelun jälkeen.
_________

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

Ptk:n tark.

