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OSALLISTUJAT
Nimi Tehtävä Lisätiedot

LÄSNÄ Mäntysalmi Tuula Puheenjohtaja
Kontoniemi Teemu 1. vpj osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Majanen Tytti 2. vpj osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Heinonen Tapani jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Kalliomäki Eila jäsen
Kangas  Sanna jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Koskela Reijo jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Kotalampi  Katja jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Mäkinen  Aimo jäsen
Tarvainen  Harri jäsen

MUU Kaleva Keijo KV:n puheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

Mäkinen Olavi KV:n 1. vpj. osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

Saarinen Johanna KV:n 2. vpj. osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

Viitanen Henna vt. kaupunginjohtaja,
esit te li jä

osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

Jaatinen Kaisa talousjohtaja, pöy tä kir-
jan pi tä jä

osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

ALLEKIRJOITUKSET

 Tuula Mäntysalmi Kaisa Jaatinen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 89 - 98
LIITTEET 1/91

PÖYTÄKIRJAN TAR- 24.3.2021
KASTUS

Tytti Majanen  Harri Tarvainen

PÖYTÄKIRJA YLEI- 25.3.2021 kaupungin www-sivuilla
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Talousjohtaja Kaisa Jaatinen
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Kaupunginhallitus § 89 22.03.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

KH 22.03.2021 § 89 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 24.3.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä
25.3.2021.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Tytti
Ma ja nen 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.

Teamsin kautta kokoukseen osallistuivat luottamushenkilöistä Ta pa ni Hei-
no nen, Olavi Mäkinen, Johanna Saarinen, Sanna Kangas, Kat ja Ko ta lam-
pi,  Keijo Kaleva, Teemu Kontoniemi, Reijo Koskela ja Tyt ti Majanen sekä
vi ran hal ti jois ta Henna Viitanen ja Kaisa Jaatinen

  _________
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Kaupunginhallitus § 90 22.03.2021

Lisämääräraha teollisuusalueen maanrakennustöihin

85/02.02.00/2020

KH 22.03.2021 § 90 Jita Oy on esittänyt tarpeen vuokrata Virtain kaupungilta kiin teis tös-
tä Mustakorpi 936-409-91-29 noin 3500m2 määräalan va ras toin ti-
alu eek si. Yrityksen tarve alueen vuokraamiseksi on kiireellinen,
min kä johdosta asia on päätetty tuoda suoraan kau pun gin hal li tuk-
sen kä sit te lyyn.

 Alue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten kort te li alu eek si
(TY). Alueella on nykytilassaan puustoa ja se ei sel lai se naan sovi
va ras toin ti alu eek si. Puusto tulee hakata ja alue tulee ko ko nai suu-
des saan perustaa. Maanrakennustöiden hinta-arvio on ko ko nai suu-
des saan 90 000€ (alv 0%) Alueesta laaditaan vuok ra so pi mus Jita
Oy:n kanssa. Vuokran hinta määritetään toteutuneiden kus tan nus-
ten mukaan ja kustannukset jaetaan vuok ra so pi mus kau del le
10-vuot ta. Vuokrasopimuksesta laaditaan erillinen päätös.

Vuoden 2021 investointien nettomeno on alkuperäisen talousarvion
mu kaan 9.293.600 euroa. Tähän mennessä investointeihin on
myön net ty 150.000 euron lisämääräraha. Yhdessä aikaisempien se-
kä muiden ehdotettujen määrärahamuutosten kanssa investointien
net to me no nousisi 9.563.600 euroon. Ehdotettu lisämääräraha ei ai-
heu ta muutosta talousarvion rahoitustarpeeseen.

Valmistelija:  tekninen johtaja, talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kun-
nal lis tek nii kan han ke ryh mään myönnetään 90.000 euron li sä mää rä-
ra ha kiinteistön Mus ta kor pi 936-409-91-29 noin 3500 m2 mää rä alan
maan ra ken nus töi hin.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.
_________

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

Jakelu: Valtuusto
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Kaupunginhallitus § 73 15.03.2021
Kaupunginhallitus § 91 22.03.2021

Kiinteistöjen 936-408-2-87 ja 936-408-2-106 maakauppa

104/10.00.02/2021

KH 15.03.2021 § 73

Kiinteistö Oy Tyrkönrivi on tehnyt pitkään myyntiponnisteluja myy-
däk seen omistamansa rivitalon Vaskiveden kylällä. Kau pun gin hal li-
tus on 27.1.2020 antanut Kiinteistö Oy Tyrkönriville omis ta ja oh jaus-
ta rakennuksen ja maapohjan myymiseksi ostotarjouksen mu kai ses-
ti. Tässä vaiheessa maapohja on kuitenkin vielä ollut kaupungin
omis tuk ses sa.

Kiinteistöyhtiön ja Virtain kaupungin välillä on 16.8.1983 tehty
maan vuok ra so pi mus noin 2635 m2:n alasta kiinteistöstä
936-408-2-106, jolla rivitalo si jait see.

Omistajaohjauksen mukaisesti Kiinteistö Oy Tyrkönrivi on myynyt ri-
vi ta lo ra ken nuk sen vuok ra oi keuk si neen 16.3.2020 tehdyllä kaup pa-
kir jal la Käpylän Mega Oy:lle. Em. yri tys on halukas ostamaan Virtain
kau pun gil ta kokonaisuudessaan kiin teis tön 936-408-2-106, jolla ri vi-
ta lo sijaitsee ja myös viereisen Vir tain kaupungin omistaman kiin-
teis tön 936-408-2-87. Kiinteistön 936-408-2-106 pinta-ala on
3120m2 ja kiinteistön 936-408-2-87 pin ta-ala on 330m2.

Kiinteistöjen kokonaiskauppahinnaksi on sovittu 330 € ja kaupan
eh to jen mu kai ses ti tulee kiinteistön 936-408-2-106 ra si tus to dis tuk-
ses sa mainittu hal lin ta oi keu den vakuudeksi vahvistettu vuok ra oi-
keu den kiin ni tys 11.11.1983/799 kuolettaa, kun Käpylän Mega Oy
saa omis tukseensa em. kiinteistön. Tällä kaupalla tulee toteutetuksi
myös kau pun gin hal li tuk sen 27.1.2020 antama omistajaohjaus.

Liitteenä on kauppakirjaluonnos.

---------
Kokouspäivänä on tullut esitys lisämaanostosta, jonka vuoksi asia
esi te tään palautettavaksi valmisteluun.

Valmistelija:  talousjohtaja, kaavoitus- ja kehittämispäällikkö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myydä kiinteistöt 936-408-2-87 ja
936-408-2-106 hintaan 330,00 euroa liitteenä olevan kaup pa kir ja-
luon nok sen mukaisesti.

 Vt. kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään kauppakirjaan tek nis-
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luon tei sia muutoksia ja päivityksiä.

Päätös:  Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: Kau pun gin hal li-
tus käy asiasta ohjauskeskustelun ja palautaa asian val mis te luun.

 Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäistä kuultiin asiantuntijana
tä män pykälän käsittelyn ajan. Hän poistui kokouksesta tämän pykälän kä-
sit te lyn päättyessä klo 18.08.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 7151221, sähköposti etu ni-
mi.sukunimi@virrat.fi ja kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärk-
käi nen, puh. 044 7151 250, sähköposti etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Käpylän Mega Oy, Kiinteistö Oy Tyrkönrivi

KH 22.03.2021 § 91
Käpylän Mega Oy:n kanssa on neuvoteltu em. kiinteistöjen lisäksi
kiin teis tön 936-408-2-346 myynnistä yritykselle, mutta tässä vai-
hees sa molempien osapuolten taholta on todettu, että kiinteistön
myyn ti ei ole ajankohtainen, mutta tarvittaessa siitä voidaan neu vo-
tel la myöhemmin.

Liitteenä on kauppakrjaluonnos.

Valmistelija:  kaavoitus- ja kehittämispäällikkö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myydä kiinteistöt 936-408-2-87 ja
936-408-2-106 hintaan 330,00 euroa liitteenä olevan kaup pa kir ja-
luon nok sen mukaisesti.

 Vt. kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään kauppakirjaan tek nis-
luon tei sia muutoksia ja päivityksiä.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.

 (Liite 1/91 § kauppakirja)
_________

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

Jakelu: Käpylän Mega Oy, Kiinteistö Oy Tyrkönrivi
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Perusturvalautakunta § 27 16.03.2021
Kaupunginhallitus § 92 22.03.2021

Lisämääräraha Virtain hammashoidon hoitokoneinvestointiin

85/02.02.00/2020

PETUL § 27
Alkuperäisessä talousarvion 2021 investointisuunnitelmassa so si aa-
li- ja terveystoimen kalustohankinta -ryhmään oli va rat tu rahaa yh-
den hammashoidon hoitokoneen uusimiseen. Tämän lisäksi on va-
raus röntgenin uusintaan ja Vihriälän alakerran toimistotilan en si ker-
tai seen kalustamiseen.

Ta lous ar vion valmistumisen jälkeen on havaittu tarve uusia myös
toi nen hoi to ko ne jo aiemmin vuonna 2021 uusitun lisäksi. In ves toin-
nin arvioitu arvo on noin 30 000 euroa.

Valmistelija:  Taloussuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan 30 000 lisämäärärahan so-
si aa li- ja terveystoimen kalustohankinta -ryhmään ja ehdottaa sen
hy väk sy mis tä edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, puh. 044 715 1200, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@keiturinsote.fi

Jakelu:  Kaupunginanhallitus

KH 22.03.2021 § 92
Vuoden 2021 investointien nettomeno on alkuperäisen talousarvion
mu kaan 9.293.600 euroa. Tähän mennessä investointeihin on
myön net ty 150.000 euron lisämääräraha. Yhdessä aikaisempien se-
kä muiden ehdotettujen määrärahamuutosten kanssa investointien
net to me no nousisi 9.563.600 euroon. Ehdotettu lisämääräraha ei ai-
heu ta muutosta talousarvion rahoitustarpeeseen.

Mahdollisesti tuleva sote-uudistus huomioiden pe rus tur va lau ta kun-
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nan alaisten investointien toteutuksen yhteydessä tulisi lisäksi sel-
vit tää leasing-rahoituksen soveltuminen investointien to teut ta mi-
seen.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että pe rus-
tur va lau ta kun nan alaiseen Terveys- ja sosiaalitoimen ka lus to han-
kin nat -hankeryhmään myönnetään 30.000 euron lisämääräraha
hoi to ko neen hankintaan.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.
_________

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

Jakelu: Valtuusto
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Kaupunginhallitus § 93 22.03.2021

Valtuustoaloite hissien rakentamisesta Virtain kerrostaloihin

311/00.02.00/2020

KH 22.03.2021 § 93 Risto Saarinen ja kahdeksan muuta valtuutettua ovat jättäneet
29.10.2020 valtuustoaloitteen hissien rakentamisesta Virtain ker ros-
ta loi hin.

Aloitteen mukaan Virroilla väestön ikääntymisestä johtuen erilaisten
pal ve lu jen järjestäminen kotona tapahtuvan asumisen tukemiseksi
ovat tärkeitä. Yksi merkittävä ongelma Virroilla on lähes kaikista ker-
ros ta lois ta puuttuva hissi. Sen puute aiheuttaa merkittäviä jär jes te ly-
jä etenkin ikä-ihmisten asumiselle.

Aloitteen mukaan Virroilla on huomattava määrä vapaarahotteisia
ker ros ta lo asun to ja va paa na, koska liikuntarajoitteinen asukas ei
pys ty kerroksissa asu maan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA myöntää ha ke muk ses ta taloyhtiöille ja yhteisöasukkaille his si-
avus tus ta, jonka suu ruus on enintään 45 % hyväksytyistä hissin ra-
ken ta mi seen liittyvistä ko ko nais kus tan nuk sis ta. Monessa kunnassa
on tämän avustuksen li säk si myönnetty kunnan avustus, joka on
suu ruu del taan 5-10 %.

Aloitteessa esitetään Virtain kaupungin ryhtyvän aloitteelliseksi
mark ki noi maan hissiavustusten hakua taloyhtiöille. Lisäksi kau pun-
gin avustuksen mahdollisuus selvitettäisiin, esimerkiksi 5-10 % suu-
rui sek si.

 Virtain kaupunki on järjestänyt yhdessä yhteistyökumppaneiden
kans sa 25.11.2020 infotilaisuuden liittyen hissien jälkiasennukseen.
Ti lai suu des sa esiteltiin myös ARA:n rahoitusmahdollisuuksia hissien
jäl ki asen nuk siin liittyen. Vuo den 2022 talousarvion valmistelun yh-
tey des sä voidaan arvioida, on ko kaupungilla mahdollisuutta ra hoit-
taa hissi-investointeja avus tuk sen tai muun rahoituksen muodossa.

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupungihallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
edel lä esitetyn tiedoksi ja asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.
_________

Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen puh. 044-715 1201, säh kö pos-
ti: etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Jakelu: Valtuusto
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Kaupunginhallitus § 94 22.03.2021

Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä

KH 22.03.2021 § 94
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 lau ta kun-
nan 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 17.3.2021
 Perusturvalautakunta 16.3.2021
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 Sivistyslautakunta 17.3.2021

Viranhaltijapäätökset:
 Talousjohtajan viranhaltijapäätös 2§/2021: Luottokortin ti laa mi-

nen vt. kaupunginjohtajalle.
 Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 13 §/2021: Sitoutuminen

Han se lin monitoimilaitteet ja tulostuslaitteet palveluineen- han-
kin taan, 2021-2023 (2025).

 Talousjohtajan, oto. hallintojohtajan viranhaltijapäätös 3
§/2021: Muutos asiakaskohtaiseen pal ve lu so pi muk seen/Tie to-
tur va oh jel mis tot ja -palvelut KLKH 1212017

 Valmistelija:  hallintojohtaja

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

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.

  _________

 Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 95 22.03.2021

Ilmoitusasiat

KH 22.03.2021 § 95
1. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje etsivään nuorisotyöhön liit-

ty vis tä muutoksista vuonna 2021.
2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ym pä ris tö lu pa vas-

tuu alu een lausuntopyyntö ja ilmoitus hakemuksen tie dok si an-
nos ta. Asia 1: Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, lu-
van muuttaminen (dnro LSSAVI/11699/2020). Asia 2: Jät tei-
den hyö dyn tä mis- tai käsittelytoiminta, biokaasulaitos (dnro
LSSA VI/14122/2020).

3. Pälkäneen kunnanhallituksen pöytäkirjan ote 9.3.2021 § 84:
Osal lis tu mi nen Digitaalinen tulevaisuus erikokoisissa kunnissa
-hank kee seen vuosina 2021-2022.

 Valmistelija:  hallintosihteeri

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
  _________

 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 281 19.10.2020
Kaupunginhallitus § 96 22.03.2021

Keiturin Sote Oy:n palkanlaskentapalvelut

298/00.01.01/2020

KH 19.10.2020 § 281
 Konsernipalvelusopimuksen kohteena on seuraavien palveluiden

tuot ta mi nen, joissa palveluntuottajana toimii Virtain kaupunki ja
asiak kaa na Keiturin Sote Oy.

1. taloushallinto, sisältäen kirjanpidon tilinpäätöksineen sekä
palk ka hal lin non saman sisältöisenä kuin Virtain kaupungin
muil le yksiköille. Palvelukuvaukset palkkahallinnon ja kir jan pi-
don palveluista ovat liitteessä 1 ja 2.

2. IT-palvelut, sisältäen sovellus- ja käyttäjäpalvelut, työ ase ma-
pal ve lut, asiantuntijapalvelut sekä palvelin- ja tie to lii ken ne pal-
ve lut. Palvelukuvaus on liitteessä 3.

3. Henkilöstöhallinnon asiantuntijapalvelut. Palvelukuvaus liit-
tees sä 4.

4. Kiinteistönhoitopalvelut niiltä osin kuin ne eivät sisälly vuok-
raan. Palvelukuvaus liitteessä 5. Vuokraan sisältyvistä kiin teis-
tön hoi to pal ve luis ta vastaa tekninen toimi.

Lisäksi kaupunginhallitus on 22.5.2017 hyväksynyt sopimuksen ate-
ria pal ve lui den tuottamisesta liittyen Keiturin Sote Oy:n tuottamiin
so si aa li- ja terveyspalveluihin. Tässä yhteydessä on luontevaa ottaa
ate ria pal ve lui den tuottamisesta tehdyn sopimuksen sisältö osaksi
kon ser ni pal ve lu so pi mus ta.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.5.2020 § 162 päättänyt hy-
väk syä Monetra Pirkanmaa Oy:n tarjouksen järjestelmäpalvelusta si-
säl täen Personec F –palkanlaskentajärjestelmän, ESS7 –it seasi oin-
ti jär jes tel män ja M2 –matkalaskujärjestelmän. Tässä yhteydessä
kau pun gin hal li tus on antanut Keiturin Sote Oy:lle  omistajaohjausta
Mo net ra Pirkanmaan tarjouksen sekä osakemerkinnän ja osa kas so-
pi muk sen hyväksymiseksi. Tämän jälkeen Keiturin Sote Oy ostaa
jär jes tel mä pal ve lun suorana Monetra Pirkanmaa Oy:ltä.

Muutoksen johdosta Keiturin Sote Oy:n ja kaupungin välistä kon ser-
ni pal ve lu so pi mus ta tulee päivittää. Jatkossa konsernipalvelun hin-
noit te lus sa tulee huomioida, että järjestelmäkustannus kohdistuu
suo raan yhtiöille.

Keiturin Sote Oy:n osalta sopimuksen kohteena olevista palveluista
tu lee poistaa Henkilöstöhallinnon asiantuntijapalvelu, koska Keiturin
So te Oy:llä on 3.5.2017 alkaen ollut omassa palveluksessaan pää-
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toi mi nen henkilöstöpäällikkö. Tämän jälkeen tarve kaupungin tar joa-
mil le henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluille on olennaisesti vä-
hen ty nyt eikä veloitusta ole tehty enää 1.1.2018 alkaen.

Virtain kaupungin palkkahallinnon henkilöresurssi alenee mar ras-
kuun alusta alkaen yhdellä henkilöllä. Yhdessä jär jes tel mä vaih dok-
seen liittyvän ylimääräisen työn sekä pitämättömien vapaiden suu-
ren määrän johdosta on päädytty siihen, että Keiturin Sote Oy:n pal-
kan las ken ta pal ve lut on ainakin tilapäisesti tarpeen ostaa Monetra
Pir kan maa Oy:ltä. Alustavasti on suunniteltu, että palvelutarve olisi
vä hin tään puolen vuoden mittainen, jona aikana nähdään mikä on
uu den järjestelmän vaikutus palkkahallinnon työkuormaan ja miten
työt on jatkossa järkevintä organisoida. Koska Keiturin Sote Oy:llä
on sopimus Monetra Pirkanmaa Oy:n kanssa järjestelmäpalvelun
tuot ta mi ses ta, on selkeintä, että Keiturin Sote Oy ostaa pal kan las-
ken ta pal ve lun tilapäisesti suoraan Monetra Pirkanmaa Oy:ltä. Tä-
män johdosta sopimukseen on tehty täsmennys siitä, että palvelusta
kau pun gin puolelta vastaava viranhaltija voi tarvittaessa sopia
asiak kaan kanssa tämänkaltaisista palveluun liittyvistä muutoksista
enin tään yhden vuoden ajaksi.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen muutetun
kon ser ni pal ve lu so pi muk sen.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asiantuntijana tämän pykälän ajan kuultiin talousjohtaja Kaisa Jaatista
Teams-etäyh tey den kautta. Hän saapui kokoukseen klo 20.15 tämän
asian kä sit te lyn alkaessa.

 (Liite 1/281 § konsernipalvelusopimus, Keiturin Sote)
_________

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

Jakelu: Keiturin Sote Oy

KH 22.03.2021 § 96
Keiturin Sote Oy:llä on Monetra Pirkanmaa Oy:n kanssa mää rä ai kai-
nen sopimus palkanlaskentapalveluista 30.4.2021 saakka. Virtain
kau pun gin palkkahallinnossa ei ole tällä hetkellä tarvittavaa re surs-
sia palkanlaskentapalveluiden tuottamiseksi Keiturin Sote Oy:lle.
Kei tu rin Sote Oy on pyytänyt Monetra Pirkanmaa Oy:ltä tarjouksen
pal kan las ken ta pal ve lui den tuottamisesta määräaikaisen so pi mus-
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kau den jälkeen.

 Keiturin Sote Oy:n hallitus  on päättänyt sopimuksen jatkamisesta
kuu den kuukauden määräaikaisella sopimuksella.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee Keiturin Sote Oy:n hallituksen pää tök-
sen tiedoksi ja käy ohjauskeskustelun Keiturin Sote Oy:n pal kan las-
ken ta pal ve lu jen toteutuksesta 31.10.2021 jälkeen.

Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi Keiturin Sote Oy:n hallituksen päätöksen
tie dok si. Lisäksi kaupunginhallitus kävi asiasta ohjauskeskustelun ja
pa laut ti asian jatkovalmisteluun.
_________

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

Jakelu: Keiturin Sote Oy



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2021 226
Kaupunginhallitus 22.03.2021

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus § 97 22.03.2021

Elinvoimapäällikön virka / Ilmoitus viran vastaanottamatta jättämisestä

272/01.01/2020

KH 22.03.2021 § 97 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.2.2021 § 58 päättänyt va li-
ta kaupungin elinvoimapäälliköksi Heidi Loukiaisen. Loukiainen on
kui ten kin 19.3.2021 ilmoittanut, että hän ei ota elinvoimapäällikön
vir kaa vas taan.

 Hallintosäännön 48 §:n mukaan Jos haettavana olleeseen virkaan
tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen al ka-
mis ta, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden
vir kaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat ha ke-
muk sen sa olevan edelleen voimassa.

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoituksen kieltäytymisestä elin voi ma-
pääl li kön virkaan tiedoksi.

 Kaupunginhallitus päättää viran jatkotoimista.

Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi ilmoituksen kieltäytymisestä elin voi ma-
pääl li kön virkaan tiedoksi.

 Kaupunginhallitus päätti tie dus tel la virkaa hakeneilta, onko heidän
ha ke muk sen sa voimassa (hal lin to sään tö 48 §) ja päättää tiedustelun
pe rus teel la jat ko toi mis ta seu raa vas sa kokouksessa.
_________

Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 98 22.03.2021

Talousarvion 2021 toteuma 31.1.2021 tilanteessa

85/02.02.00/2020

KH 22.03.2021 § 98 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 31.1.2021 ti lan teen mu-
kai se na on oheismateriaalina. Toteuma on kirjanpidon tilanteen mu-
kai nen eikä lomarahojen tai eläkemenoperusteisten maksujen jak so-
tuk sia ole vielä tehty. Erikoissairaanhoito ja Keiturin Sote Oy:n ve loi-
tuk set on huomioitu toteutuneiden kustannusten suuruisina.

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 tam mi kuus-
sa toteutuu koko vuotta koskevia menoja, joiden johdosta al ku vuon-
na menot ovat hieman ylittyneet. Ennuste perustuu tässä vaiheessa
tam 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
31.1.2021 tilanteessa tiedoksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.

_________

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 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,
kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 89-90, 92-98
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raa-
viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 91
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 va lit-
ta mal la tuomioistuimeen

Oikaisuvaati-
musviranomai
-nen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:
Virtain kaupunginhallitus
Pykälät 91

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 päi vä-
nä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on py hä-
päi vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen teh-
dä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaati-
muksen
sisältö

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

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

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

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
net tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mi kä li päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nal lis va li-
tuk sin 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://asi-
oin ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät,                                                                                  Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät,                                                                                     Valitusaika __ päivää
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va li tus-
vi ran omai sen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kir jeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saa-
neen 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, it se näi syys-
päi vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä ar ki-
päi vä nä sen jälkeen.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika ___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asi-
oin ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus-
perusteet

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

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

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

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

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

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

Lisätietoja Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.

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

Pöytäkirjan näh tä-
vil lä olopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 25.3.2021

Liitetään pöytäkirjaan


