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OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Mäntysalmi Tuula Puheenjohtaja

Kontoniemi Teemu 1. vpj
Majanen Tytti 2. vpj
Heinonen Tapani jäsen ei osallistunut esteellisenä 8 §:n

käsittelyyn
Kalliomäki Eila jäsen
Kangas  Sanna jäsen
Koskela Reijo jäsen
Kotalampi  Katja jäsen
Mäkinen  Aimo jäsen
Tarvainen  Harri jäsen

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

esittelijä
ei osallistunut esteellisenä 14
§:n käsittelyyn

Viitanen Henna hallintojohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET

 Tuula Mäntysalmi Henna Viitanen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 1 - 16
LIITTEET 1/6 §

PÖYTÄKIRJAN TAR- 13.1.2021
KASTUS

Sanna Kangas  Tapani Heinonen

PÖYTÄKIRJA YLEI- 14.1.2021 kaupungin www-sivuilla
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Henna Viitanen, hallintojohtaja
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Kaupunginhallitus § 1 11.01.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

KH 11.01.2021 § 1 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 13.1.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä
14.1.2021.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat San-
na Kangas 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, Tapani Heinonen, Sanna Kan-
gas, Reijo Koskela, Katja Kotalampi, Keijo Kaleva, Johanna Saarinen ja
Ola vi Mäkinen sekä viranhaltijoista Juha Viitasaari ja Henna Viitanen.

  _________
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Kaupunginhallitus § 2 11.01.2021

Omistajaohjeen antaminen teollisuushallin myymisestä / Virtain Yrityspalvelu Oy

14/00.00/2021

KH 11.01.2021 § 2
Virtain Yrityspalvelu Oy omistaa osoitteessa Lekatie 4 sijaitsevan
ker ros alal taan 2115 m2:n kokoisen teollisuushallin. Yksi vuok ra lai-
sis ta (Rotolink Oy) on kiinnostunut neuvottelemaan hallikiinteistön
os ta mi ses ta it sel leen.

Kyseisen tontin omistaa Virtain kaupunki ja samalla tontilla
(936-11-3-7) sijaitsee myös toinen halli. Jotta halli ja maapohja voi-
daan myydä, tulee laatia tonttijako ennen lohkomista. Lohkottavan
ton tin koko tulee ole maan noin 6700-7000 m2. Tontilla sijaitsevista
läm mi tys lai tok ses ta, put kis ta ja eri toimijoiden liikkumisesta tulee
myös rasite, joka todetaan loh ko mi sen yhteydessä. Tonttijaon ja loh-
ko mi sen toteuttaminen vie joi tain kuukausia. Tästä syystä on tar-
peen ensivaiheessa vuokrata mää rä ala, joka myydään myöhemmin.

Virtain Yrityspalvelu Oy on pyytänyt kaupunginhallitukselta omis ta ja-
oh jaus ta mahdollisuudesta myydä kyseinen teollisuushalli. Oheis-
ma te ri aa lina on arviolausunto hallista ja sen arvosta. Maan vuok ra-
so pi muk sen mu kai ses ti Virtain Yrityspalveluilla on oikeus siirtää
maan vuok ra oi keus kolmannelle osapuolelle, mutta myös maapohjan
myy mi ses tä on mahdollista neuvotella. Alueen teollisuustonttien ar-
vok si on mää ri tel ty 0,84 euroa/m2.

Valmistelija:  kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa Virtain Yrityspalvelu Oy:n myy-
mään edel lä mainitun hallirakennuksen sekä päättää aloittaa val mis-
te lut mää rä alan myymiseksi, tonttijaon laatimiseksi ja tontin loh ko mi-
sek si. Tontin pinta-ala tarkentuu myöhemmässä vaiheessa. Virtain
Yri tys pal ve lu Oy voi siirtää olemassa olevan vuok ra so pi muk sen uu-
del le omis ta jal le myyntiin saakka. Maapohjan myyn ti hin nak si pää te-
tään alueen myyn ti hin nan mukainen 0,84 eu roa/m2.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.
_________

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

Jakelu: Virtain Yrityspalvelu Oy, kaavoitus- ja kehittämispäällikkö
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Kaupunginhallitus § 3 11.01.2021

Koronaepidemian tilannekatsaus

122/00.01/2020

KH 11.01.2021 § 3 Koronatilanne Virroilla heikentyi joulun ja uuden vuoden aikaan mer-
kit tä väs ti. Muun muassa Virtain vuodeosaston paikkamäärää jou dut-
tiin su pis ta maan tämän johdosta määräaikaisesti. Ko ro na ti lan ne Vir-
rat–Ruove si -yh teis toi min ta-alu eel la jatkoi kehittymistään vielä kah-
del la tartunnalla uu den vuo den ja vuoden alun aikana.

 Kaikkiaan tartunnan saaneita koko koronavuoden ajalta on Virroilla
21 ja Ruo ve del lä 8 (THL:n tilanne 7.1.2020). 

Kaupunginjohtaja antaa kokouksessa tilannekatsauksen ko ro na epi-
de mian tilanteesta ja siitä aiheutuneista toimenpiteistä.

Valmistelija:  hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee koronaepidemian tilannekatsauksen
tie dok si.

Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi koronaepidemian tilannekatsauksen tie-
dok si.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 4 11.01.2021

Vuoden 2021 kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat

12/00.00.00/2021

KH 11.01.2021 § 4 Yleistä
Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso
on kotimaassa 7. - 13.4.2021 ja ulkomailla 7. - 10.4.2021. Suo ma lai-
ses sa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo kes-
ki viik ko na 31.3.2021. Kuntavaalien vaalipäivä on 18.4.2021.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat
Vaalilain 9 §:n 1 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne
ko ti maan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja si-
jain nis ta kunnanhallitus päättää sekä kohdan 3 mukaan sairaalat,
ym pä ri vuo ro kau tis ta hoitoa antavat muut, kunnanhallituksen pää tök-
sel lä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä ran gais tus lai tok-
set. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi en nak ko ää nes-
tys paik ka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös en nak ko ää-
nes tys pai kan päivittäiset aukioloajat. Kunnanhallitus määrää en nak-
ko ää nes tys ajan jak son puitteissa ennakkoäänestyspaikan au ki olo-
päi vät ja päivittäiset aukioloajat arkisin klo 8-20 ja viikonloppuna klo
9-18 välisenä aikana.

Äänestyspaikkojen tiedot tulee merkitä vaalien poh ja tie to jär jes tel-
mään viimeistään perjantaina 29.1.2021 kello 12.

Vaalilain 17 §:n perusteella ennakkoäänestyksestä kotimaan ylei-
ses sä ennakkoäänestyspaikassa huolehtivat vaalitoimitsijat, jotka
mää rää kunnan keskusvaalilautakunta. Kussakin yleisessä en nak-
ko ää nes tys pai kas sa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yh-
tä aikaa saapuvilla.

Ennakkoäänestyspaikkan liittyvät järjestelyt

Oikeusministeriö on lähettänyt 1.10.2020 vuoden 2021 kuntavaaleja
kos ke van kirjeen. Oikeusministeriö kehottaa kirjeessään kun nan hal-
li tuk sia kiinnittämään huomiota mm. seuraaviin asioihin en nak ko ää-
nes tys paik ko ja määrätessään

 Ennakkoäänestyspaikkoja tulee olla riittävässä suhteessa kun-
nan äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen en nak-
koon olisi mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää.

 Ennakkoäänestyspaikat tulee sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joi-
hin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaa-
vat.
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 Ennakkoäänestyspaikan tulee olla aatteellisilta ja taloudellisilta
kyt ken nöil tään mahdollisimman puolueeton.

 Ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyydestä on huo leh dit ta-
va, jotta myös liikkumisesteisten henkilöiden on mahdollista
ää nes tää ennakkoon.

 Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan so-
vit ta va tarkoitukseen myös järjestyksenpidon kannalta.

 Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys
voi daan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus,
vaa li va paus ja vaalirauha turvaten.

 Tilan tulee olla siten mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa ja jo-
no ja syntyy mahdollisimman vähän.

 Äänestyksen vastaanottopisteitä ja vaalitoimitsijoita tulee olla
riit tä väs ti

 Paloturvallisuus on huomioitava
 Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista

ylei sis tä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista.

Vuoden 2021 kuntavaalien järjestelyissä on otettava huomioon
myös COVID-19 pandemian aiheuttama tilanne. En nak ko ää nes tys-
pai kas sa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden
kes ken. Äänestäjän tulee olla turvallista äänestää ja vaa li toi mit si joi-
den tulee olla turvallista hoitaa tehtäviään.

Ennakkoäänestyspaikoissa on oltava näkyvästi esillä äänestäjille
tar koi tet tu turvaväleistä kertova opastus. Turvavälien säilyttäminen
saat taa edellyttää, että ennakkoäänestyspaikassa on oltava yksi
vaa li toi mit si ja valvomassa turvavälien noudattamista ja huo leh ti mas-
sa siitä, että äänestyspaikkaan otetaan sisään vain rajallinen määrä
ää nes tä jiä kerrallaan. Kunta voi halutessaan tiedottaa, että osaa en-
nak ko ää nes tys pai kan aukioloajasta suositellaan ensisijaisesti CO-
VID-19 riskiryhmiin kuuluville äänestäjille. Oikeusministeriö antaa
tar kem pia ohjeita ennakkoäänestyspaikan varusteluista, esimerkiksi
vaa li vir kai li joi den mahdollisesta suojavarustuksesta.

Edellisten vaalien ennakkoäänestyspaikat
Edellisissä vaaleissa yleinen ennakkoäänestys toimitettiin kirjastolla
ja sitä ennen yleinen ennakkoäänestyspaikka oli kaupungintalolla.
Se kä kirjastolla että kaupungintalon ala-aulassa on tehty ti la jär jes ty-
jä, jonka vuoksi ne eivät tällä hetkellä sovellu yleiseksi en nak ko ää-
nes tys pai kak si, joten ennakkoäänestyspaikalle kartoitetaan muita ti-
lo ja mm. nuorisotiloista ja liikuntahallilta.

Edellisissä vaaleissa laitosäänestys määrättiin toimitettavaksi seu-
raa vis sa yksiköissä: terveyskeskuksen vuodeosasto, Keiturinpuiston
van hain ko ti, palvelutalo Ainala, Liljanne-koti Oy:n Mertokarin yk sik-
kö, Louhenrinteen ryhmäkodin ympärivuorokautisessa asu mis pal ve-
lu yksikkö (autettu ryhmäkoti), Attendo Keituri ja Vihriälän ryhmäkoti.



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2021 8
Kaupunginhallitus 11.01.2021

Ptk:n tark.

Kotiäänestys
Lisäksi äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
ra joit tu nut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan
il man kohtuuttomia vaikeuksia, saa sen mukaisesti kuin vaalilain 55
§:ssä säädetään, äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä
kun nas sa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnak-
seen.

Oheismateriaalina Oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton vaaleja
kos ke vat kirjeet.

Valmistelija:  hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää määrätä vuonna 2021 toimitettavien kun-
ta vaa lien yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi Virtain liikuntahallin
(Rantatie 6, 34800 Virrat).

 Yleinen ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:

 ke – pe   7.4. –   9.4.2021 klo 10:00 – 19:00
 la – su 10.4. – 11.4.2021 klo 10:00 – 15:00
 ma – ti 12.4. – 13.4.2021 klo 10:00 – 19:00

 Lisäksi kaupunginhallitus määrää ennakkoäänestyspaikoiksi seu raa-
vat laitokset:
 Terveyskeskuksen vuodeosasto
 Keiturinpuiston vanhainkoti
 Palvelutalo Ainala
 Liljanne-koti Oy:n Mertokarin yksikkö
 Attendo Keituri hoivakoti
 Louhenrinteen ryhmäkodin ympärivuorokautinen asu mis pal ve-

lu yk sik kö (autettu ryhmäkoti)
 Vihriälä-koti

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.
_________

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

Jakelu: Keskusvaalilautakunta, OM (vaalitietojärjestelmä)
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Kaupunginhallitus § 5 11.01.2021

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat

12/00.00.00/2021

KH 11.01.2021 § 5
Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on 18.4.2021.

Voimassa olevan äänestysaluejaon (kaupunginvaltuusto 25.3.2013,
§ 45) mukaan Virroilla on 7 äänestysaluetta. Vaalilain 9 §:n mukaan
kun nan hal li tuk sen on määrättävä äänestysalueen vaalipäivän ää-
nes tys pai kat. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen ää nes-
tys alu een äänestyspaikassa, joka on hänen kohdalleen ää ni oi keus-
re kis te ris sä merkitty.

 Vaalipäivän äänestyspaikkoja määrätessään kunnanhallituksen tu-
lee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:
 äänestyspaikkoja on oltava riittävästi;
 äänestyspaikan tulisi sijaita sellaisessa paikassa, jossa se on

ää nes tä jien helposti saavutettavissa;
 liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten ää nes tä mis-

mah dol li suu det tulee ottaa huomioon äänestyspaikkaa suun ni-
tel taes sa;

 äänestyspaikassa on oltava tarpeeksi tilaa, jotta äänestys voi-
daan toimittaa vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha huo mi-
oon ottaen;

 äänestyspaikka on paloturvallinen eli äänestyspaikka on si joi-
tet ta va rakennuksessa niin, että rakennuksen poistumistiet pi-
de tään esteettöminä;

 äänestyspaikan tulee olla aatteellisilta ja taloudellisilta kyt ken-
nöil tään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman
mo net äänestäjät sinne mieluusti tulevat;

 äänestyspaikat olisivat vaalista toiseen mahdollisimman py sy-
vä, jolloin äänestäjät tietävät helpommin, missä ää nes tys paik-
ka on.

Vuoden 2021 kuntavaalien järjestelyissä on otettava huomioon
myös COVID-19 pandemian aiheuttama tilanne. Äänestyspaikassa
on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken.
Ää nes tä jän tulee olla turvallista äänestää ja vaalitoimitsijoiden tulee
ol la turvallista hoitaa tehtäviään.

Äänestyspaikoissa on oltava näkyvästi esillä äänestäjille tarkoitettu
tur va vä leis tä kertova opastus. Turvavälien säilyttäminen saattaa
edel lyt tää, että äänestyspaikassa on oltava yksi vaalitoimitsija val vo-
mas sa turvavälien noudattamista ja huolehtimassa siitä, että ää nes-
tys paik kaan otetaan sisään vain rajallinen määrä äänestäjiä ker ral-
laan. Oikeusministeriö antaa tarkempia ohjeita äänestyspaikan va-
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rus te luis ta, esimerkiksi vaalivirkailijoiden mahdollisesta suo ja va rus-
tuk ses ta.

 Äänestysalueet ovat seuraavat:

001 Keskusta pohjoinen
002 Keskusta etelä
003 Vaskivesi
004 Kurjenkylä
005 Liedenpohja
006 Killinkoski
007 Kotala

Valmistelija:  hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Virtain
kau pun gin vaalipäivän 18.4.2021 äänestyspaikkoina toimivat seu-
raa vat paikat:

 Äänestysalue:
 Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite

 1) Keskusta pohjoinen
 Kaupungintalon nuorisotilat 
 Virtaintie 26, 34800 Virrat

 2) Keskusta etelä
 Näyttelytila Virinä,
 Pääskyntie 4, 34800 Virrat

 3)Vaskivesi
 Vaskiveden koulu,
 Vaskivedentie 1470, 34710 Vaskivesi

 4) Kurjenkylä
 Kurjenkylän kylätalo
 Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä

 5) Liedenpohja
 Liedenpohjan koulu,
 Tulijoentie 18, 34930 Liedenpohja

 6) Killinkoski
 Killinkosken työväentalo,
 Inkantie 35, 34980 Killinkoski
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 7) Kotala
 Kotalan koulu
 Vironkoskentie 59, 42870 Kotala

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti vaalipaikan äänestyspaikat ehdotuksen mu-
kaa lukuunottamatta äänestysalue 007 Kotala, jossa vaalipäivän ää-
nes tys pai ka na kuntavaaleissa toimii Ko ta la-ta lo (Vi ron kos ken tie 101,
42870 Kotala).

 _________

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

Jakelu: Keskusvaalilautakunta, OM (vaalitietojärjestelmä)
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Kaupunginhallitus § 6 11.01.2021

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyjät

85/02.02.00/2020

KH 11.01.2021 § 6 Hallintosäännön ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti
kau pun gin hal li tuk sen tulee vuosittain hyväksyä talousarvioon pe rus-
tu va käyttösuunnitelma ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan
las ku jen vastaanottajat ja hyväksyjät.

Kaupunginahllituksen alaisudessa toimii hallinto- ja elin voi ma osas-
ton tulosalue, joka jakautuu kahteen tulosyksikköön elin voi ma pal ve-
lui hin ja hallintoon ja talouteen. Talousarvion valmistelu on tehty
kus tan nus paik ka- ja tilikohtaisesti, jo ten samalla on muodostunut ti li-
koh tai nen käyttösuunnitelma.  Käyt tö suun ni tel maa voidaan kuitenkin
tar ken taa tarvittaessa esim. jaol la osamäärärahoihin, joiden käy tös-
tä/to teu tu mi ses ta toimielin  mää rit te lee vastuun tilivelvollisen alai sel-
le yksikölle/henkilölle. Käyt tö suun ni tel mal la voidaan sitoa mää rä ra-
ho ja aivan yksittäisiinkin toi min toi hin toimielimen päättämällä tavalla,
kun han se ei ole ris ti rii das sa valtuuston tekemien päätösten kanssa.
Käyt tö suun ni tel mien yh tey des sä on otettava huomioon toimielimille
ase te tut sitovat ope ra tii vi set tavoitteet, jotka jaetaan toimenpiteisiin
ja teh tä vä ko ko nai suuk siin tulosalueille. 

Kaupunginhallituksen alainen toiminta muodostuu hallinto- ja elin voi-
ma pal ve lu jen tulosalueesta, johon vuoden sisältyy aiemmasta poi ke-
ten myös lupapalvelulautakunnan alainen toiminta. 

Hallinto- ja elinvoimaosaston toiminta vuonna 2021 kus tan nus pai-
koit tain tu lo ar vion ja menomäärärahan osalta on seuraava:

2021 TU LO-
AR VIO

2021 ME NO-
MÄÄ RÄ RA HA

001301 Hallinto, kaup.hallitus 0 -647 452
001302 Kunnallisverotus 0 -151 000
001305 Kaavoitus 82 000 -127 102
001306 Toimikunnat 0 -7 569
001309 Jäsenmaksut 0 -5 500
001314 Khall.,Lämpölaitos+kanaalit 692 400 -15 000
001356 Asuntotoimi 0 -2 142
001368 Into-Keskus 0 -7 416
001347 Kuntouttava työtoiminta 93 000 -300 946
001348 Etsivä nuorisotyö 27 500 -48 644
001349 Remonttipaja 0 -1 300
001350 Karhun askel/puutyöpaja 8 000 -52 016
001351 Karhun askel/tekstiilityöpaja 32 000 -55 247
001352 Karhun askel/muovityöpaja 29 600 -54 240
001353 Nuorten kuntouttava työtoiminta 32 000 -37 139
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001355 Yhteispalvelupiste, TE-keskus 7 700 -39 971
001357 Terveyskeskuksen kahvio 29 000 -34 509
001401 Jakamaton/työllisyystyöt 12 000 -23 962
001402 Kaupunginkanslia(työllisyystyöt) 0 -8 110
001441 Karhun askel/työpajat/työllistäminen 45 000 -93 900
001496 Killinkosken kyläyhd.(työllisyystyöt) 22 000 -55 832
001499 Harrastetoimintakeskus/työllisyystyöt 22 000 -55 862
001313 Markkinointi/kehittäminen 0 -152 000
001364 Elinkeinotoiminta ja Hankkeet 24 000 -261 476
001365 Muut avustukset 0 -200 000
001366 Teollisuusyritysten kansainväl.hanke 37 700 -37 149
001369 Teoll.yr. KV-hankkeen Flat Rate 0 -2 585
001386 Henkilökunnan kahvitus (työpaikkaruokai) 2 100 -3 850
001387 Yhteistoiminta(henkilöstöhallinto) 0 -5 132
001388 Työsuojelu(henkilöstöhallinto) 0 -8 833
001389 Muu henkilöstöhallinto 0 -8 672
001390 Tykytoiminta 0 -20 000
001710 Maaseutu(toimisto,lautak) 120 -91 539
001810 Maankäytön valvonta 72 000 -193 957
001820 Ympäristön suojelu 7 000 -155 601
001380 Kaupunginkanslia 0 -300 466
001381 Rahatoimisto 506 904 -653 012
001382 Monistamo 19 830 -35 297
001383 Keskitetty tietotekniikka 215 331 -344 679
00000013 HALLINTO- JA ELINVOIMAOSASTO 2 019 185 -4 299 107

Investointiosa

Talousarvion investointiosassa on vahvistettu tuloarviot ja mää rä ra-
hat hankkeittain ja hankeryhmittäin. Talousarvion täy tän töön pa-
no-oh jees sa on määrätty, että toimielimen on vahvistettava in ves-
toin ti osan hankeryhmille yksityiskohtainen käyttösuunnitelma erik-
seen.

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan investointiosa sisältää kus-
tan nus pai koit tain seuraavat tuloarviot ja menomäärärahat:

2021 TU LO-
AR VIO

2021 ME NO-
MÄÄ RÄ RA HA

900003 Muut osakkeet ja osuudet 0 -110 000
900004 Maa-alueet,khall.alaiset 20 000 -100 000
900020 Ohjelmistolisenssit-hankinta 0 -320 000
900014 Tienvarsikyltit 0 -65 000
909213 Valm.lämpöl.uud.liittyjät 0 -50 000
909262 Kat.K3,Kuljettimien peruskunnostus 0 -30 000
909264 KL-Ennalta arvaamattomat korjaukset 0 -40 000
909266 Kitusen Kievari -kaukolämpöliittymä 0 -40 000
909269 KL-Valvomo-tietotekniikan uusinta 0 -80 000
907012 Luontopolut 0 -10 000
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907013 Mittalaitteet/Gps 0 -20 000
907014 Kosteikko+laskeutusaltaat,Nallelan pelto 0 -40 000
00009000 HALLINTO- JA ELINVOIMAOSASTO 20 000 -905 000

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan laskujen vastaanottajat ja
hyväksyjät ovat kustannuspaikkakohtaisesti liitteenä.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus vahvistaa

 1. vuoden 2021 talousarvion vastuualueensa määrärahojen jaon
kus tan nus paik ko jen ja tilien muodostamaksi käyttösuunnitelmaksi,
jo hon ei ole tarvetta tehdä osamäärärahakohtaisia täsmennyksiä.

 2. Laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat liitteen mukaisesti. Joillakin
osa mää rä ra hoil la voi olla sama henkilö sekä laskujen vas taan ot ta ja-
na että hyväksyjänä. Kuitenkin yksittäisen laskun kohdalla vas taan-
ot ta ja ja hyväksyjä on oltava eri henkilö.

 3. Kaupunginhallitus delegoi talousjohtajalle oikeuden päättää ni mi-
ke- tai henkilöstömuutoksista johtuvista muutoksista ostolaskujen
vas taan ot ta jiin ja hyväksyjiin  vuoden 2021 aikana.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 (Liite 1/6 § laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat)
 _________

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

Jakelu: Laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat
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Kaupunginhallitus § 7 11.01.2021

Marttisen täyttölupahakemus vuodelle 2021

KH 11.01.2021 § 7 Vapautuvien virkojen/toimien sekä yli kolme kuukautta kestävien si-
jai suuk sien (pois lukien palkkatukityöt) täyttäminen edellyttää hy väk-
syn tää kaupunginhallitukselta. Virkojen ja toimien täyt tö lu pa esi tyk-
sen osalta on tehtävä riittävä tarvehankinta ja tarve täyttämiselle on
pe rus tel ta va.

Marttisen vuoden 2021 talousarvion henkilöstöbudjetti sisältää yh-
teen sä 31 henkilötyövuotta, mikä on sama kuin vuonna 2020. Joh to-
kun ta käsitteli 10.12.2020 kokouksessaan Marttisen talousarvion
vuo del le 2021. Henkilötyövuodet koostuvat vakituisista vi ran hal ti jois-
ta (2) ja työntekijöistä (19) sekä määräaikaisista työntekijöistä. Mää-
rä ai kais ten henkilöstöresurssien tarve harkitaan varaustilanteen ja
myyn nin mukaan ja vuoden mittaan tehdään lukuisia eri pituisia
mää rä ai kai sia työsopimuksia useiden eri henkilöiden kanssa. Hen ki-
lös tö bud jet tiin sisältyvän 31 henkilötyövuoden lisäksi voidaan mah-
dol li ses ti saatavalla erillisrahoituksella tarvittaessa palkata työn te ki-
jöi tä projektiluonteisiin hankkeisiin ja tehtäviin.

Esityslistan oheismateriaalina on kaupunginhallituksen jäsenille sel-
vi tys henkilötyövuosien käytöstä/jakaantumisesta eri tehtäviin. Vuo-
den 2020 lopussa toimistosihteeri ilmoitti jäävänsä eläkkeelle ja kun-
nal li sen nuorisotyön koordinaattori irtisanoutui 1.1.2021 alkaen. Li-
säk si Marttisen saamat AVI:n rahoitukset alueellisena nuorisotyön
koor di naat to ri na toimimiseen 2021 sekä koulunuorisotyön to teut ta-
mi seen osana kunnallista nuorisotyötä vuosina 2021-2022 edellyttää
pa nos tus ta nuorisotiimiin sekä koulunuorisotyöntekijän (50 %) palk-
kaa mis ta. Vuosi 2020 oli erikoinen vuosi koronaepidemiasta johtuen,
jol loin mm. kansainvälinen toiminta loppui kokonaan samoin kuin ko-
ti maan toimintaa rajoitettiin rankasti valtiovallan toimesta. Vuonna
2021 alueellisen ja kansainvälisen nuorisotoiminnan sekä Nuot ta-toi-
min nan vahvistamiseen samoin kuin matkailun ja sen edellyttämien
pal ve lui den kehittämiseen ja toteuttamiseen tarvitaan vahvistusta
eten kin myyntiin ja ohjauspalveluihin.

Päätös täyttölupamäärästä, 31 henkilötyövuotta, esitetään teh tä väk-
si toistaiseksi. Samalla esitetään lopetettavaksi toimistosihteerin vir-
ka ja sen muuttaminen työsuhteeksi.

Hallintosäännön 43 §:n mukaan Kaupunginhallitus päättää viran lak-
kaut ta mi ses ta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston
va lit se mien viranhaltijoiden viran lakkauttamisesta päättää kuitenkin kau-
pun gin val tuus to.

Valmistelija:  liikelaitoksen toimitusjohtaja, hallintojohtaja
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Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Marttiselle täyttöluvan vuoden
2021 talousarvioon perustuvan kokonaissuunnitelman mukaisesti;
yh teen sä 31 henkilötyövuotta (sisältää vakituiset ja määräaikaiset vi-
ran hal ti jat ja työntekijät). Em. henkilöstön lisäksi mahdollisella bud je-
toi mat to mal la erillisrahoituksella voidaan palkata työntekijöitä mää-
rä ai kai siin projektiluonteisiin hankkeisiin ja tehtäviin.

 Kaupunginhallitus päättää muuttaa Liikelaitos Marttisen toi mis to sih-
tee rin viran toimeksi, koska tehtävässä ei käytetä julkista valtaa.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.
_________

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

Jakelu: Liikelaitoksen toimitusjohtaja
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Kaupunginhallitus § 8 11.01.2021

Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä

KH 11.01.2021 § 8
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:
 Lupapalvelulautakunta 17.12.2020

Viranhaltijapäätökset:
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 Kaupunginjohtaja 31 §/2020: Avustuksen myöntäminen Vas ki-
ve den Nuorisoseura ry:lle.

 Kaupunginjohtaja 32 §/2020: Täyttölupaa perusopetuksen ja
lu kion lehtorin viransijaisuuteen.

 Valmistelija:  hallintojohtaja

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

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tapani Heinonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän kä sit te-
lyn ajaksi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta, Vaskiveden nuo ri so seu ra ry:n joh to-
kun nan jäsen)

  _________

 Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 9 11.01.2021

Ilmoitusasiat

KH 11.01.2021 § 9
1. Ote Parkanon kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 7.12.2020 §

5: Työllisyyden edistämisen kuntakokeilua koskevien yh teis työ-
so pi mus ten hyväksyminen.

2. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston marraskuun 2020 ti lan-
ne kat saus.

3. Pirkanmaan työllisyyskatsaus marraskuu 2020. Virtain työt tö-
myys as te 10,1 %.

4. Ikaalisten kaupunginhallituksen päätös 7.12.2020 § 147: Työl li-
syy den edistämisen kuntakokeilua koskevien yh teis työ so pi-
mus ten hyväksyminen.

5. Ote Juupajoen kunnanvaltuuston 14.12.2020 pitämän ko kouk-
sen pöytäkirjasta § 27: Työllisyyden kuntakokeiluun osal lis tu-
mi ses ta päättäminen.

6. Ote Urjalan valtuuston pöytäkirjasta 14.12.2020 § 40 Työl li syy-
den edistämisen kuntakokeilua koskevien yhteistyösopimusten
hy väk sy mi nen.

7. Pöytäkirjanote Pirkkalan kunnanhallituksen pöytäkirjasta
14.12.2020 § 291 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilua kos-
ke vien yhteistyösopimusten hyväksyminen.

8. Ote Oriveden kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 14.12.2020 §
280 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilua koskevien yh teis-
työ so pi mus ten hyväksyminen.

9. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.12.2020
(LSSA VI/18057/2020) Tartuntatautilain 58 §:n mukainen pää-
tös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.

10. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje epidemian leviämisen es tä-
mi ses tä kiihtymis- ja leviämisvaiheessa tai niiden uhassa ole-
vis sa maakunnissa.

11. ICT Elmo Oy:n asiakastiedote.
12. Aluehallintoviraston 31.12.2020 tekemä päätös val von ta-asias-

sa.
13. Ote Pälkäneen kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 17.12.2020 §

67 Työllisyyden kuntakokeilu/sopimukset.
14. Ote Ruoveden kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 21.12.2020 §

49: Työllisyyden edistämisen kuntakokeilua koskevien yh teis-
työ so pi mus ten hyväksyminen.

 Valmistelija:  hallintosihteeri

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
  _________
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 Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2021 21
Kaupunginhallitus 11.01.2021

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus § 10 11.01.2021

Rahatoimiston täyttölupa - taloussihteeri sekä ostoreskontran viran lakkauttaminen

KH 11.01.2021 § 10 Rahatoimisto hakee täyttölupaa toistaiseksi voimassaolevaan ta-
lous sih tee rin toi meen 1.3.2021 alkaen. Työtehtävien pääasiallinen
si säl tö on os to res kont ran hoitaminen, avustavat kirjanpitotehtävät
se kä neu von ta pal ve lut. Talousarviossa 2021 on varattu määräraha
teh tä vän täyt tä mi seen. Tehtävä on tällä hetkellä täytettynä kau pun-
gin sisäisin hen ki lös tö jär jes te lyin 28.2.2021 saakka. Tehtävä voi-
daan täyttää myös osa-aikaisena (60 %), jolloin työtehtäviin sisältyisi
os to res kont ran hoitaminen.

 Taloussihteerillä tulee olla tehtävään soveltuva vähintään toisen as-
teen koulutus sekä riittävä perehtyneisyys taloushallintoon sekä kun-
nal lis hal lin toon.

 Aikaisemmin ostoreskontran hoitaja on ollut virkasuhteinen. Virka
esi te tään tässä yhteydessälakkautettavaksi, sillä tehtävässä ei käy-
te tä julkista valtaa.

 Hallintosäännön 43 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää viran lak-
kaut ta mi ses ta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Val-
tuus ton valitsemien viranhaltijoiden viran lakkauttamisesta päättää
kui ten kin kaupunginvaltuusto.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan taloussihteerin tois-
tai sek si voimassa olevaan toi meen 1.2.2021 alkaen.

 Kaupunginhallitus lakkauttaa ostoreskontran hoitajan viran 1.2.2021
al kaen.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu:  Talousjohtaja
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Kaupunginhallitus § 11 11.01.2021

Erä- ja luontokulttuurimuseohakuun osallistuminen

KH 11.01.2021 § 11 Suomen Metsästysmuseo on avannut kilpailun erä- ja kult tuu ri kes-
kuk sen sijaintipaikkakunnasta. Suomeen on syntymässä uusi kan-
sal li ses ti ja kansainvälisesti merkittävä Erä- ja luontokulttuurimuseo.

Päämääränä on rakentaa metsästyksen, kalastuksen, luon non tuot-
tei den keräilyn, retkeilyn ja yleisesti ottaen luonnon virkistyskäytön ja
sen kestävän hyödyntämisen kokemisen ja esittelyn keskus. Uuden
mu seon tavoitteena on 100 000 kävijää vuodessa ja viiden mil joo-
nan euron vuotuiset aluetaloudelliset vaikutukset.

Kunnille tarjotaan mahdollisuus saada paikkakunnalleen kan sain vä-
li ses ti kiinnostava eräkulttuurin museo. Kaupungin kiinnostuksen voi
il mais ta vastaamalla vapaamuotoisesti esitettyihin kysymyksiin tam-
mi kuun 2021 loppuun mennessä. Saatujen vastausten perusteella
enin tään neljä kaupunkia tarkempiin neuvotteluihin. Neuvottelujen
tu lok set esitellään rahoittaville ministeriöille ja varsinainen sitova tar-
jous pyyn tö toimitetaan kilpailun kolmanteen vaiheeseen eteneville
kau pun geil le.

Haun kysymykset ja vastausluonnokset ovat oheismateriaalina. Erä-
ja luontokulttuurimuseosta sekä hakuun osallistumisesta löytyy li sä-
tie toa osoitteesta www.eraluontomuseo.fi.

Valmistelija:  Kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää jatkaa asian valmistelua tavoitteenaan jät-
tää hakemus tammikuun loppuun mennessä. Asia palautetaan val-
mis te luun.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 12 11.01.2021

Talousarvion 2020 toteuma 30.11.2020 tilanteessa

64/02.02.00/2019

KH 11.01.2021 § 12 Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty,
et tä toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa vähintään kerran
kuu kau des sa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toi mi eli-
mit täin. Vuoden 2020 talousarvion toteuma 30.11.2020 tilanteen
mu kai se na on oheismateriaalina. Toteuma sisältää eri kois sai raan-
hoi don kus tan nuk set palvelujen todellisen käytön mukaisesti, lo ma-
ra hat hei nä kuus sa maksetun mukaisena, eläkemenoperusteiset
mak sut on huo mioi tu koko kaupungin tu los las kel mas sa maksetun
en na kon mu kai se na ja toimielimille sum ma on kohdistettu ai heut ta-
mis pe ri aat teen mukaisesti.

Yhteenvetoraportissa on esitetty koko kaupungin tuloslaskelman to-
teu ma ja ennuste, verotulojen ja valtionosuuksien toteumat, käyt tö-
ta lou den toteumat toimielimittäin sekä investoinnit.

Marraskuun lopussa koko kaupungin tulos on toteutunut pääosin ta-
lous ar vion mukaisesti. Verotulojen ja valtionosuuksien ennuste pe-
rus tuu koko vuoden toteumaan joulukuussa maksetut tilitykset huo-
mioi den. Yhteisöveron osalta toteuma vastasi hyvin tarkkaan Kun ta-
lii ton viimeisintä ennustetta. Kunnallisveron osalta koko vuoden to-
teu ma oli hieman ennustetta parempi. Kiinteistövero puolestaan jäi
en nus tees ta johtuen tilitysrytmin muutoksesta, minkä johdosta osa
vuo den 2020 kiinteistöverotuloista tuloutuu vasta tam mi-hel mi kuus-
sa 2021. Kokonaisuutena verotulot toteutuivat n. 818.500 euroa ta-
lous ar vio ta alhaisempina.

Valtionosuuksien toteuma on selkeästi talousarviota korkeampi, ku-
ten muutospäätösten ja aiempien ennusteiden yhteydessä on to det-
tu. Kokonaisuutena valtionosuudet toteutuivat n. 2.244.300 euroa ta-
lous ar vio ta korkeammalla tasolla. Verotulojen ja valtionosuuksien
yh teen las ket tu vaikutus on siten n. 1.425.800 euroa positiivinen ta-
lous ar vi oon verrattuna.

Tu los las kel ma en nus tees sa on huo mioi tu koko vuoden toteutuneet
ve ro tu lot ja valtionosuudet edellä kuvatusti. Muutoin ennuste pe rus-
tuu ta lous ar vi oon sekä myönnettyihin lisämäärärahoihin sekä mui hin
tie dos sa oleviin tai toteutuneisiin olennaisiin poikkeamiin. Edel lä
mai ni tuin pe rus tein laaditun ennusteen mukaan tilikauden yli jää mäk-
si muo dos tui si noin 1,0 milj. euroa. Huomioitavaa kui ten kin on, että
tä män het ki nen ennustettu ylijäämä perustuu siihen, että eri kois sai-
raan hoi dos ta ei tule merkittäviä talousarviosta poikkeavia li säyk siä
lop pu vuo del le.
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Marraskuun tilanteessa menot ovat perusturvaosastoa lu kuun ot ta-
mat ta kaikilla osastoilla kokonaisuutena ta lous ar vion puit teis sa (las-
ken nal li nen toteuma% 91,7 %). Toi min ta tuot to jen ker ty mä on hie-
man talousarviosta jäljessä. Jättämä on osit tain ko ro nan ai heut ta-
maa ja osittain epätasaisesta kertymästä joh tu vaa. PSHP:n eri kois-
sai raan hoi don me no jen toteuma on Virtain osalta 83,1 % (huom. ta-
lous ar vio ta alennettu) ja Ruo ve den 77,7 %. Toimielinten to teu ma tie-
to ja sekä menojen että tuot to jen to teu tu mis ta on kom men toi tu tar-
kem min oheis ma te ri aa li na ole vas sa ra por tis sa.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuo den 2020 talousarvion toteuman
30.11.2020 tilanteen mu kai se na tiedoksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Sivistyslautakunta § 115 21.10.2020
Kaupunginhallitus § 13 11.01.2021

Virtain lukion kehittämisryhmä / kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen

294/12.00.00/2020

SIVIL 21.10.2020 § 115

Yhtenäiskoulun valmistuessa  Virtain lukio jää valtaosaltaan
toimimaan nykyisissä tiloissaan Tredu kiinteistöjen rakennuksessa
osoitteessa Sipiläntie 1. Yläkoulu siirtyy uuteen yhtenäiskouluun
kokonaisuudessaan syyslukukauden alussa. Lukion käytössä
olevien tilojen sijainti ja määrä tulee tarkennettavaksi lukuvuoden
aikana.
Lukion opetussuunnietelmauudistus on käynnissä ja astuu voimaan
syyslukukauden 2021 alusta. Lukion painotusalueita on hyvä
tarkistaa opetussuunnitelmatyön yhteydessä. Nykyisin Virtain lukion
painotusalueena on musiikkiteatteri.
Lukio profiloituu voimakkaammin Tredu-yhteistyön myötä toisen
asteen oppilaitokseksi. Muutostilanteessa Virtain lukion
kokonaisvaltaista kehittämistä on mahdollista aidosti suunnitella
edelleen. Kehittämiseksi perustetaan kehittämisryhmä, joka koostuu
koulun hallinnosta, yläkoulun oppilasedustajista, lukion
oppilaskunnan edustajista ja sivistyslautakunnan edustajista. Lisäksi
ryhmään kutsutaan asiantuntijoita tarpeen mukaan.
Sivistyslautakuntaa pyydetään nimeämään edustajansa
kehittämisryhmään.

Valmistelija:  Yhtenäiskoulun rehtori

Ehdotus: Sivistyslautakunta nimeää edustajansa lukion kehittämisryhmään.

Päätös:  Lautakunta nimesi edustajakseen puheenjohtaja Marko Kellomäen,
varapuheenjohtaja Anssi Nymanin ja jäsen Sanna Viitasen. Lisäksi
lautakunta pyytää kaupunginhallitusta, Merikanto-opistoa ja Virtain
elinkeinotiimiä nimeämään edustajansa.
_________

Lisätietoja: Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, katri.rantala@virrat.fi,
 p. 044 715 1430

Jakelu: työryhmään nimetyt ja kutsutut

KH 11.01.2021 § 13
Sivistyslautakunta on pyytänyt kaupunginhallitusta nimeämään
edus ta jan sa Virtain lukion kehittämisryhmään.
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Valmistelija:  hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Virtain lukion ke hit tä mis ryh-
mään.

Päätös:  Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen Virtain lukion ke hit tä mis ryh-
mään kaupunginhallituksen puheenjohtajan.

 Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että yritys- ja mark ki noin-
ti koor di naat to ri Kaisa Vanhala toimii elinvoimaosaston edustajana
työryhmässä.
_________

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

Jakelu: Yhtenäiskoulun rehtori
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Kaupunginhallitus § 14 11.01.2021

Kaupunginjohtajan irtisanoutuminen

10/01.01.01/2021

KH 11.01.2021 § 14 Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari on 8.1.2021 päivätyllä kirjeellä il-
moit ta nut irtisanoutuvansa kaupunginjohtajan virasta. Hän on esit tä-
nyt toiveenaan, että viimeinen virkasuhdepäivänsä Virtain kau pun gil-
la on 28.2.2021, tai vaihtoehtoisesti, että hän voisi pitää vapaita
tuos ta päivästä lukien.

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 40 §:n mukaan valtuuston va lit se-
man viranhaltijan irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Viranhaltijan
pyyn nös tä tai suostumuksella voidaan noudattaa myös lyhyempää
ir ti sa no mis ai kaa.

Hallintosäännön 56 §:n mukaan valtuuston ottaman viranhaltijan ir ti-
sa noes sa virkasuhteensa myöntää hänelle eron kaupunginhallitus.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: (Kaupunginhallituksen puheenjohtaja)

 Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtaja Juha Viitasaaren ir ti-
sa nou tu mis il moi tuk sen siten, että hänen viimeinen vir ka suh de päi-
vän sä Virtain kaupungilla on 28.2.2021.

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
asian tiedoksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.

Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari poistui kokouksesta esteellisenä tä män
py kä län käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 § 1. kohta, asian osai nen)
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, säh kö pos ti: etu ni-
mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: asianosainen, palkanlaskenta, valtuusto
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Kaupunginhallitus § 214 05.06.2017
Kaupunginvaltuusto § 70 12.06.2017
Kaupunginhallitus § 15 11.01.2021

Ilmoitus valtuustoryhmästä eroamisesta ja uuden valtuustoryhmän perustaminen

KH 05.06.2017 § 214

 Hallintosäännön 87 §:ssä on valtuustoryhmien muodostamisesta
sään nel ty seu raa vaa:

”Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryh-
miä.

 Val tuus to ryh män muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on an net-
ta va val tuus tol le kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liit ty vien val-
tuu tet tu jen al lekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston pu heen joh ta jal le.

 Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, mikäli hän on tehnyt 2
mo men tis sa tarkoitetun ilmoituksen.

 Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton.
Puo leen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uu-
den valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puoleen
val tuus to ryh män nimeen.”

Valtuustoryhmän asemasta kokouksessa on säädetty hal lin to sään-
nön puheenvuoroja koskevassa 105 §:ssä.

 Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta esitellään valtuuston
ko kouk ses sa.

 Valmistelija:  hallintojohtaja 

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi jätettävät
il moi tuk set valtuustoryhmien muodostamisesta.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
  _________

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

KV 12.06.2017 § 70

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi jätettävät ilmoitukset val tuus-
to ryh mien muodostamisesta.

Päätös:  Puheenjohtaja luki jätetyt ilmoitukset valtuustoryhmien muo dos ta mi-
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ses ta.

 Kaupunginvaltuusto merkitsi ilmoitukset valtuustoryhmien muodosta-
mi ses ta tiedoksi.

 (Liite 2/70 § valtuustoryhmien ilmoitukset)
_________

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

KH 11.01.2021 § 15 Valtuustokauden alussa, kesällä 2017 valtuusto merkitsi tiedoksi val-
tuus to ryh mien muo dos ta mi sen. Valtuustoryhmiin on tullut muu tok-
sia. Kaupunginvaltuustolle on jätetty 11.1.2021 jätetty il moi tus val-
tuus to ryh mäs tä eroamisesta ja uuden valtuustoryhmän pe rus ta mi-
ses ta. 

 Valtuutetuista Teemu Kontoniemi, Jarmo Vehmas, Anssi Nyman,
San na Kangas sekä varavaltuutetuista Auli Arpiainen ja Pirjo-Liisa
Rou niolo ovat 10.1.2020 päiväyksellä ilmoittaneet eroavansa Ko koo-
muk sen valtuustoryhmästä. Lisäksi he ovat ilmoittaneet pe rus ta van-
sa Virtain Valtti-nimisen valtuustoryhmän, johon ovat liittyneet
10.1.2021. Ryhmän puheenjohtajana toimii  Sanna Kangas ja va ra-
pu heen joh ta ja na Teemu Kontoniemi. Allekirjoitetut ilmoitukset ovat
esi tys lis tan oheismateriaalina.

Valmistelija:  hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi val tuu tet-
tu jen Teemu Kon to nie men, Jarmo Vehmaan, Anssi Nymanin ja San-
na Kan kaan se kä varavaltuutettujen Auli Arpiaisen ja Pirjo-Liisa
Rou niolan ero il moi tuk sen Kokoomuksen valtuustoryhmästä sekä il-
moi tuk sen Virtain Valt ti-val tuus to ryh män perustamisesta ja heidän
liit ty mi sen sä uuteen val tuus to ryh mään.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Valtuusto
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Kaupunginhallitus § 16 11.01.2021

Elinkeinopäällikön viran muuttaminen elinvoimapäällikön viraksi ja viran auki
julistaminen

272/01.01/2020

KH 11.01.2021 § 16 Kaupungin elinkeinopäällikkön virka on vapautunut 1.11.2020 al-
kaen. Tehtävä on hoidettu tämän väliajan sisäisin järjestelyin. Elin-
kei no pääl lik kö toimi aikaisemmin myös Virtain Yrityspalvelu Oy:n toi-
mi tus joh ta ja na, mutta tällä hetkellä ko. tehtävä ei kuulu enää elin kei-
no pääl lik kön tehtäviin.

Virtain kaupunki on vuoden 2020 aikana panostanut kaupungin elin-
voi man kehittämiseen ja paikkakunnan houkuttelevuuden li sää mi-
seen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt elinvoimapaketin, johon si-
säl tyi vät vauvarahan määrän nostaminen ja ja kau tu mi nen kah dek-
sal le vuodelle, korkeakouluopiskelijoiden stipendi, il mais ten opis ke li-
ja-asun to jen tarjoaminen määräaikaisesti sekä asun to jen tar joa mi-
nen yritysten käyttöön 50 %:n vuok ra huo jen nuk sel la.

Ympäristö- ja rakennusvalvonta on siirretty kaupunginhallituksen alle
ja organisaatiota on muutettu perustamalla uusi elinvoimaosasto tu-
ke maan kaupungin elinvoiman kehittämistä mm. elinkeinotoiminnan,
työl li syy den hoi don, markkinoinnin ja viestinnän, lupavalvonnan ja
kaa vo tuk sen keinoin.

Edellä esitetyn perusteella esitetään myös elinkeinopäällikön vir ka ni-
mik keen muuttamista elinvoimapäällikön virkanimikkeeksi.

Elin voi ma pääl lik kö vastaisi jatkossa elinvoimahankkeiden suun nit te-
lus ta ja to teut ta mi ses ta, toimivien yritysten neuvonnasta ja aut ta mi-
ses ta, yrittäjien visioiden tu ke mi ses ta ja matkailun ke hit tä mi ses tä yh-
des sä elin voi ma osas ton sekä kaupungin ja kau pun ki kon ser nin mui-
den asiantuntijoiden kanssa.

Elinvoimapäällikkö rakentaa elin voi mais ta elinkeinoelämää huo leh ti-
mal la kaupungissa toimivista yri tyk sis tä ja hankkimalla uusia toi mi joi-
ta Virroille. Työtä ohjaa elin kei no-oh jel ma, joka nivoutuu niin kun ta-
mark ki noin tiin kuin maan käyt töön. Tavoitteena on kasvun ja elin voi-
man aikaansaaminen. Teh tä vä edellyttää myös markinnoinnin ja
vies tin nän kehittämisotetta.

Hallintosääntö 28 § 
Henkilöstöjaoksen ratkaisuvalta

Henkilöstöjaosto päättää:
 ------
9) viran tai toimen nimikkeen muuttamisesta kuitenkin niin, että kau pun gin-
hal li tus voi tarvittaessa muuttaa nimikkeen täyttölupaa myöntäessään;
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------

Hallintosääntö 44 §
Henkilöstön kelpoisuusehdot
Mikäli valtuusto ei ole viran perustamisen yhteydessä päättänyt viran teh-
tä vis tä, kelpoisuusehdoista ja muista tarpeellisista ehdoista, päättää niistä
se viranomainen, joka päättää viran täyttämisestä, valtuuston täytettävien
vir ko jen osalta niistä päättää tällöin kaupunginhallitus.

Hallintosääntö 54 §
Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 54 §:n perusteella elin-
kei no pääl li kön viran täyttämisestä.

Valmistelija: hallintojohtaja 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää muuttaa elinkeinopäällikön vir ka ni mik-
keen elinvoimapäällikön virkanimikkeeksi ja myöntää viran täyt tö lu-
van 1.2.2021 alkaen.

 Kaupunginhallitus päättää, että elinvoimapäällikön viran kel poi suus-
eh to na on soveltuva koulutus ja työkokemus.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Hakuilmoitus julkaistavaksi
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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 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 4, 5, 16 (osin) §
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 4, 5, 16 §

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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Ptk:n tark.

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 14.1.2021

Liitetään pöytäkirjaan


