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OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Mäntysalmi Tuula Puheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin

välityksellä
Kontoniemi Teemu 1. vpj saapui klo 17.39 §:n 114 aikana,

osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Majanen Tytti 2. vpj osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Heinonen Tapani jäsen osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Kalliomäki Eila jäsen
Kangas  Sanna jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

välityksellä
Koskela Reijo jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

välityksellä
Kotalampi  Katja jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

välityksellä
Mäkinen  Aimo jäsen
Tarvainen  Harri jäsen

MUU Kaleva Keijo KV:n puheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

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

Saarinen Johanna KV:n 2. vpj. osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä, poissa klo
18.27-19.01 §:n 116-124 ajan

Viitanen Henna vt. kaupunginjohtaja,
esittelijä

osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Jaatinen Kaisa talousjohtaja, oto.
hallintojohtaja,
pöytäkirjanpi

osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

ALLEKIRJOITUKSET

 Tuula Mäntysalmi Kaisa Jaatinen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 114 - 126
LIITTEET

PÖYTÄKIRJAN TAR- 14.4.2021
KASTUS

Katja Kotalampi  Reijo Koskela

PÖYTÄKIRJA YLEI- 15.4.2021 kaupungin www-sivuilla
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

  Kaisa Jaatinen, talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
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Kaupunginhallitus § 114 12.04.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

KH 12.04.2021 § 114 Hallintosäännön 127 §:n mukaan
Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen
osal lis tu jat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voi-
daan 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 14.4.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä
15.4.2021.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Katja
Ko ta lam pi ja Reijo Koskela.

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.

Teams:n välityksellä kokoukseen osallistuivat luottamushenkilöistä Olavi
Mäkinen, Tuula Mäntysalmi, Johanna Saarinen, Sanna Kangas, Katja
Kotalampi, Keijo Kaleva, Reijo Koskela, Tapani Heinonen, Tytti Majanen,
Teemu Kontoniemi (saapui klo 17.39) sekä viranhaltijoista Henna Viitanen
ja Kaisa Jaatinen.

  _________



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2021 280
Kaupunginhallitus 12.04.2021

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus § 115 12.04.2021

Elinvoimapaketin toimenpiteiden jatkaminen

KH 12.04.2021 § 115 Strateginen tavoite
 Kaupungin strategian onnistumisen yhtenä mittarina on muuttaa vä-

ki lu vun kehitys vuoteen 2020 mennessä kasvusuuntaiseksi. Sen
osa-aluei na ovat huolehtia lapsista ja heidän perheistään, tarjota
mo ni puo li sia asumismahdollisuuksia ja liiketoimintapaikkoja sekä li-
sä tä elinvoimaisuutta tarjoamalla monipuolisia ja mielekkäitä va-
paa-ajan palveluja yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa.

Elinvoimapaketti
 Kaupungin elinvoimaisuuden ja strategisten tavoitteiden saa vut ta mi-

sek si valmisteltiin elinvoimapaketti lisäämään Virroilla asumisen
hou kut te le vuut ta ja uusien virtolaisten saamista kaupunkiin eri ta-
voin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.5.2020 § 4
Vir tain kau pun gin elinvoimapaketin ja toimenpiteiden edel lyt tä mien
mää rä ra ho jen varaamisen vuoden 2021 talousarvioon. Elin voi ma pa-
ket ti sisälsi seuraavat toimenpiteet:

 Vauvaraha 4000 euroa (500 euroa / vuosi)
 Uusien työntekijöiden vuokrahuojennus 50 % 30.4.2021 saak-

ka;
 Opiskelijoille ilmaista asumista aikavälillä 1.9.2020–31.5.2021

ve den ja sähkön kulusta vastaan; 
 Korkeakouluopiskelijoiden tuki 400 euroa.

Toimenpiteiden tavoitteina on kannustaa eri-ikäisten ja etenkin lap-
si per hei den sijoittumiseen ja pysymiseen Virroilla sekä tuoda esille
Vir roil la olevia hyviä asumisen mahdollisuuksia ja kannustaa po ten-
ti aa li sia virtolaisia muuttamaan ja nykyisiä virtolaisia elämään edel-
leen paikkakunnalla.

Väestökehitys
Virtain kaupungin väkiluku 31.12.2020 oli ennakkotiedon mukaan
6516 (31.12.2019, 6 544). Väkiluku on laskenut 28 asukkaalla (-0,4
%) vuoden 2020 aikana (-2,9 % 2019). Väestöennuste on yhä ale-
ne va vuodelle 2021 sekä tuleville vuosille.

Tilastokeskuksen en nak ko tie to jen mukaan kuntien välinen net to-
muut to kuluneen vuoden ai ka na oli Virroilla kuitenkin positiivinen,
+32. Myös nettomaahanmuutto oli vuon na 2020 positiivinen kuuden
asuk kaan verran. Myös syn ty nei den lasten määrä oli Vir roil la kas-
vus sa. Virroilla syntyi 36 lasta vuon na 2020 (v. 2019, 26). Elin voi-
ma pa ket ti ei sinällään ehtinyt vai kut taa syntyneiden lasten määrään
vuo den 2020 osalta, vaan to si asial li nen vaikutus on nähtävisssä
vuon na 2021 ja myöhemmin.
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Vuoden 2021 talousarvio
 Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu kaupunginvaltuuston

11.5.2020 tekemän pää tök sen menoihin vuoden 2021 osalta. Li säk-
si vuoden 2021 ta lous ar vi oon lisättiin määrärahaa, jonka puitteissa
voi daan tehdä päätös mah dol li sis ta jatkotoimenpiteistä. Vuodelle
2021 mää rä ra haa on jäljellä arviolta 64.000 euroa, jon ka puitteissa
voi daan harkita miltä osin elinvoimapaketin kan nus ti mia jatketaan
vuon na 2021. Mikäli kiinnostus ylittää jäljellä olevan mää rän, tulee
li sä mää rä ra ha haettavaksi. Mahdollinen opis ke li ja-avus tus tulee
mak set ta vak si vuonna 2022.

 Kaupunginhallitus on 29.6.2020 päättänyt periaatteista uusien työn-
te ki jöi den vuokrahuojennuksen sekä opiskelija-asuntojen kus tan-
nus ten korvaamisesta Kiinteistö Oy Virtain Vuokrataloille sekä Kiin-
teis tö Oy Virtain opiskelija-asuntoloille. Vuonna 2021 esitetään edel-
leen noudatettavaksi edel leen näitä periaatteita. Kuntaan muut ta van
hen ki lön on mahdollista saada vuokra-asuntohuojennus yh den ker-
ran.

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää jatkaa elinvoimapaketin toimenpiteitä
myös vuonna 2021 edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.
_________

Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntolat, Kiinteistö Oy Virtain Vuok-
ra ta lot, Pohjois-Hämeen isännöinti Oy
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Kaupunginhallitus § 116 12.04.2021

Omistajaohjaus / Keiturin Sote Oy

145/00.02/2020

KH 12.04.2021 § 116 Keiturin Sote Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina
26.4.2021. Yh tiö ko kouk ses sa on käsittelyssä yhtiöjärjestyksen 10
§/OYL 5 luvun 3 §:n mukaiset asiat kuten vuoden 2020 tilinpäätös.

 Talousarvion 2021 yhteenä tavoitteena on konserniyhtiöiden yh tiö-
jär jes tys ten läpikäynti ja tarvittavien muutosten tekeminen. Oheis-
ma te ri aa li na on Keiturin Sote Oy:n voimassaoleva yhtiöjärjestys, jo-
ta on viimeksi muutettu vuonna 2020 hallituksen jäsenten toi mi kau-
den osalta. Tässä yhteydessä ei ole todettu muutostarpeita Keiturin
So te Oy:n yhtiöjärjestykseen.

Kaupunginhallitus toimii Keiturin Sote Oy:n yhtiökokousedustajana.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toi min ta oh-
jeen yhtiökokoukseen.

 Päätös:  Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että
ko kouk ses sa voidaan edetä yhtiökokouksen esityslistan mukaisesti.

Johanna Saarinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 18.27, eikä ollut paikalla päätöksenteon aikana.

  _________

Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 117 12.04.2021

Omistajaohjaus / Virtain Energia Oy

130/00.02/2021

KH 12.04.2021 § 117
Virtain Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina
26.4.2021. Yh tiö ko kouk ses sa on käsittelyssä yhtiöjärjestyksen 10
§/OYL 5 luvun 3 §:n mukaiset asiat kuten vuoden 2020 tilinpäätös. 

Vuoden 2021 yhtenä talousarviotavoitteena on konserniyhtiöiden
yh tiö jär jes tys ten läpikäynti ja tarvittavien muutosten tekeminen.
Oheis ma te ri aa li na on Virtain Energia Oy:n voimassaoleva yh tiö jär-
jes tys.

Yhtiöjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi § 4 osalta seuraavaksi:
Hal li tuk sen jäsenten lukumäärä ja toimikausi
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän
var si nais ta jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenen toimikausi on yksi
vuo si.
Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan.

Kaupunginhallitus toimii Virtain Energia Oy:n yh tiö ko kous edus ta ja-
na.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toi min ta oh-
jeen yhtiökokoukseen.

 Päätös:  Kaupunginhallitus päätti antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että
ko kouk ses sa voidaan edetä yhtiökokouksen esityslistan mukaisesti.

  Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa omistajaohjeen, että yh tiö jär-
jes tyk sen § 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 4 § Hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimikausi

  Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän
var si nais ta jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenen toimikausi on yksi
vuo si.

  Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan.
  _________

Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 118 12.04.2021

Edustajan nimeäminen Istekki Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

KH 12.04.2021 § 118 Istekki Oy:n yhtiökokous pidetään 23.4.2021 klo 13.00 etä ko kouk se-
na Teamsin välityksellä.

 Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu liitteineen.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää edustajan Istekki Oy:n varsinaiseen yh tiö-
ko kouk seen.

Päätös:  Kaupunginhallitus nimesi talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa
Jaa ti sen edustajaksi Istekki Oy:n yh tiö ko kouk seen.
_________

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

Jakelu: Istekki Oy
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Kaupunginhallitus § 119 12.04.2021

Kokousedustajan nimeäminen PoKo ry:n vuosikokoukseen

KH 12.04.2021 § 119 PoKo ry on maaseudun kehittämisyhdistys. Se on yksi 54 Suo mes sa
toi mi vas ta alueellisesta Leader-ryhmästä. PoKo ry:n toimialueena
on Juu pa jo ki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat.

PoKo ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina kes ki-
viik ko na 28.4.2021 klo 18.00  Teams-kokouksesa. Yh dis tys toi min-
nas sa vuo si ko kous on tärkein päät tä vä elin ja se muodostuu siitä jä-
sen jou kos ta, jo ka saapuu pai kal le vuosikokoukseen. Virtain kau pun-
gin tulisi ni me tä edustaja vuo si ko kouk seen. Yhteisöjäsenien tu lee
esit tää valtakirja en nen kokouksen alkua.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1 § Kokouksen avaus, PoKo ry:n puheenjohtaja
2 § Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöy tä-
kir jan tar kas ta jaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4 § Käsitellään vuoden 20120 toimintakertomus ja päätetään sen
hy väk sy mi ses tä
5 § Esitellään vuoden 2020 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja
pää te tään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myön tä mi-
ses tä tilivelvollisille
6 § Hyväksytään vuoden 2021 toimintasuunnitelma
7 § Määrätään vuoden 2021 jäsenmaksun ja kan nat ta ja jä sen mak-
sun suuruus
8 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
9 § Hyväksytään vuoden 2021 talousarvio
10 § Valitaan hallitukseen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja
12 § Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
13 § Päätetään edustaja / edustajat muihin järjestöihin
14 § Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta
15 § Muut asiat
16 § Kokouksen päättäminen

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajan PoKo ry:n sään tö mää-
räi seen vuosikokoukseen.

Päätös:  Kaupunginhallitus nimesi talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa
Jaa ti sen edustajaksi Po Ko ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

 Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää, että Virtain kaupungin uusi
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elin voi ma pääl lik kö Tiina Pe rä mä ki nimettäisiin yhdistyksen hal li tuk-
seen jul kis hal lin non edustajaksi.
_________

Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-7151201, säh kö pos-
ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Poko ry
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Kaupunginhallitus § 120 12.04.2021

Valtuustoaloite tietotekniikan koulutuksen järjestämiseksi kaupungin työntekijöille ja
luottamushenkilöille

199/00.02.00/2020

KH 12.04.2021 § 120 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jättänyt 22.6.2020 val tuus to-
aloit teen tietotekniikan koulutuksen järjestämiseksi kaupungin työn-
te ki jöil le ja luottamushenkilöille. Aloitteessa on esitetty seuraavaa:
Ny kyi nen kehitys perustuu jatkuvasti kehittyvään tietotekniikkaan, jol loin
tie to tek nis ten taitojen osaamisen arvo kasvaa jatkuvasti. Vir tain kau pun-
gin kehittymisen ja imagon kannalta on hyvä, jos työn te ki jöi den se kä luot-
ta mus hen ki löi den tietoteknisiä taitoja kehitetään vas taa maan tätä päivää.

Virtain kaupunki on mukana Mänttä-Vilppulan kaupungin, Ruoveden
kun nan, Juupajoen kunnan ja Oriveden kaupungin kanssa yh tei ses-
sä Saavutettava, vetovoimainen ja kestävä kunta -digihankkeessa.
Hank keen puitteissa on järjestetty henkilöstölle mm. Teams -kou lu-
tus ta sekä saavutettavuusvaatimuksiin liittyvää koulutusta. Lisäksi
vuo sit tain on järjestetty sisäisesti Dynasty -koulutusta sekä muuta
kou lu tus ta tarpeen mukaan, kuten Excel -koulutusta. Koulutusta jat-
ke taan digihankkeiden puitteissa sekä sisäisiä koulutuksia jär jes te-
tään tarpeen mukaan eri aihealueista.

 Luottamushenkilöiden osalta koulutustarve arvioidaan uuden val-
tuus to kau den alkaessa. Tarkoitus on kouluttaa myös uudet luot ta-
mus hen ki löt sähköisen kokousjärjestelmän käyttöön.

Vuoden 2021 aikana toteutetaan kysely henkilöstölle ja luot ta mus-
hen ki löil le koulutustarpeesta, jonka perusteella suunnitellaan tulevia
kou lu tuk sia.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee edellä esi-
te tyn tiedoksi ja asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto
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Perusturvalautakunta § 17 23.02.2021
Kaupunginhallitus § 121 12.04.2021

Vastaus Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen: Koronan leviäminen kuriin
Virroilla

PETUL § 17 Keiturin sote Oy:lla ja Virtain kaupungilla on verkkosivuillaan suo-
men kie li nen ohje milloin ja kuinka tulee hakeutua koronatestiin. Vir-
rat on läh tö koh tai ses ti yksikielinen kaupunki eikä aiemmin  ole
nous sut tar vet ta englannin- tai ruotsinkieliseen ohjeistukseen teas-
ta uk seen ja ka ran tee niin liittyen. Ohjeiden tekeminen  on Keiturin
sote Oy:n vastuulla.

Julkinen terveydenhuolto tutkii ja hoitaa sairastuneita tai niiksi epäil-
ty jä. Työ pe räi seen liikkumisen testaaminen ei ole julkisen ter vey-
den huol lon vas tuul la vaan työnantajien tulee huolehtia, että
työntekijät nou dat ta vat 14 vrk omaehtoista karanteenia ja
tarvittaessa ohjaa hei dät yksityisen pal ve lun tuot ta jan koronatestiin
heidän halutessaan ly hen tää ka ran tee nia. Hallitus on suunnitellut
rajanylityspaikoille sa ta miin ja lentokentille ko ro na tes taus ta kaikilta
maahantulijoilta mutta täl lä hetkellä se ei vielä ole toiminnassa eikä
kuntiin ole annettu oh jet ta asiaan liittyen. Ai nos taan yksittäiset
matkailijat testataan.

Tays ohjeen  mukaan (2.5.2.4) oireettomia voidaan testata tar tun ta-
tau ti lää kä rin päättämissä eritystapauksissa, esim. epi de mia sel vi tyk-
sis sä. Muis sa tapauksissa (esim. matkaa varten tapahtuva testaus,
työn an ta jan vaatima testaus) oireettoman henkilön testaaminen ei
pää sään töi ses ti kuulu julkiselle terveydenhuollolle. Ulkomailta Suo-
meen saapuvan hen ki lön omaehtoisen karanteenin lyhentämiseksi
tar vit ta vat näytteet voi daan kuitenkin ottaa julkisessa ter vey den huol-
lon yksikössä mak sut ta.

Virroilla noudatetaan koronarokotuksissa Valtioneuvoston ohjetta,
jon ka THL on tehnyt ja lähettänyt kuntiin, rokotusta koordinoi Pshp
ja Virrat saa rokotteita sitä mukaan kun niitä Suomeen saadaan ja
jae taan kau pun kei hin.

Rokotus on Virroilla edennyt ja tällä hetkellä on aloitettu yli 80-vuo-
tiai den rokottaminen mutta se keskeytynee rokotepulan vuoksi.
Asiakaspalvelutyössä olevat saavat rokotteensa joko terveys- tai
ikä pe rus tein THL:n ohjeen mukaisesti omalla rokotusvuorollaan.

Valmistelija:  Hallintolääkäri, taloussunnittelija, sosiaali- ja terveysjohtaja

 Ehdotus: Perusturvalautakunta antaa oheisen selvityksen vastauksena val-
tuus to aloit tee seen.
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Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 Eeva Viitanen ja Jouni Neste poistuivat kokouksesta klo 18.10.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kaupunginhallitus

KH 12.04.2021 § 121

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
pe rus tur va lau ta kun nan esityksen tiedoksi ja asian aloitteena lop-
puun käsitellyksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, puh. 044-715 1094, säh-
kö pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto
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Perusturvalautakunta § 16 23.02.2021
Kaupunginhallitus § 122 12.04.2021

Vastaus valtuustoaloitteeseen ambulanssipalveluista

PETUL § 16
PSHP:n valtuusto on tehnyt keväällä 2020 ensihoidon
palvelutasopäätöksen, joka astui voimaan 2021.

Ensihoidon yhteistyötä tullaan lisäämään terveyskeskuksen,
kotihoidon ja sosiaalitoimen kanssa. Tämän tavoitteena on löytää
etenkin potilaita hyödyntäviä toimintamalleja. Näitä voivat olla
esimerkiksi hoidon tarpeen arviointi, johon voidaan tuoda
vieritestausta, kuten verikokeiden ottamista potilaalta paikan päällä.

Myös asiakkaiden hoitopolut selkeytyvät, kun kaikki toimijat
pääsevät näkemään esimerkiksi potilastietojärjestelmästä eri
toimijoiden kirjaukset. Hoidon tulokset ja lääkärin konsultaatiot
voidaan kirjata paikan päällä potilastietojärjestelmään. Järjestelmän
kautta kotihoito saa myös tiedon, miten missäkin tapauksessa on
päätetty menetellä. Tällöin säästytään turhilta kotihoidon käynneiltä,
jos asiakas onkin päätetty siirtää sairaalahoitoon. Vastaavasti
potilastieto on saatavilla tarvittaessa myös ensihoidon
hätätapaustehtävissä.

Ensihoidon kokeilu lisää asiakkaiden palveluiden laatua, koska
kotona pärjäämistä pystytään tukemaan laajemman
terveydenhuollon tukiverkoston avulla. Uudistusten avulla pyritään
myös siihen, että ensihoidon yksikkö pystyy olemaan paremmin
valmiudessa alueella, koska yksikkö pystyy tekemään tarkemman
hoidon tarpeen arvioin potilaista sekä hoitamaan potilaita laajemmin
potilaan kotona.

Valmistelija:  Sosiaali- ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta antaa oheisen selvityksen vastauksena
valtuustoaloitteeseen ambulanssipalveluista.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, puh. 044 715 1200, sähköposti:
etunimi.sukunimi@keiturinsote.fi

Jakelu: Kaupunginhallitus ja -valtuusto

KH 12.04.2021 § 122
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Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
pe rus tur va lau ta kun nan esityksen tiedoksi ja asian aloitteena lop-
puun käsitellyksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, puh. 044-715 1094, säh-
kö pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2021 292
Kaupunginhallitus 12.04.2021

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus § 123 12.04.2021

Ilmoitusasiat

KH 12.04.2021 § 123
1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 31.3.2021

LSSA VI/4258/2021 Tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukainen
pää tös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toi mi alu eel-
le.

2. Sosiaali- ja terveysministeriön päivitetty ohjauskirje
(VN/8321/2021) koskien Covid-19-epidemian aiheuttaman
poik keus ti lan sekä valmiuslain 86 §:n ja 88 §:n 1 kohdan käyt-
töön oton huomioon ottaminen sosiaali- ja terveydenhuollon
pal ve lu jen toiminnassa. Tämä ohjauskirje korvaa 22.3.2021
päi vä tyn kirjeen.

3. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje 25.3.2021 VN/5896/2021:
Alueil le ohjattavat ja suositeltavat toimenpiteet epidemian le-
viä mi sen estämiseksi.

4. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 30.3.2021
VN/9047/2021: Tartuntatautilain pakollista terveystarkastusta
ja tietojen antamista koskevat muutokset.

5. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston helmikuun 2021 ti lan ne-
kat saus.

6.6. Pirkanmaan työllisyyskatsaus helmikuu 2021. Virtain työt tö-
myys as te 9,8 %.

7. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.3.2021
LSSA VI/4588/2021: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös
Län si- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.

8. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.3.2021
LSSA VI/4654/2021: Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen pää-
tös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle.

 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 § 124 12.04.2021

Kuntalaisaloite: Uimahalli Virroille

125/10.03.02/2021

KH 12.04.2021 § 124 Kaupungille on 1.4.2021 toimitettu kuntalaisaloite uimahallin ra ken-
ta mi ses ta Virroille. Aloitteessa on esitetty mm. ter vey teen, lii kun-
taan, harrastusmahdollisuuksiin ja näkyvyyteen liittyviä perusteita,
joi den takia uimahalli Virroille haluttaisiin.

Kuntalaki 23 § Aloiteoikeus:
"Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oi-
keus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen te ki-
jäl le on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi pro-
sent tia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuu kau-
den kuluessa asian vireille tulosta.

Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan pal-
ve lua koskevassa asiassa.

Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toi mi val-
taan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi-
men pi teet."

Aloitteen on allekirjoittanut noin 400 henkilöä eli yli kaksi prosenttia
kun nan asukkaista, joten se on otettava käsiteltäväksi kuuden kuu-
kau den kuluessa asian vireille tulosta.

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus käy ohjauskeskustelun asiasta ja palauttaa asian
jat ko val mis te luun.

Päätös:  Kaupunginhallitus kävi asiasta ohjauskeskustelun ja palautti asian
jatkovalmisteluun.
_________

Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 125 12.04.2021

Talousarvion 2021 toteuma 28.2.2021 tilanteessa

85/02.02.00/2020

KH 12.04.2021 § 125 Vuoden 2021 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 2021 talousarvion toteuma 28.2.2021 ti lan teen mu-
kai se na on oheismateriaalina. Toteumassa on huomioitu las ken nal-
li ses ti tammi-helmikuun osuus lomarahasta ja eläkemenoperusteiset
mak sut maksettujen ennakoiden mukaan. Toimielimille lomaraha on
koh dis tet tu maksettujen palkkojen suhteessa ja elä ke me no pe rus tei-
nen maksu talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoito ja Keiturin
So te Oy:n ve loi tuk set on huomioitu toteutuneiden kustannusten suu-
rui si na.

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

Toimielinten toteumat noudattelevat talousarviota sekä normaalia
ker ty mä ryt miä. Erityisesti hallinto- ja elinvoimaosastolla alkuvuonna
to teu tuu koko vuotta koskevia menoja, joiden johdosta al ku vuon na
me not ovat hieman ylittyneet. Ennuste perustuu tässä vaiheessa
tam mi-hel mi kuun toteumaan ja talousarvioon sekä päätettyihin mää-
rä ra ha muu tok siin, oikaisuja ennusteisiin ei ole vielä tässä vaiheessa
teh ty.

Oheis ma te ri aa li na on kuukausiraportti sisältäen tuloslaskelman, toi-
mi elin ten toteumat sekä investoinnit.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuo den 2021 talousarvion toteuman
28.2.2021 tilanteessa tiedoksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Johanna Saarinen palasi kokoukseen klo 19.01 tämän pykälän käsittelyn
al kaes sa.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715
1221, sähköposti: etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 47 15.02.2021
Kaupunginhallitus § 60 25.02.2021
Kaupunginhallitus § 105 31.03.2021
Kaupunginhallitus § 126 12.04.2021

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleissa

 Esittelijä veti asian pois esityslistalta.
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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 114, 116-117, 120-126 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 115, 118-119 §
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
Pykälät 115, 118-119 §

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.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti)
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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 nettisivuille15.4.2021

Liitetään pöytäkirjaan


