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OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Mäntysalmi Tuula Puheenjohtaja Teamsin kautta

Kontoniemi Teemu 1. vpj Teamsin kautta
Majanen Tytti 2. vpj Teamsin kautta
Heinonen Tapani jäsen Teamsin kautta
Kalliomäki Eila jäsen
Kangas  Sanna jäsen Teamsin kautta, ei osallistunut

esteellisenä 53 §:n käsittelyyn
Koskela Reijo jäsen Teamsin kautta
Kotalampi  Katja jäsen Teamsin kautta
Mäkinen  Aimo jäsen saapui kokoukseen klo 17.45 45 §:n

käsittelyn alkaessa
Tarvainen  Harri jäsen ei osallistunut esteellisenä 53 §:n

käsittelyyn

MUU Kaleva Keijo KV:n puheenjohtaja Teamsin kautta
Mäkinen Olavi KV:n 1. vpj. Teamsin kautta
Saarinen Johanna KV:n 2. vpj. Teamsin kautta
Viitasaari Juha kaupunginjohtaja,

esittelijä
Teamsin kautta

Viitanen Henna hallintojohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

Teamsin kautta, ei osallistunut
esteellisenä 44 §:n käsittelyyn

Vanhala Kaisa yritys- ja
markkinointikoordinaatt
ori

paikalla 45 §:n käsittelyn aikana klo
17.47 - 18.44

ALLEKIRJOITUKSET

Tuula Mäntysalmi Henna Viitanen  Juha Viitasaari
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä
 43, 45-54 §  44 §

KÄSITELLYT ASIAT 43 - 54
LIITTEET 1/46 §

PÖYTÄKIRJAN TAR- 16.2.2021
KASTUS

Katja Kotalampi  Tapani Heinonen

PÖYTÄKIRJA YLEI- 18.2.2021 kaupungin www-sivuilla
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Henna Viitanen, hallintojohtaja
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Kaupunginhallitus § 43 15.02.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

KH 15.02.2021 § 43 Hallintosäännön 127 §:n mukaan
Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen
osal lis tu jat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan
käyt tää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä,
jo hon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Tällöin
edel ly tyk se nä on läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa
nä kö- ja ääniyhteydessä.

 Hallintosäännön 146 §:n mukaan
Hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjaan tulee tehdä merkintä käy te-
tyis tä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yk si-
löi dään päätökset, jotka on tehty sähköisessä pää tök sen te ko me net te lys-
sä).

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

  Pöytäkirja tarkastetaan 17.2.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä
18.2.2021 kaupungin www-sivuilla.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Katja
Ko ta lam pi ja Tapani Heinonen.

Kaupunginhallitus päättää toteuttaa tämän kokouksen osin säh köi-
ses ti Teams-järjestelmän välityksellä siten, että sähköisesti ko kouk-
seen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö-
ja ääniyhteydessä.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Teamsin kautta kokoukseen osallistuivat luottamushenkilöistä Tuula Män-
ty sal mi, Tytti Majanen, Teemu Kontoniemi, Katja Kotalampi, Sanna Kan-
gas, Reijo Koskela, Tapani Heinonen, Keijo Kaleva, Johanna Saarinen ja
Ola vi Mäkinen sekä viranhaltijoista Juha Viitasaari ja Henna Viitanen.

  _________
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Kaupunginhallitus § 19 18.01.2021
Kaupunginhallitus § 42 08.02.2021
Kaupunginhallitus § 44 15.02.2021

Kaupunginjohtajan virkavaali

10/01.01.01/2021

KH 18.01.2021 § 19

 Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari on 8.1.2021 ilmoittanut ir ti sa nou tu-
van sa kaupunginjohtajan virasta. Hänen viimeinen vir ka suh de päi-
vän sä Virtain kaupungilla on 28.2.2021

 Kuntalain 41 §:n mukaan Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kun-
nan joh ta ja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on
vir ka suh tees sa kuntaan.

Hallintosäännön 21 §:ssä säännellään kaupunginjohtajan virasta
mm. seuraavaa:

Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloutta ja suunnittelua sekä
toi min taa kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti siten,
et tä kaupungin organisaatio ja sen henkilöstö toimii tehokkaasti asetettujen
ta voit tei den saavuttamiseksi.

Kaupunginjohtajan alaisena toimivat osastopäälliköt sekä  kaavoitus- ja ke-
hit tä mis pääl lik kö, elinkeinopäällikkö ja ympäristösuunnittelija. 

Muun ohessa kaupunginjohtajan tehtävänä on erityisesti:
1) kaupungin elinkeinopolitiikan edistäminen;
2) maankäytön ja kaavoituksen suunnittelun johtaminen;
3) kaupungin yhteiskuntasuhteiden ylläpitäminen, kehittäminen ja edun val-
von ta;
4) kaupungin ja alueellisten kehittämishankkeiden ohjaus ja seuranta.

Kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää kaupungin puhevaltaa kau pun gin-
hal li tuk sen puolesta.

Kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimukset
Kaupunginjohtajan virkaan valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva kor kea-
kou lu tut kin to ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen. 

Hallintosäännön 24 §:n mukaan valtuusto päättää kau pun gin joh ta-
jan viran täyttämisestä. Hallintosäännön 45 §:n mukaisesti viran, jo-
hon valtuusto valitse viranhaltijan, julistaa haettavaksi kau pun gin hal-
li tus.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4.1 §:n mukaisesti vir ka-
suh tee seen ottamisessa noudatetaan avointa hakumenettelyä. Sa-
man lain 5 §:n mu kaan kunnanjohtajan virkaan voidaan suos tu muk-
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sen sa no jal la ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja
jon ka kel poi suu des ta on esitetty selvitys.

Viranhaltijalain 6 §:n mukaisesti virkasuhteeseen ottamisen yleisistä
pe rus teis ta säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otet-
ta val la on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen
kel poi suus, jonka virkaan valittavan tulee täyttää. Perustuslain 125
§:n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, ky-
ky ja koeteltu kansalaiskunto.

Oheismateriaalina on luonnos hakuilmoituksesta kau pun gin hal li tuk-
sen jäsenille.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: (KH puheenjohtaja):

Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:
 myöntää täyttöluvan kaupunginjohtaja viran vakinaiselle täyt tä-

mi sel le 1.3.2021 alkaen;
 vahvistaa kaupunginjohtajan viran kel poi suus eh dot seu raa vas-

ti: Kau pun gin joh ta jan virkaan valittavalta vaa di taan virkaan so-
vel tu va korkeakoulututkinto ja hyvä pe reh ty nei syys kun nal lis-
hal lin toon ja -talouteen (hallintosääntö 24 §).

 julistaa viran haettavaksi oheisella hakuilmoituksella 8.2.2021
klo 12.00 mennessä;

 päättää hakuilmoituksen julkaisemisesta
 päättää tarvittaessa asiantuntijapalvelujen käyttämisestä rek ry-

toin ti pro ses sis sa.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etu ni-
mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Hakuilmoitus julkaistavaksi

KH 08.02.2021 § 42
 Kaupunginjohtajan virka on ollut haettavana ajalla 19.1. - 8.2.2021.

Ha ku il moi tus on julkaistu mol.fi -sivustolla, kaupungin www-sivuilla
se kä maksullisena somemarkkinointina.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto
ja hy vä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen. Lisäksi ar-
vos tam me käytännön kokemusta kuntakonsernin johtamisesta sekä
hen ki lös tö joh ta mi ses ta.
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Lain kunnallisesta viranhaltijasta 5 §:ssä säädetään seuraavaa:
Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voi-
daan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen ha-
ku ajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Ha ke-
muk seen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Kun nan joh ta-
jan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin vir ka suh-
tee seen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö,
jo ka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Hakuaika päättyi 8.2.2021 klo 12.00. Virkaa haki hakuaikana 5 hen-
ki löä. Lisäksi yksi henkilö ilmoitti antavansa suostumuksensa vir-
kaan.

Hakijayhdistelmä esitellään kokouksessa.

Virkaa haki määräaikaan mennessä seuraavat henkilöt:
 Hinkka Niku, Tampere, Master of Laws LL.M
 Härkönen Jarmo Juhani Otto, Helsinki, diplomi-insinööri
 Kellokangas Kirsi, Helsinki, tradenomi (ylempi AMK)
 Tervonen Janne, Virrat, prosessiteknikko
 Varala Sakari Aatos, Ikaalinen, tradenomi

 Lisäksi suostumuksen kaupunginjohtajan virkaan on antanut
 Viitanen Henna, Virrat, hallintotieteiden maisteri

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: (KH:n puheenjohtaja)

 Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan rekrytointiprosessin
jat ko toi mis ta.

Päätös:  Kaupunginhallitus totesi hakijat ja suostumuksensa antaneen. Pää-
tet tiin, että jatketaan hakijoiden ja suostumuksen antaneen osalta
kau pun gin joh ta jan valinnan valmistelua. Jatkovalmistelussa seu raa-
vak si hakijoiden ja suostumuksen antaneen yhteenveto esitellään
10.2.2021 valtuuston iltakoulussa, jonka jälkeen harkitaan va lin ta-
pro ses sin seuraavat vaiheet.

 Hallintojohtaja Henna Viitanen ja kaupunginhallituksen jäsen Aimo
Mä ki nen eivät osallistuneet es tel li se nä asian käsittelyyn (hallintolaki
28.1. § 1. kohta, Viitanen: asian osai nen ja A. Mäkinen: hakijan lä hei-
nen) poistuivat ko kouk ses ta tä män pykälän kä sit te lyn alkaessa klo
19.58. Pöytäkirjan pitäjänä tä män pykälän osal ta toimi kau pun gin joh-
ta ja Juha Viitasaari.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etu ni-
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mi.sukunimi@virrat.fi

KH 15.02.2021 § 44
Kaupunginjohtajahaun hakijat ja suostumuksen antajat on esitelty
kau pun gin val tuus tol le iltakoulussa 10.2. Sen myötä valintaprosessi
voi edetä seuraaviin vaiheisiin. Aiemman päätöksen mukaisesti jat-
ke taan hakijoiden ja suostumuksen antaneen osalta kau pun gin joh-
ta jan valinnan valmistelua.

Kaupunginjohtajan virkaan valittavalta vaaditaan virkaan so vel tu va-
kor kea kou lu tut kin to ja hyvä pe reh ty nei syys kunnallishallintoon ja -ta-
lou teen. Viranhaltijalain 6 §:n mukaisesti virkasuhteeseen ottamisen
ylei sis tä pe rus teis ta säädetään perustuslaissa. Perustuslain 125 §:n
mu kai set yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, ky ky ja
koe tel tu kansalaiskunto.

Kaupunginjohtajan valinnasta päättää kaupunginvaltuusto. Valinta
teh dään virkavaalin pe ri aat teil la. Virkavaalissa noudatetaan kun ta-
lain 105 §:n ja hal lin to sään nön 114 §:ien ja 115 §:ien määräyksiä.
Val tuus to toimittaa kau pun gin joh ta jan vaalin. Jos vaalissa ei kukaan
eh dok kais ta ole saa nut yli puolta an ne tuis ta äänistä, toimitetaan uu-
si vaali kahden eni ten ääniä saa neen välillä. Jälkimmäisessä vaa lis-
sa eniten ääniä saa nut tulee va li tuk si (KuntaL 41 §). 

 Viranhaltijalain 7 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen edel ly tyk-
se nä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä
ot ta mi ses ta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä
edel ly tyk siä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian
sel vit tä mi sek si suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Jollei ter-
vey del li siä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä vir ka suh-
tee seen otettaessa, ottaminen on suoritettava ehdollisena. Ot ta mi-
ses ta päättävä tai alempi täytäntöön paneva viranomainen päättää
ot ta mi sen (virkavaalin) vahvistamisesta.

 Viranhaltijalain 8 §:n mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan
mää rä tä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden
kuu kau den koeajasta.

 Kaupunginjohtajaksi valitun henkilön kanssa tehdään erillinen joh ta-
ja so pi mus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä ja muis-
ta virkasuhteen ehdoista. Asia tuodaan päätöksentekoon vir ka va lin-
nan jälkeen. Johtajasopimuksesta säännellään kuntalain 42 §:ssä.

Kaupunginhallitukselle tehdään esitys jatkovaiheista viimeistään ko-
kouk ses sa. Tavoitteena on, että uusi kaupunginjohtaja voisi aloittaa
vi ras sa mah dol li sim man pian 1.3. jälkeen tai sopimuksen mukaan
huo mioi den tarvittavan ajan päätösten lainvoimaisuuden ja muiden
jär jes te ly jen osalta.
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Valmistelija:  kaupunginjohtaja

Ehdotus: (KH puheenjohtaja)

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kau pun gin val-
tuus to

 päättää valita kaupunginjohtajan virkaan HTM Henna Viitasen
Vir roil ta;

 toteaa, että valinnan perusteluina on viran kelpoisuusehtojen
täyt tä mi nen sekä kokemus kaupunginjohtajan tehtävien hoi ta-
mi ses ta, kuntakonsernin johtamisesta ja hen ki lös tö joh ta mi ses-
ta;

 päättää, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuu kau-
den koeaikaa;

 päättää, että vaali on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7
§ 3 momentin mukaisesti ehdollinen.

 Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginhallituksen käsittelyn osalta tässä
ko kouk ses sa.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Hallintojohtaja Henna Viitanen ei osallistunut esteellisenä asian käsittelyyn
(hal lin to la ki 28.1. § 1. kohta, asianosainen) ja poistui kokouksesta tämän
py kä län käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan pitäjänä tämän pykälän osalta toimi
kau pun gin joh ta ja Juha Viitasaari.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 45 15.02.2021

Virtain Tredun ruoka- ja siivouspalveluiden tuottaminen

KH 15.02.2021 § 45 Virtain Tredun kiinteistö on toiminut yläkoulun ja lukion oppilaiden
väis tö ti la na syksystä 2016 alkaen. Ateria- ja siivouspalvelut Tredun
kiin teis töön on tuottanut Virtain kaupunki, kun Tampereen Voimia
Oy il moit ti lopettavansa palveluiden tuottamisen Virroilla.

Nyt uuden yhtenäiskoulun rakentumisen vuoksi väistötilatarve on
lop pu mas sa ja opiskelijat siirtyvät asteittain uuteen yhtenäiskouluun
syk syn 2021 aikana. Kuitenkin Virtain lukio jatkaa toimintaansa tois-
tai sek si Virtain Tredun kiinteistössä. Lisäksi on käyty keskusteluja
Tre dun johdon kanssa, että ammatillista koulutusta jatketaan ja ke-
hi te tään yhdessä Tredun henkilöstön, Virtain lukion ja elin kei no toi-
min nan kanssa.

Opiskelijoiden sekä henkilökunnan yhteisenä tahtotilana on, että
ruo ka pal ve lut pysyisivät Tredun toimipisteellä myös jatkossa. Asian
sel vit tä mi sek si on tehty laskemia, joiden perusteella tehtiin alustava
tar jous ruokapalveluiden järjestämisestä. Tarjottu ateriahinta oli
1.8.2021 alkaen 12 € (alv 0%) /henkilö Tredun toimipisteessä ny kyi-
sen palvelukuvauksen mukaisesti. Erityisruokavalio 1,25 x pe rus ruo-
ka va lion hinta. Ateriahinta sisältää kuljetuksen. Hinta on voimassa
lu ku vuo den 2021-2022.

Tarjous toimitettiin ensimmäisenä Tampereen Voimialle, joka toimii
Tre dun ruokapalveluiden ensisijaisena palveluntuottajana. Tarjous
kä si tel tiin vielä Tredun palveluverkon johtotiimissä helmikuussa
2021. Tredu käsitteli asiaa ja päätyi siihen, että ateriahinta on heille
lii an korkea. Tredu on antanut 5.2.2021 vastatarjouksen, joka on 7 €
(alv 0%) aterialta sekä aikaisemman palvelukuvauksen mukainen. 

Esitetty hinta tarkoittaa, että elo-joulukuulta 2021 jää katettavaksi ar-
viol ta 23.349,22 euron erotus. Laskelma kuluista on oheis ma te ri aa li-
na. Vuoden 2021 aikana yhtenäiskoulun valmistuminen aiheuttaa
muu tok sia myös ruokapalveluiden toimintaan ja on asettanut haas-
tei ta talousarvion laadintaan. On mahdollista, että ehdotetun jär jes-
te lyn aiheuttama kustannusten lisäys saadaan katettua nykyisellä ta-
lous ar viol la ja järjestelyssä tuleekin pyrkiä kustannustehokkuuteen.
Kos ka järjestely ei kuitenkaan ollut tiedossa tiedossa talousarviota
laa dit taes sa, esitetään menon kattamiseen lisämäärärahaa.

Valmistelija:  yrityskoordinaattori, kaupunginjohtaja, talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ruoka- ja siivouspalveluiden jatkamisesta
Tre dun toimipisteellä 1.8.2021 alkaen 7 € (alv 0%) /henkilö Tredun
toi mi pis tees sä nykyisen palvelukuvauksen mukaisesti.
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 Kaupungille syntyvien kulujen kattamiseksi kaupunginhallitus esittää
kau pun gin val tuus tol le 23.000 euron nettomääräisen lisämäärärahan
myön tä mis tä kustannuspaikalle 7201 Yläk./Lukion keittiö, Tredu
oheis ma te ri aa lis sa eritellyille tulo- ja menokohdille.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Aimo Mäkinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo
17.45.

 Yritys- ja markkinointikoordinaattori Kaisa Vanhalaa kuultiin asiantuntijana
tä män pykälän käsittelyn ajan klo 17.47 - 18.44. Vanhala osallistui ko kouk-
seen Teamsin kautta.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus § 355 17.12.2020
Kaupunginhallitus § 46 15.02.2021

Hankintapäätös Virtain kaupungin tietoliikennepalveluista

355/07.03/2020

KH 17.12.2020 § 355
 Virtain kaupungin tietoverkon palvelut koostuvat useasta eri osa-alu-

ees ta. Näitä osa-alueita ovat mm. palomuuri, Lan ja Wlan verkon
hal lin ta, kehittäminen ja verkon jatkuvan tietoturvan hallinta. Virtain
kau pun gil la on tarve kehittää tietoliikenneinfran toteutus vas taa maan
tä män päivän vaatimuksia. Tarkoituksena on saavuttaa kus tan nus-
te hok kaat palveluratkaistut, jotka on suunniteltu nykyistä tarvetta
vas taa vak si ja toteutettu nykyisellä tekniikalla.

 Tarjouspyyntö on valmisteltu seu raa val le tie to lii ken ne pal ve lui den ko-
ko nai suu del le:
 Lähiverkon kytkimet ja WLAN-tukiasemet
 Verkon suunnittelu ja uudelleenmääritys asiantuntijatyönä

(LAN/WAN, segmentointi, ym.)
 Kaupungin toimipisteet yhdistävä alueverkko (WAN) sekä

omien kuituyhteyksien valvonta.

Lisäksi optiona mm: Internet-yhteys, DDoS-esto, autentikointi lä hi-
ver kos sa.

Hankinnan vaativan ja varsin teknisen sisällön määrittelyn sekä kil-
pai lut ta mi ses ta aiheutuvan laajan työmäärän ja tiukan aikataulun
vuok si han kin ta pro ses sin läpiviemiseksi on ostettu asian tun ti ja pal ve-
lua Learnpoint Oy:ltä. Learnpoint ei edusta mitään operaattoria, toi-
mit ta jaa tai lai te val mis ta jaa. Toimittajat eivät maksa Learnpointille
kor vauk sia tai palk kioi ta eikä yhtiöllä ole omistuksellisia kytköksiä
alan toimijoihin.

Menettelytapana hankinnassa on EU kynnysarvon ylittävä avoin me-
net te ly. Learnpoint myös vertailee ja kilpailuttaa tarpeeseen so vel tu-
vat vaih to eh dot ja tekee suosituksen ratkaisun valinnasta.

Määräaikainen sopimusaika on 4 vuotta ja lisäksi yhden vuoden op-
tio. Hinnat ovat kiinteitä koko sopimuksen voimassaolon ajan. Va lin-
nan perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus (pai no tus pe rus-
teet: hinta 90 %, laatu 10 %). Hankinnasta on tarkoitus julkaista tar-
jous pyyn tö Hilmaan vielä joulukuussa 2020.

Hallintosäännön 71 §:n mukaan EU-kynnysarvojen ylittävien han kin-
to jen tarjouspyyntö tulee hyväksyttää kaupunginhallituksessa tai
asian omai ses sa lautakunnassa.
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Valmistelija:  hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy tietoliikennepalveluiden tarjouspyynnön.

 Hallintojohtajalle annetaan oikeus tehdä tarjouspyyntöön tarvittessa
muu tok sia.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Learnpoint Oy

KH 15.02.2021 § 46
 Hankinnan tarve
 Virtain kaupunki pyysi tarjousta seuraavista tietoliikennepalveluista:

 Lähiverkon kytkimet ja WLAN-tukiasemat
 Verkon suunnittelu ja uudelleenmääritys asiantuntijatyönä

(LAN/WAN, segmentointi, ym.)
 Kaupungin toimipisteet yhdistävä alueverkko (WAN) sekä

omien kuituyhteyksien valvonta.

 Optiona mm: Internet-yhteys, DDoS-esto, autentikointi lähiverkossa

Julkisia hankintoja koskevat säännökset ja sovellettu han kin ta-
me net te ly

 Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista 1397/2016. Me-
net te ly ta pa na on EU-kynnysarvon ylittävä avoin menettely.

Tarjouskilpailun vaiheet
 Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa 6.1.2021 ja

tar jous asia kir jat asetettiin saataville sähköisesti osoitteessa:
www.learnpoint.fi/virrat.

Tarjousten avaus
 Tarjoukset piti jättää sähköpostitse viimeistään 10.2.2021 klo 10.00

men nes sä.

 Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:
 ICT Elmo Oy
 XaaSIT Oy ja S1 Networks Oy (yhteistarjous)

 Tarjoukset avattiin ja niistä lähetettiin vastaanottokuittaus tarjoajille
mää rä ajan umpeuduttua.
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Tarjousten tarkastaminen
 Hankintayksikkö tarkisti tarjouspyynnössä asetettujen vaatimuksien

täyt ty mi sen. Annetut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu
 Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti tarjouskilpailussa so vel let-

tiin seuraavia vertailuperusteita: Asiakas valitsee toimittajaksi ko ko-
nais ta lou del li ses ti edullisimmaksi katsomansa ratkaisun, joka muo-
dos tuu yhden tarjoajan kokonaisuudesta.

 Kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu muodostuu vä him mäis vaa-
ti muk set täyttävien tarjousten pisteytystaulukossa (Liite 1) suoritetun
laa tu- ja kustannusvertailun perusteella. Painotusperusteet on il moi-
tet tu pisteytystaulukossa.

 Hankintaprosessissa avustamassa on ollut konsulttitoimisto Learn-
point Oy.

Tarjousten vertailun tulokset
 Tarjoukset vertailtiin edellä mainituin vertailukriteerein ja vertailun

pe rus teel la kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki ICT
El mo Oy.

 Tarjousten vertailu ja pisteiden perustelut esitetään tämän pää tök-
sen liitteenä 1 asianosaisille.

Esityshankinnan tekemiseksi ja jatkotoimenpiteet
 Hankitaan palvelut parhaan tarjouksen tehneeltä ICT Elmo Oy:ltä.

Pal ve lun toimittamisen valmistelu alkaa, kun hankintasopimus on al-
le kir joi tet tu. Sopimusaika on neljä (4) vuotta.

Sopimuksen syntyminen ja odotusaika
 Tällä hankintapäätöksellä ei synny sopimusta hankintayksikön ja tar-

joa jan välille. Osapuolien välille syntyy sitova sopimus hankinnan
koh tees ta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet eril li-
sen puitesopimuksen.

 Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä. Sopimus voidaan solmia sen
jäl keen, kun hankintalain mukainen odotusaika (14 päivää) on ku lu-
nut umpeen.

 Tämä hankintapäätös toimitetaan sähköpostitse tarjouskilpailun
asian osai sil le allekirjoituksen mukaisena päivänä.

Valmistelija:  hallintojohtaja
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Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hankkia tietoliikennepalvelut ko ko nais ta-
lou del li ses ti edullisimman tarjouksen tehneeltä ICT Elmo Oy:ltä.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

(Liite 1/46 § tarjousvertailu)
_________

Lisätietoja: Tietohallintopäällikkö Heikki Liski, puh. 044-7151226, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Tarjoajat
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Kaupunginhallitus § 47 15.02.2021

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleissa

12/00.00.00/2021

KH 15.02.2021 § 47 Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan ko ti maas-
sa 7.-13.4.2021. Varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021.

 Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaa le ja asetettava:

"1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu-
heen joh ta ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-
peel li nen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kol-
me; sekä

 2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai
useam pi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, va-
ra pu heen joh ta ja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä va ra jä-
se niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden va ra-
jä sen ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa
vaa li pii ris sä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puo lue re kis te riin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja va-
ra jä sen ten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kun ta vaa-
leis sa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan va-
ra jä se net ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen jär-
jes tyk seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Eh do kas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van hem-
pan sa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puo li soil la tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olo-
suh teis sa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

 Vaalilautakuntien  ja vaalitoimikuntien  puheenjohtajien ja  va ra pu-
heen joh ta jien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan kes kus-
vaa li lau ta kun nal le."

Vaalitoimikuntaa valitessa tulee huomioida, että vaalitoimikunnan jä-
se ne nä tai varajäsenenä eivät voi olla ehdokas, hänen puolisonsa,
lap sen sa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava
eh dok kuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa: esi mer-
kik si kunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaa-
li toi mi kun nan jäseneksi missään kunnassa.

 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten po liit-
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tis ta edustavuutta tar kas tel laan erikseen. Myös tasa-arvolain so vel-
ta mi ses sa tar kas tel laan vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jä sen-
ten ja varajäsenten edus ta vuut ta erikseen. Sekä varsinaisissa jä se-
nis sä että va ra jä se nis sä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vä-
hin tään 40 %.

 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siihen
jär jes tyk seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten on ol-
ta va kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen.
Kun ta lain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen
on henkilö,
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-
na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toi-
mi te taan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Äänestysalueet vuoden 2021 kuntavaaleissa ovat seuraavat:
001  Keskusta pohjoinen
002  Keskusta etelä
003 Vaskivesi
004  Kurjenkylä
005  Liedenpohja
006  Killinkoski
007  Kotala

Koronan vaikutukset
Koronaepidemiasta johtuen vaalilautakunnan jäsenille ja va ra jä se nil-
le on asetettava riittävät sijaisjärjestelyt ja avustavaa henkilöstöä on
ol ta va riittävästi varalla jopa siinä tapauksessa, että kaikki sai ras tui-
si vat tai jouduttaisiin asettamaan karanteeniin. Tämä on huo mioi ta-
va vaa li lau ta kun tia ja vaalitoimikuntaa nimettäessä.

Aikaisemmissa vaaleissa varajäseniä on valittu vaalilautakuntiin viisi
ja vaalitoimikuntaan kolme, mutta on tarpeen harkita ylimääräisten
va ra jä sen ten nimeämistä, jotta vaalit pystytään toimittamaan hal li-
tus ti.

Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat yhdessä
val mis tel leet ohjeet vaaliviranomaisille. Ohjeissa käsitellään kun ta-
vaa lien järjestämistä koronapandemian aikana ja niiden tar koi tuk se-
na on taata, että äänestystapahtuma saadaan toteutettua tur val li-
ses ti.

Valmistelija:  hallintojohtaja
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Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaalia varten seu raa-
vaa:

 valita kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, johon kuuluu
pu heen joh ta ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä se-
kä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

 valita laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaa-
li toi mi kun nan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kui ten-
kin vähintään kolme.

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.
_________

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

Jakelu: Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin nimetyt
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Kaupunginhallitus § 48 15.02.2021

Valtuustoaloite / Huominen huomioiden -pelasta pörriäinen

172/00.02.00/2020

KH 15.02.2021 § 48
Risto Saarinen ja kolme muuta valtuutettua on jättänyt 11.5.2020
oheis ma te ri aa li na olevan valtuustoaloitteen Huominen huomioiden.
Aloit teen mukaan mediassa on ollut esillä pelasta pörriäinen -kam-
pan ja, jossa on kampanjoitu eri pölyttäjälajien pelastamisesta. Pö lyt-
tä jä hyön teis ten määrä maailmassa on huvennut uhkaavasti. Pö lyt tä-
jien katoaminen on katastrofi luonnolle, myös ihmisille, koska 75 %
vil je ly kas veis ta tarvitsee pölyttäjiä, myös luonnonmarjat jne. Syynä
ka toon on hyönteisten elinympäristöjen katoaminen, hyönteismyrkyt,
vie ras la jit ja ilmastonmuutos. Tämä koskee myös kotimaatamme.

Aloitteessa esitetään, että Virtain kaupunki voisi mahdollisuuksien
mu kaan osallistua pelasta pörriäinen -kampanjaan seuraavasti. Joi-
ta kin hoidettuja nurmialueita voisi muuttaa luonnonniityiksi ja is tut ta-
mal la eri aikaan kukkivia kukintoja. Kaupunki voisi myös haastaa
mu kaan kuntalaiset ja kesäasukkaat, sillä pienilläkin teoilla voimme
vai kut taa merkittävästi luonnonmarjojen, maatalouden tu le vai suu-
teen sekä lintulajiston monipuolisuuteen.

Virtain kaupunki on hankkinut kesän 2020 aikana kaikkiaan kym me-
nen hyönteishotellia sijoitettavaksi eri puolille kaupunkia kau pun ki-
kon ser nin toimipisteiden yhteyteen. Lisäksi kaupunki on säilyttänyt
tiet ty jä alueita luonnontilaisena mahdollistaen hyönteisten bio toop pi-
en kasvun ja luontaisten ekosysteemien olemassa olon vahvistaen
näin pölyttäjien elinmahdollisuuksia. Lisäksi kaupunki on kan nus ta-
nut kuntalaisia samaan työhön sosiaalisessa mediassa.

Valmistelija:  kaupungijohtaja

 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi edellä esitetyt toimenpiteet
aloit teen johdosta ja esit tää kaupunginvaltuustolle, että se mer kit see
asian aloitteena lop puun käsitellyksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto
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Kaupunginhallitus § 49 15.02.2021

Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä

KH 15.02.2021 § 49
Kuntalain (410/2015) 92 §:

”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hal lin-
to sään nös sä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kun nan hal li tuk sen
kä si tel tä väk si asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kun nan hal li tuk sen
alai sen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaos ton toimivaltaan ja jossa
asian omai nen viranomainen on tehnyt pää tök sen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oi keus
kos kee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hal lin to sään nös sä
mää rät tyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lau ta kun nan alaisen vi ran-
omai sen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siir re tyis sä asioissa, jollei
kun nan hal li tus, kunnanhallituksen pu heen joh ta ja, kunnanjohtaja tai 1 mo-
men tis sa tarkoitettu hal lin to sään nös sä määrätty kunnan viranhaltija ole il-
moit ta nut asian ottamisesta kun nan hal li tuk sen käsiteltäväksi.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen pu-
heen joh ta ja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen joh to kun nan
kä si tel tä väk si asian, joka on tämän lain nojalla siirretty lii ke lai tok sen joh to-
kun nan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asian omai nen vi ran-
omai nen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voi da ottaa sen lautakunnan
kä si tel tä väk si, jonka alainen lii ke lai tok sen johtokunta on. Jos asia on pää-
tet ty ottaa sekä liikelaitoksen joh to kun nan että kunnanhallituksen kä si tel tä-
väk si, asia käsitellään kun nan hal li tuk ses sa.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan ku lues sa,
jos sa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on teh tä vä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi mi tus me net-
te lyä koskevia asioita;

2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai so si aa li toi men
asioi ta;

3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioi ta,
jos asianomaiset kunnat niin sopivat.”

Kaupunginhallitus on tämän johdosta antanut ohjeet (18.3.2013/
128§) ottokelpoisten päätösten ilmoittamismenettelystä kau pun gin-
hal li tuk sel le.

Pöytäkirjat, asialistat esityslistan oheismateriaalina:




VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2021 110
Kaupunginhallitus 15.02.2021

Ptk:n tark.

Viranhaltijapäätökset:
 Kaupunginjohtaja 7 §/2021: Tontin 936-407-3-55 myynti.
 Talousjohtaja 1 §/2021: Merikanto-opiston pankkitilin lo pet ta mi-

nen ja uuden avaaminen.

 Valmistelija:  hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja päät-
tää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin liittyviä päätöksiä.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
  _________

 Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 50 15.02.2021

Ilmoitusasiat

KH 15.02.2021 § 50
1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 5.2.2021

LSSA VI/1675/2021 Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös
Län si- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.

2. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö: Luonnos hal li tuk-
sen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kun ta ko kei lus-
ta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

 Valmistelija:  hallintosihteeri

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
  _________

 Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 51 15.02.2021

Kiinteistöjen 936-11-9-3 ja 936-11-9-4 sekä määräalan kiinteistöstä 936-11-9-2 myynti
Wirtain Metallille

56/10.00.02/2021

KH 15.02.2021 § 51 Wirtain Metalli Oy toimii tällä hetkellä Virtain kaupungilta vuok ra tuis-
sa hallitiloissa Ahjolan teollisuusalueella, osoitteessa Yrittäjäntie 4.
Wir tain Metalli Oy:llä on laajenemistarpeita ja yhtiö on tiedottanut ta-
voit tees taan keskittää konserniyhtiöiden toimintaa yhdelle paik ka-
kun nal le. Kaupungin kanssa on neu vo tel tu kiinteistön 936-11-9-3 ja
sil lä olevien hallien ostosta sekä laa jen nus maa-alu een ostosta em.
ton tin länsi- ja pohjoispuolelta.

Toteutuessaan kiinteistökauppa mahdollistaisi samaan konserniin
kuu lu vien Wirtain Metalli Oy:n ja nykyisin Ähtärissä toimivan Aisikon
Oy:n toimintojen yhdistämisen Vir roil la toimivaksi yri tys ko ko nai suu-
dek si. Teollisten toimintojen yh dis tä mi nen toisi Virroille uusia työ-
paik ko ja ja yritysten synergiahyödyn ansiosta myös uutta laa jen tu-
mis po ten ti aa lia. Yrityksen tiedotteen mukaan investoinnin myötä Vir-
roil le syntyisi ensivaiheessa noin 20, ja kasvusuunnitelma huo mioi-
den lähivuosina yhteensä noin 30 uutta työpaikkaa, nykyisten 20
työ pai kan lisäksi.

Kiinteistökaupan kokonaispinta-ala olisi 25 636 m2 jakautuen seu-
raa vas ti:
 936-11-9-3, pinta-la 9993 m2
 936-11-9-4, pinta-ala 12058 m2
 määräala kiinteistöstä 936-11-9-2, pinta-ala 3585 m2

 Em. mainituista kiinteistöistä ja määräalasta tulee muodostaa
 tonttijaolla yksi tontti. Kiinteistöllä 936-11-9-3 olevien kahden 
 rakennuksen  kerrosala on yhteensä 3259 m2.

Alue on osoitettu asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten
kort te li alu eek si T-merkinnällä. Tonttitehokkuusluku e=0,60 ja maa-
pin ta-alas ta saa käyttää rakentamiseen 30%. Rakennusoikeudeksi
kiin teis tö ko ko nai suu del le tulisi 15381,6 kerrosala-m2. Huomioiden
30 %-maa-alasääntö, yhteen kerrokseen rakennettuna saa ra ken-
nuk sia olla noin 7690 kerrosala-m2. Alustavan kartoituksen pe rus-
teel la suunnitellut laajennukset eivät edellytä kunnallistekniikan siir-
to ja. Mikäli sellaiseen on tarvetta, vastaa kaupunki siirroista.

Alueen teollisuuskiinteistöjen myyntihinnaksi on määritelty 0,84
€/m2. Hallikiinteistöstä on tehty kiinteistöarvio, joka antaa hintatason
vä lil le 504 000-616 000 €. Halli vaatii erilaisia kun nos tus toi men pi tei-
tä sen jatkokäytön kannalta. Samoin ympäröivät kiinteistöt vaativat
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toi men pi tei tä ennen kuin laajentuminen on mahdollista. Huomioiden
kiin teis tön ja tonttien tuomat rajoitukset toiminnalle ja sen laa jen tu-
mi sel le ilman merkittäviä lisäinvestointeja, on neuvotteluissa pää dyt-
ty kauppahintaan 504 000 euroa.

Koska rakennusten ja maapohjan myymisestä sovitaan yhdellä kau-
pal la, päättää kaupunginvaltuusto molempien myynnistä. Kaup pa kir-
ja luon nos ja kiinteistöarvio ovat oheismateriaalina.

Valmistelija:  kaupunginjohtaja, kaavoitus- ja kehittämispäällikkö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
päät tää myydä kiin teis töl lä 936-11-9-3 sijaitsevat rakennukset hin-
taan 504 000 eu roa sekä noin 25 636 m2 alan em. kiinteistöistä hin-
taan 0,84 €/m2. Pin ta-ala tarkentuu lohkomistoimituksen yh tey des-
sä.

 Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen tek nis luon toi-
sia muutoksia tai päivityksiä. 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto
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Kaupunginhallitus § 52 15.02.2021

Lisämääräraha talousarvioon 2021/kunnallistekniikka

85/02.02.00/2020

KH 15.02.2021 § 52 Kaupunginhallituksessa on erillisenä asiana käsittelyssä ra ken ta-
mat to man kiinteistön 936-11-9-4 ja määräalan rakentamattomasta
kiin teis tös tä 936-11-9-2 myynti. Koska erityisesti kiinteistö
936-11-9-4 on kallioisuutensa vuoksi tällä hetkellä ra ken ta mis kel vo-
ton, on osana kokonaiskauppaa neuvoteltu, että kaupunki parantaa
kiin teis tön käyttökelpoisuutta louhimalla myytävän alueen kalliota.

Louhinnan tavoitetasona on, että noin 50 metrin kaistale nykyisen
hal lin seinästä länteen saataisiin samalle tasolle nykyisen pi ha-alu-
een 936-11-9-3 kanssa.

Tarkoituksena on, että kaupunki osallistuisi louhintaan enintään
150.000 eurolla. Tämä on enim mäis mää rä, jolla kaupunki voi osal lis-
tua myytävän kiinteistön louhintaan ja louhintaan liittyviin muihin työ-
vai hei siin, kuten louhittujen massojen kasaamiseen. Muu louhinnan
ul ko puo lel le jäävä työ tai kyseisen euromäärän ylittävä osuus on jää
os ta jan vastuulle.

Talousarvion 2021 on investointiosan kunnallistekniikan han ke ryh-
mäs sä on varauduttu 298.000 euron investointeihin. Tässä sum-
mas sa ei ole varausta em. työn suorittamiseen. Tämän johdosta on
tar peen esittää lisämäärärahaa talousarvioon 2021 kustannusten
kat ta mi sek si.

Talousarvion 2021 investointien nettomeno on 9.293.600 euroa. Li-
sä mää rä ra han vaikutuksesta nettomeno nousisi 9.443.600 euroon.
Eh do tet tu lisämääräraha ei aiheuta muutosta talousarvion ra hoi tus-
tar pee seen.

Valmistelija:  maanrakennusmestari, kaupunginjohtaja, talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kun-
nal lis tek nii kan hankeryhmään myönnetään 150.000 euron li sä mää-
rä ra ha hankkeen toteuttamiseksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto
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Kaupunginhallitus § 53 15.02.2021

Virtain Jäähalli Oy:n lainan takaus

57/02.05.06/2021

KH 15.02.2021 § 53 Koronaepidemian johdosta Virtain Jäähalli Oy:n toiminta ei ole to teu-
tu nut odotetusti. Viikoittainen käyttö on noin 20 h vähäisempää kuin
nor maa lis ti, mistä aiheutuu kuukausittain noin 5.000 euron tu lon me-
ne tyk set. Li säk si halli jouduttiin sulkemaan joulu-tammikuussa noin
kuu kau dek si kokonaan ko ro na ra joi tus ten vuoksi, minkä johdosta
mak su ja joudutaan mah dol li ses ti palauttamaan. Mikäli halli suljetaan
ja jää sulatetaan, sääs te tään menoissa, mutta toisaalta myös tuloja
jää saamatta.

Yhtiö on pyrkinyt karsimaan kulujaan muun muassa hyödyntämällä
mak sul lis ten palveluiden sijaan talkootyötä esimerkiksi jään hoi dos-
sa sekä löytämään eri tavoin mahdollisuuksia saada tuloja ko ro na ra-
joi tus ten puitteissa. Välttämättömät kulut ovat kuitenkin tuoneet ta-
lou teen haastetta.

Yhtiöllä on Ylä-Pirkanmaan osuuspankista otettu laina, jonka määrä
31.12.2020 on 111.666,60 euroa. Nykyisen maksuaikataulun mu-
kaan lai na-ajak si muodostuisi noin 13 vuotta. Virtain kaupunki on
myön tä nyt lainalle oma vel kai sen takauksen 10-15 vuoden lai na-ajal-
le. Ra hoi tuk sen riit tä vyy den var mis ta mi sek si poikkeustilanteessa
Vir tain Jää hal li Oy:n hal li tus on päät tä nyt oheismateriaalina olevan
pöy tä kir jan ot teen mu kai ses ti ha kea Ylä-Pirkanmaan osuuspankista
ly hen nys va paa ta yh tiön lai nan ly hen nyk siin vuodelle 2021.

Virtain Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja on neuvotellut Ylä-Pirkanmaan
osuus pan kin kanssa lyhennysvapaasta 02/2021 alkaen. Ly hen nys-
va paa voidaan pankin puolesta myöntää, jos takaaja eli Virtain kau-
pun ki antaa tähän suostumuksensa. Lyhennysvapaa tarkoittaa käy-
tän nös sä laina-ajan pidentymistä vuodella, mikäli lyhennysten mää-
rää ei myöhemmin nosteta.

Vuotuinen lainanhoitokustannuksen määrä on 17.000 euroa, josta
ly hen nys ten osuus on 14.666,68 euroa.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Virtain kaupunginhallitus päättää antaa takaajana suostumuksensa
sil le, että Virtain kaupungin antaman takauksen kohteena olevan
Vir tain Jäähalli Oy:n laina-aika pidentyy vuodella lyhennysvapaasta
joh tuen.
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Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.

Sanna Kangas ja Harri Tarvainen eivät esteellisenä osallistuneet asian kä-
sit te lyyn ja päätöksentekoon (hallintolaki 28.1. § 5. kohta, yhteisöjäävi, Vir-
tain Jäähalli Oy:n hal li tuk sen jäsenyys)
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Virtain Jäähalli Oy, Ylä-Pirkanmaan osuuspankki
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Sivistyslautakunta § 8 13.01.2021
Kaupunginhallitus § 54 15.02.2021

Omatoimikirjastoa koskeva valtuustoaloite

344/12.03.02/2020

SIVIL 13.01.2021 § 8

Oheisaineistona on omatoimikirjastoa koskeva valtuustoaloite.

Ehdotus vastaukseksi aloitteeseen: 

Aloitteen johdosta on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle
lähetetty hankehakemus, jolla anotaan 17.100 euron avustusta
hankkeen toteuttamiseksi v. 2021-2022 aikana.

Omatoimikirjasto-hankkeella parannetaan palvelujen
saavutettavuutta. Se ei ole mahdollisuus vähentää henkilöstöä tai
karsia kuluja. Omatoimesta on tehty selvityksiä ja käytäntö on
osoittanut, että omatoimi lisää henkilöstön työtä monin tavoin.

Joitakin huomioita asiaan liittyen:
- Omatoimikirjasto on lisäpalvelu, jonka lähtökohtana on palvelujen
kehittäminen asiakaslähtöisesti.
- Varsinaisten aukioloaikojen lisäksi tulevat aukioloajat, jolloin voi
asioida omatoimisesti esimerkiksi aikaisin aamulla, myöhemmin
illalla, sunnuntaisin ja juhlapyhinä.
- Kirjastolain mukaan kirjastopalveluiden tulee olla kaikkien
käytettävissä ja saavutettavissa. Omatoimikirjasto parantaa
palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kun aukioloaikaa
voidaan lisätä huomattavasti.
- Omatoimikirjasto lisää/tehostaa tilojen käyttöastetta ja kokoelmien
käyttöä. Pienissä kunnissa kirjasto on harvoja tiloja, joita kuntalaiset
voivat käyttää maksutta. Tilojen monitoimisuus ja hyötykäyttö myös
muuhun, esim. käyttö yhteisöllisenä kokoontumis- ja
kokouspaikkana tai kansalaistoiminnan tarpeita tukevana tilana.
- Omatoimikirjaston käyttöönotolla ei vähennetä kuluja. Lisääntyvä
tilojen ja kokoelmien käyttö lisää henkilökunnan työtä: todettuja ovat
mm. kasvanut neuvonnan tarve, järjestelytyö, teknisten ongelmien
selvittely.
- Oleellista on, että lainaus- ja palautusrutiinien hoituessa nykyistä
enemmän automaateilla henkilökunnan työaika saadaan paremmin
kohdennettua kirjastoammattilaisten ydintehtäviin: toiminnan
kehittäminen, neuvonta, sisältöpalvelut, kokoelmatyö, lukemisen
edistäminen, kouluyhteistyö, tapahtumatoiminta, muut kirjastolaissa
luetellut tehtävät.
- Haasteita tuo tekniikan huomattava lisääntyminen. Kaikki
asiaakkaat eivät kykene omatoimiseen asiointiin. Omatoimikirjaston
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on todettu parantavan niiden asiakkaiden asiointimahdollisuuksia,
joille eri laitteiden käyttö on helppoa.
- Lisäksi ongelmia voivat tuoda mahdolliset järjestyshäiriöt/ilkivalta
omatoimiaikana. Jälkimmäisen vuoksi tarvitaan tehokas
kameravalvontajärjestelmä, jonka avulla selvitellään tilanteita.
- Omatoimikirjaston hankinta ei voi olla kokeilu, vaan sen
käyttöönoton aiheuttamat kustannukset ovat niin mittavat, että
päätös sen toteuttamisesta tulee tehdä pysyvästi.

Valmistelija: Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260

Ehdotus: Sivistyslautakunta antaa ehdotuksen mukaisen vastauksen
omatoimikirjastoa koskevaan valtuustoaloitteeseen ja antaa sen
edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

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

Jakelu: kaupunginhallitus

KH 15.02.2021 § 54 Koska omatoimikirjaston kehittämisen valmistelu on aloitettu ja sitä
var ten on anottu myös hankerahoitusta, on sivistyslautakunta esit tä-
nyt, että valtuustoaloite voidaan katsoa käsitellyksi.

Aloite on saanut alkunsa tarpeesta kehittää kirjastopalvelua mah dol-
lis ta maan nykyistä joustavampi asiointi. Asian edistämisen pai na va-
na syynä on myös koronarajoitukset, jotka korostavat uudenlaisia ta-
po ja tarjota palvelua. Eri paikkakunnilla on hyviä esimerkkejä, kuinka
oma toi mi kir jas to on verrattain pienillä investoinneilla mahdollistanut
laa jem man palvelun kaiken ikäisille. Kokemukset ovat osoittaneet,
et tä omatoimikirjaston hyödyntäminen on käytännössä kaikille help-
po op pia. Myöskään omatoimisuuden aiheuttamat lieveilmiöt eivät
ole tuot ta neet suuria ongelmia.

Valtuustoaloite koski omatoimikirjaston toteuttamista. Asian voidaan
kat soa olevan etenemässä edellyttäen, että suunnittelu ja toi men pi-
teet omatoimikirjaston käyttöönottoon etenevät riippumatta han ke-
avus tuk sen saamisesta.

Valmistelija:  kaupunginjohtaja
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 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan esittämät
toi men pi teet aloitteen johdosta ja esittää kaupunginvaltuustolle, että
se  merkitsee asian aloitteena loppuun käsitellyksi. Edellytyksenä
täl le on kuitenkin, että sivistystoimi edistää omatoimikirjaston käyt-
töön ot toa riippumatta avustushaun tuloksesta.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto
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OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksen-
hakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 §   
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
pää tök siin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 45 (osin), 53 § 
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-
la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
oikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
pää tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta va lit ta-
mal la tuomioistuimeen

Oikaisuvaati-
musviranomai
-nen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:
Virtain kaupunginhallitus, kts. kirjaamon yhteystiedot

Pykälät 45 (osin), 53 §

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat
Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi
Faksinumero: 4758555
Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde)
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaati-
musaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle määräajan viimeisenä päivänä
en nen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir-
jeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
tök ses tä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
näh tä vä nä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on py hä päi-
vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
en sim mäi se nä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaati-
muksen
sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muo dos-
ta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään il moit ta-
maan myös sähköpostiosoite.

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS)
Valitusviran-
omainen ja va-
li tus ai ka

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
pää tös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
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Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti)
Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
 puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asi-
oin ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät,                                                                                  Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät,                                                                                     Valitusaika __ päivää
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va li tus vi-
ran omai sen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kir jeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
pää tök ses tä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, it se näi syys-
päi vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä ar ki päi-
vä nä sen jälkeen.

X Muu valitusviranomainen: Markkinaoikeus, kts. erillinen muutoksenhakuohje seuraavalta sivulta
Pykälät 46 §
Valitusaika 14 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asi-
oin ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus-
perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edus ta jan sa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos va li tus-
vi ran omai sen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tar vit se täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyt tä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu vi ran omai sel-
le.

Lisätietoja Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin- mak-
su lais sa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirjan näh-
tä vil lä olopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 18.2.2021

Liitetään pöytäkirjaan



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2021 122
Kaupunginhallitus 15.02.2021

Ptk:n tark.

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (KH 15.2.2021 § 46)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn rat kai suun voi daan
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäl jem pä nä han kin ta la ki) mukaan
hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäl jem pä nä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa
valituksella markkinaoikeuden kä si tel tä väk si. Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle
oikaisuvaatimuksen tai mark ki na oi keu del le toi mi tet ta van valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asian osai nen on se, jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde 
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyy ty mä tön voi vaa tia
hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaa tia hankintayksiköltä kir jal li ses ti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osal lis tu mis ha ke muk sen tehnyt ehdokas tai muu ta ho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika 
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tie don
hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta han kin ta me net te lys sä tehdystä rat kai sus ta.
Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen vir ka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on py hä päi vä, it se näi syys-
päi vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oi kai su vaa ti muk sen tehdä en nen viraston
aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl keen.

Tiedoksianto sähköisesti 
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon han kin ta pää tök ses tä oheis asia-
kir joi neen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käy tet tä vis sä tämän vas taan ot to lait tees sa
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lä het tä mis päi vä nä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa sel vi tys tä tietoliikenneyhteyksien toi mi mat to muu des ta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka joh dos ta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myö hem min.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käy tä vä il mi
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole han kin ta yk si kön
hallussa.

Toimitusosoite 
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Virtain kaupunki PL 85 34801 VIRRAT
kirjaamo@virrat.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku lues sa asian osai-
nen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla mark ki na oi keu teen.

 II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saat taa asian mark ki na oi-
keu den käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai han kin ta yk si kön muu
hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tar joa jan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista pää tös tä tai muu ta
ratkaisua, joka koskee:

1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n no jal la; tai 3)
sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden pe rus tee na käytetään yk sin omaan halvinta
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hintaa tai kustannuksia.

Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon han kin ta pää tök ses tä oheis asia-
kir joi neen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käy tet tä vis sä tämän vas taan ot to lait tees sa
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lä het tä mis päi vä nä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa sel vi tys tä tietoliikenneyhteyksien toi mi mat to muu des ta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka joh dos ta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myö hem min.

Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon han kin taa kos ke vas ta
päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mu kaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden vir ka-ajan päät ty mis tä.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden pe rus teet.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen han kin ta jär jes tel mään hy väk sy mis tä koskevan ratkaisun
osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuok si käsittelylupa tulisi myön tää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen lail li nen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, va li tuk ses sa on il moi tet ta va myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu he lin nu me ro, joihin asiaa kos ke vat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lail li sen edustajan tai asiamiehen on al le kir joi tet ta va valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, se kä to dis tus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan al ka mi sen ajankohdasta. Va li tuk seen on
liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa ti muk sen sa tueksi. Asiamiehen on lii tet tä vä valituskirjelmään
valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa ha kea muu tos ta kuntalain
eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava han kin ta yk si köl le
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toi mi tet ta va hankintayksikölle vii meis tään
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan mark ki na oi keu teen. Ilmoitus on toi mi tet ta va hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kans li aan hen ki lö koh tai-
ses ti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai säh kö pos tin avulla ku ten sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Va li tuk sen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asioin ti pal ve lus sa osoitteessa https://asi oin ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Jos
vireillepanon vii mei nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai ar ki lau an-
tai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi


