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OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Mäntysalmi Tuula Puheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Kontoniemi Teemu 1. vpj osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Majanen Tytti 2. vpj osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Heinonen Tapani jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Kalliomäki Eila jäsen
Kangas  Sanna jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Koskela Reijo jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Kotalampi  Katja jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Mäkinen  Aimo jäsen ei osallistunut esteellisenä 42

§:n käsittelyyn ja poistui
kokouksesta klo 19.58

Tarvainen  Harri jäsen

MUU Kaleva Keijo KV:n puheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin
kautta

Mäkinen Olavi KV:n 1. vpj. osallistui kokoukseen Teamsin
kautta

Saarinen Johanna KV:n 2. vpj. osallistui kokoukseen Teamsin
kautta

Viitasaari Juha kaupunginjohtaja,
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
§ 42

osallistui kokoukseen Teamsin
kautta

Viitanen Henna hallintojohtaja,
pöytäkirjanpitäjä 32-41 §

osallistui kokoukseen Teamsin
kautta, ei osallistunut
esteellisenä 42 §:n käsittelyyn ja
poistui kokouksesta klo 19.58

ALLEKIRJOITUKSET

Tuula Mäntysalmi Henna Viitanen Juha Viitasaari
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä
 32-41 § 42 §

KÄSITELLYT ASIAT 32 - 42
LIITTEET



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2021 70
Kaupunginhallitus 08.02.2021

Ptk:n tark.

PÖYTÄKIRJAN TAR- 10.2.2021
KASTUS

Eila Kalliomäki  Harri Tarvainen

PÖYTÄKIRJA YLEI- 11.2.2021 kaupungin www-sivuilla
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Henna Viitanen, hallintojohtaja
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Kaupunginhallitus § 32 08.02.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

KH 08.02.2021 § 32 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 10.2.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä
11.2.2021.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Eila
Kal lio mä ki ja Harri Tarvainen.

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. Pöytäkirjan
tar kas ta jik si valittiin Eila Kalliomäki  ja Harri Tarvainen.

  Teamsin kautta kokoukseen osallistuivat luottamushenkilöistä Tuula
Män ty sal mi, Tytti Majanen, Teemu Kontoniemi, Katja Kotalampi,
San na Kangas, Reijo Koskela, Tapani Heinonen, Keijo Kaleva, Jo-
han na Saarinen ja Olavi Mäkinen sekä viranhaltijoista Juha Vii ta saa-
ri ja Henna Viitanen.

  _________
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Kaupunginhallitus § 33 08.02.2021

Elinvoimapäällikön virkavaali / Haastatteluun kutsuttavat

272/01.01/2020

KH 08.02.2021 § 33 Virtain kaupungin elinvoimapäällikön virka on ollut haettavana
13.1.- 5.2.2021 välisen ajan. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä,
kau pun gin www-sivuilla, mol.fi- palvelussa sekä sosiaalisessa me-
dias sa. 

 Elinvoimapäällikkö vastaa yritysyhteistyöstä, elinvoimahankkeiden
suun nit te lus ta ja toteuttamisesta, toimivien yritysten neuvonnasta ja
aut ta mi ses ta, yrittäjien visioiden tukemisesta ja matkailun ke hit tä mi-
ses tä yhdessä elinvoimaosaston sekä kaupunkikonsernin muiden
asian tun ti joi den kanssa. Elinvoimapäällikkö johtaa kaupungin työl li-
syy den hoi toa ja edesauttaa kaupunkimarkkinointia yhdessä muun
vies tin tä tii min kanssa.

 Elinvoimapäällikön työ on itsenäistä ja monipuolista. Hän rakentaa
elin voi mais ta elinkeinoelämää huolehtimalla kaupungissa toimivista
yri tyk sis tä ja hankkimalla uusia toimijoita Virroille. Keskeisenä teh tä-
vä nä on kasvun ja elinvoiman aikaansaaminen. Tehtävä edellyttää
hy vää ja ennakkoluulotonta markkinoinnin ja viestinnän ke hit tä mis-
otet ta ja osaamista.

 Kelpoisuusehtona virkaan oli soveltuva koulutus sekä soveltuva alan
ko ke mus. Eduksi luettiin tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto,
kun ta elä män tuntemus ja hankerahoitusosaaminen. Lisäksi ar vos-
tam me hyviä vuorovaikutustaitoja, markkinointihenkisyyttä, yrit tä jyys-
tai to ja ja hyvää kielitaitoa (vähintään sujuva englannin kielen taito).

 Viran hakuaika päättyi 5.2.2021 klo 12.00. Määräaikaan mennessä
vir kaa haki 17 henkilöä.

 Hallintosäännön 54 §:n mukaisesti kaupunginhallitus päättää elin kei-
no pääl li kön viran täyttämisestä. Kaupunginhallitus päätti ko kouk ses-
saan 11.1.2021 § 16 muuttaa elinkeinopäällikön virkanimikkeen elin-
voi ma pääl li kök si. Muutos hallintosääntöön tehdään hallintosäännön
seu raa val la tarkastuskerralla, kun muitakin muutoksia on tarpeen
teh dä.

Valmistelija:  hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita haastatteluun kutsuttavat hakijat.

 Kaupunginhallitus nimeää haastattelutyöryhmän.
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Päätös:  Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:

 Elinvoimapäällikön viran haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat
Heik ki Pietarinen, Ari Ju vak ka, Kaisa Van ha la, Tiina Perämäki, Min-
na Kankaanpää, Heidi Loukiainen ja Jari Pirhonen.

 Kaupunginhallitus nimesi haastattelutyöryhmään seuraavat henkilöt:
luot ta mus hen ki löis tä Tuula Mäntysalmi, Aimo Mäkinen, Sanna Kan-
gas, Olavi Mäkinen, Kat ja Kotalampi, Keijo Kaleva ja Johanna Saa ri-
nen sekä vi ran hal ti jois ta Juha Viitasaari ja Henna Viitanen.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 34 08.02.2021

Määräalan vuokraaminen kiinteistöstä 936-409-10-358 Puttosmetsä
matkaviestintukiasemalle ja siihen liittyvälle mastolla

52/10.00.02/2021

KH 08.02.2021 § 34 Telia Towers Finland Oy on toimittanut Virtain kaupungille vuok raus-
pyyn nön noin 100 m2:n maa-alan vuokraamiseksi mat ka vies tin tu ki-
ase man tarpeisiin Kitusenkulman teollisuusalueelta. Mat ka vies tin tu-
ki ase man ensisijainen tarkoitus on tuottaa alueelle Telian verkossa
toi mi vil le laitteille puheluiden lisäksi suurta datakapasiteettia vaativia
lan gat to mia telepalveluita (internet, sähköposti, video- ja mo bii li pal-
ve lut). Mastoon ja laitetilaan voidaan sijoittaa myös muiden te le ope-
raat to rei den laitteistoja.

Sopiva sijoituspaikka on kaupungin omistamalla kiinteistöllä
936-409-10-358 Puttosmetsä, joka on Kitusenkulman asemakaavan
muu tok ses sa osoitettu suojaviheralueeksi EV-1-merkinnällä. Si joi-
tuk ses sa on huomioitu kunnallisteknisten linjastojen sekä säh kö-
muun ta mon sijainnit lähituntumassa. Kohteelle on mahdollisuus teh-
dä liittymä Kärppäkadulta. Paikka soveltuu hyvin tie to lii ken ne mas tol-
le, koska se palvelee alueen ja sen lähiympäristön toimijoita, on hel-
pos ti liitettävissä sähköverkostoon ja sijainnilla ei ole huomioitavia
vai ku tuk sia taajamakuvaan.

Vuokrattavan määräalan pinta-ala on noin 100 m2 ja vuokra-aika on
kol me kym men tä (30) vuotta alkaen 1.4.2021 ja päättyen 31.3.2052.

Perusvuokra on 500 (viisisataa) euroa / vuosi + alv 24%. Vuokra si-
do taan elinkustannusindeksiin 1951:10=100 ja indeksiluku
2020:12=1980. Vuokranmaksuvelvoite alkaa sen kuukauden alusta
lu kien, jolloin Virtain rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä ra-
ken nus lu pa on saanut lainvoiman. Seuraavien vuosien vuokran
mää rä tarkistetaan vuosittain edeltävän vuoden joulukuun indeksin
mu kai ses ti.

Vuokra maksetaan vuosittain toukokuussa kaupungin toimittaman
las kun mukaisesti, ensimmäinen lasku 5/2022.

Valmistelija:  kaavoitus- ja kehittämispäällikkö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuokrata liitteenä olevan maan vuok ra so-
pi muk sen mukaisesti Telia Towers Finland Oy:lle noin 100 m2:n
suu rui sen määräalan kiinteistöstä 936-409-10-358 Puttosmetsä.

 Vuokra-aika on kol me kym men tä (30) vuotta alkaen 1.4.2021 ja päät-
tyen 31.3.2052.
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 Vuok ran suuruus on 500 (viisisataa) euroa+alv 24 %/vuosi ja vuokra
si do taan elinkustannusindeksiin 1951:10=100 ja indeksiluku
2020:12=1980.

Päätös:  Esittelijä muutti kokouksessa ehdotustaan siten, että kau pun gin hal li-
tus päättää pa laut taa asian valmisteluun.

 Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäinen,
 puh. 044 7151 250, sähköposti etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Vuokralainen, taloushallinto, tekninen toimi
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Kaupunginhallitus § 35 08.02.2021

Kiinteistön 936-19-20-1 myynti

53/10.00.02/2021

KH 08.02.2021 § 35 Kiinteistö 936-19-20-1 on ollut myynnissä Huutokaupat.com- si vus-
ton kautta kahden kuukauden ajan. Tarjousaika päättyy sunnuntaina
7.2.2021 klo 19.50 tai 3 minuuttia viimeisen tarjouksen jälkeen.
Myyn ti esit tees sä todetaan, että kohteella on hintavaraus ja hin ta va-
rauk sen täyttyessä myyjä eli kaupunki sitoutuu myymään kohteen
kor keim man tarjouksen tekijälle. Mikäli hintavaraus ei täyty, myyjä
pi dät tää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.

Erillispientalotontti AO-1 sijaitsee Keiturinsalmen asemakaavan ja
sen muutoksen alueella, osoitteessa Paavontie 9. Tontin pinta-ala
on 1845 m2 ja tonttitehokkuusluku e=0,25.

Kaupunginhallitus on tarkistanut pientalotonttien hintoja ko kouk ses-
saan 6.5.2019 § 147 ja em. tontin hinnaksi on määritelty 14 000 €.
Huu to kau pan päättymisen jälkeen korkeimman tarjouksen huu ta-
neen kanssa käydään keskustelu hinnasta, mikäli se ei ylitä ennalta
mää ri tel tyä tasoa.

Tarjouksen varmsitumisen jälkeen kaupunginhallitus joko päättää,
et tä se ei hyväksy korkeinta saatua tarjousta, koska se on liian al hai-
nen hintavaraukseen verrattuna, tai hyväksyy tarjouksen ja liitteenä
ole van kiinteistökauppakirjan.

Hyväksytyn tarjouksen tekijän tulee maksaa 500 (viidensadan) eu-
ron varausmaksu, joka on osa kauppahintaa, Virtain kaupungin
osoit ta mal le tilille 15.2.2021 mennessä. Kiinteistökauppakirja al le kir-
joi te taan erikseen sovittavana ajankohtana.

Valmistelija:  kaavoitus- ja kehittämispäällikkö

Ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa:

Kaupunginhallitus toteaa, että tarjouskilpailussa huu to kau pat.com-
si vus tol la kiinteistöstä 936-19-20-1 on tarjottu 1500 euroa. Tar joajan
kanssa on neuvoteltu hintatasosta.

 Kaupunginhallitus päättää hylätä tehdyn tarjouksen.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäinen. 044 7151 250,
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Jakelu: Ostaja, taloushallinto, tekninen toimi
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Kaupunginhallitus § 36 08.02.2021

Virtain kaupungin alueella vahvistetut kiinteistökaupat 1.11.-31.12.2020

16/10/2020

KH 08.02.2021 § 36
Virtain kaupungin alueella vahvistetut kiinteistökaupat
1.11.-31.12.2020 ovat oheismateriaalina.

Valmistelija:  hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupat 1-38, joissa kaupungilla
ei ole etuosto-oikeutta. Kaupunginhallitus päättää kaupoista 39-54,
jois sa kaupungilla on etuosto-oikeusharkinta, että kaupunki ei käytä
etu os to-oi keut taan.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 37 08.02.2021

Muutos opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin valtionosuuksiin vuodelle 2020

240/02.05.01/2019

KH 08.02.2021 § 37
Opetus- ja kulttuuriministeriö on joulukuussa 2020 tehnyt muutoksia
ja tarkistuksia vuoden 2020 valtionosuuksiin sekä päättänyt myöntää
val tion avus tus ta koronaepidemiasta johtuvien aamu- ja il ta päi vä toi-
min nan maksutulomenetysten kompensoimiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 31.12.2020 tekemässä päätöksessä
val tion osuus on tarkistettu vastaamaan tarkistettuja opiskelijamääriä
se kä aamu- ja iltapäivätoimintaan myönnettyjä lisäsuoritteita.
Tarkistusten johdosta valtionosuus kasvaa 10.023 eurolla ollen
393.974 eu roa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten kom pen soi mi sek-
si myönnetty avustus perustuu vuoden 2019 maksutuloihin sekä
syk syl lä 2019 ilmoitettuihin ohjaustunteihin. Virtain kaupungin saa-
ma avustuksen määrä on 3.723 euroa.

Päätökset ja maksuerittely ovat oheismateriaalina. Yhtenäiskoulun
reh to ri ja talousjohtaja ovat omalta osaltaan tar kas ta neet päätökset
il man huomautuksia.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee valtionosuuden muutospäätöksen vuo-
del le 2020 sekä valtionavustuspäätöksen tiedoksi sekä päättää, että
oi kai sun hakemiseen ei ole tarvetta.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etu ni-
mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 38 08.02.2021

Vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta

12/00.00.00/2021

KH 08.02.2021 § 38 Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla,
jot ka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen
en nak ko ää nes tyk sen aloittamista eli 31.3.2021 alkaen.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ul ko-
mai non ta sallittiin vain sitä var ten osoitettavilla kahdella vaa li mai nos-
pai kal la keskustassa (torilla ja lii kun ta hal lin kohdalla Rantatiellä) ja
yh del lä paikalla Killinkoskella (In kan tie).

Vaalien ulkomainonnan järjestäminen on kunnan vapaasti jär jes tet-
tä vis sä eikä tehtävä ole lakisääteinen. Järjestämisessä on huo mioi-
ta va ehdokkaita asettaneiden tahojen tasapuolinen ja yh den ver tai-
nen kohtelu. Toistaiseksi vaalimainospaikkojen käyttämisestä ei Vir-
roil la ole peritty maksua.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on huomioitava vaalilain sään nök-
set, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta en nak ko ää nes-
tys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen niin, että niiden voi-
daan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana
on pidetty sitä, että vaalimainokset eivät näy vaalihuoneistoon taikka
sen sisäänkäyntiin.

Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain
(503/2005) 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske il moi tus vel vol-
li suus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen
ai kai sin taan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon
ku lues sa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa
maan tei den varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain
(612/2003) 6 §:ssä ja tieliikennelain (729/2018) 73 §:ssä säädetyt
kiel lot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän
tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan
tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on
kiel let ty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa kil-
peä, merkintää tai laitetta, joka voidaan sekoittaa lii ken teen oh jaus-
lait tee seen tai joka voi heikentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta, häi-
käis tä tienkäyttäjiä tai häiritä heidän tarkkaavaisuuttaan.

Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan aina maanomistajan/-haltijan
suos tu mus. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja
hal lin nas saan ole vien alueiden vaalimainontapaikoista. Jos kunnan
vaa li mai nos ke hik ko ja sijoitetaan myös yksityisille alueille, kunnan on
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saa ta va omistajan tai haltijan suostumus kehikkojen sijoittamiseen.
Jos kunta ei käytä vaalimainoskehikkoja, sen tulisi kuitenkin mää ri-
tel lä vaalimainontapaikat hallitsemillaan alueilla.

Valmistelija:  hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin omistuksessa ja muuten
mää rää mis val las sa olevilla alueilla vuoden 2021 kuntavaaleissa sal-
li taan ulkomainonta vain sitä varten osoi tet ta vil la kah del la vaa li mai-
nos pai kal la keskustassa (torilla sekä Rantatiellä, kirjaston/koulun lä-
hei syy des sä) ja yhdellä paikalla Kil lin kos kel la (In kan tie).

 Vaalien ulkomainonta aloitetaan kaupungin omistuksessa ja muuten
mää rää mis val las sa olevilla alueilla viikkoa ennen en nak ko ää nes tyk-
sen alkamista eli 31.3.2021.

 Vaalimainospaikkojen käyttämisestä ei peritä maksua.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Tekninen osasto, ehdokkaita asettaneet puolueet.
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Kaupunginhallitus § 39 08.02.2021

Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä

KH 08.02.2021 § 39
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:
 Sivistyslautakunta 27.1.2021
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Viranhaltijapäätökset:
 Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset:

 3 §/2021: Merkkipäivämuistaminen
 4 §/2021: Työnohjauksen hankinta
 5 §/2021: Päätös avustuksesta simulaattorin hankintaan
 6 §/2021: Yritys- ja markkinointikoordinaattorin vä li ai kai-

nen korvaus
 Hallintojohtajan viranhaltijapäätös  1§/2021: Dynasty 10 ver sio-

päi vi tyk sen hankinta

 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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Teknisten palveluiden lautakunta § 12 19.01.2021
Kaupunginhallitus § 40 08.02.2021

Toimistosihteerin toimen täyttölupa

48/01.01.01/2016

TEKPALV 19.01.2021 § 12

Teknisen osaston vakituisessa toimessa oleva toimistosihteeri on
työlomalla 24.12.2021 saakka.

Sijaisuutta hoitaneen toimistosihteerin määräaikainen työsopimus on
päät ty mäs sä 28.2.2021. Jotta teknisen osaston yleishallinnon sujuva
toi min ta voidaan turvata, on toimi täytettävä siihen saakka, kun nes
si jai suus tar ve päättyy ja vakituinen toimenhoitaja palaa töi hin.

Täyttölupahakemus lautakunnan jäsenille pykälän liitteenä.

Valmistelija:  toimistopäällikkö

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le toimistosihteerin toimen täyttölupaa 1.3.2021 alkaen siihen
saak ka, kunnes sijaisuustarve päättyy vakituisen toimenhoitajan pa-
lat tua toimeen.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus

KH 08.02.2021 § 40

Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan toimistosihteerin toimelle tek-
nis ten palveluiden lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310, säh kö pos-
ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Toimistopäällikkö
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Kaupunginhallitus § 41 08.02.2021

Ilmoitusasiat

KH 08.02.2021 § 41
1. Pirkanmaan työllisyyskatsaus joulukuu 2020. Virtain työt tö-

myys as te 12,8%.
2. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston joulukuun 2020 ti lan ne-

kat saus.
3. Elinvoima- ja osaamislautakunnan pöytäkirja 27.1.2021.
4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö

asias ta LSSAVI/6220/2020: Isonevan turvetuotantoalueen
pääs tö tark kai lua koskeva suunnitelma, Virrat.

5. Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan kirje osak keen omis ta jil-
le.

6. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös asiassa
LSSA VI/4513/2016: Eläinsuojan ympäristöluvan lu pa mää räys-
ten tarkistaminen ja toiminnan muutos sekä biokaasulaitoksen
ym pä ris tö lu van määrääminen raukeamaan.

7. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje: rajoitustoimenpiteet vi rus-
muun nok sen ja epidemian leviämisen estämiseksi.

 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 § 19 18.01.2021
Kaupunginhallitus § 42 08.02.2021

Kaupunginjohtajan virka/saapuneet hakemukset

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-
sen sa no jal la ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja
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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.

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 5 §:ssä säädetään seuraavaa:
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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-
mi.sukunimi@virrat.fi
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OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksen-
hakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät  35, 38 §
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
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen

Oikaisuvaati-
musviranomai
-nen

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

Pykälät 35, 38 §
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
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaati-
muksen
sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS)
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
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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://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät,                                                                                  Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät,                                                                                     Valitusaika __ päivää
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika ___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

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
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.

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

Lisätietoja Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin-
maksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirjan
nähtävilläolopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 11.2.2021.

Liitetään pöytäkirjaan


