VIRTAIN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

7/2021

270

Kaupunginvaltuusto
Aika

15.11.2021 klo 18:00 - 20:04

Paikka

Valtuustosali / Teams

Käsitellyt asiat
§
§ 101

Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sivu
4

§ 102

Pöytäkirjantarkastajien valinta

6

§ 103

Vuoden 2022 tuloveroprosentti

7

§ 104

Vuoden 2022 kiinteistöveroprosentti

11

§ 105

Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 20232024

13

§ 106

Hallintosäännön muuttaminen

18

§ 107

Määräalan myynti kiinteistöistä 936-409-10-358 ja 936-409-10336 Nicewood Oy:lle

23

§ 108

Kulttuuripääkaupunkihaun jatkohanke

25

§ 109

Vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta
2020

27

§ 110

Valtuustoaloite kokoontumistiloista

29

§ 111

Valtuustoaloite

31

VIRTAIN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

7/2021

271

Osallistujat

Läsnä

Nimi
Kaleva Keijo
Solja Satu

Tehtävä
1. Varapuheenjohtaja
2. Varapuheenjohtaja

Kotalampi Katja
Ala-Kaarre Pirjo
Dahlberg Ari

3. Varapuheenjohtaja
Valtuutettu
Valtuutettu

Hakola Marika
Heinonen Tapani
Hänninen Mikko
Ilonen Timo
Kalliomäki Eila
Kangas Sanna
Kangasaho Päivi

Valtuutettu
Valtuutettu
Valtuutettu
Valtuutettu
Valtuutettu
Valtuutettu
Valtuutettu

Kontoniemi Teemu

Valtuutettu

Koro Markus
Koskela Reijo
Kotalampi Pauli
Lehtinen Risto

Valtuutettu
Valtuutettu
Valtuutettu
Valtuutettu

Linjamaa Satu
Mäki Riitta

Valtuutettu
Valtuutettu

Mäkinen Aimo
Nyman Anssi
Rajamäki Ari
Saarinen Johanna
Tarvainen Harri
Helin Jussi
Heinämäki Larissa
Arpiainen Auli

Valtuutettu
Valtuutettu
Valtuutettu
Valtuutettu
Valtuutettu
Varavaltuutettu
Varavaltuutettu
Varavaltuutettu

Poissa

Vehmas Jarmo
Palmroth Jani
Tikkanen Pentti
Mäki Jarkko

Muu

Korhonen Tomi
Viitanen Henna
Kaisa Jaatinen
Jussi Lähteenmäki

Nuorisovaltuuston edustaja
Kaupunginjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Tekninen johtaja

Jokinen Tuula

Sivistystoimenjohtaja

Katri Rantala
Tiina Perämäki

Yhtenäiskoulun rehtori
Elinvoimapäällikkö

Lisätiedot
osallistui kokoukseen
Teamsin välityksellä

osallistui kokoukseen
Teamsin välityksellä

osallistui kokoukseen
Teamsin välityksellä
osallistui kokoukseen
Teamsin välityksellä

osallistui kokoukseen
Teamsin välityksellä
osallistui kokoukseen
Teamsin välityksellä

Jani Palmrothin sijaan
Pentti Tikkasen sijaan
Jarmo Vehmaan sijaan,
osallistui kokoukseen
Teamsin välityksellä

Jarkko Mäen sijaan

osallistui kokoukseen
Teamsin välityksellä
osallistui kokoukseen
Teamsin välityksellä
osallistui kokoukseen
Teamsin välityksellä

VIRTAIN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

7/2021

Allekirjoitukset

Keijo Kaleva
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

101 - 111

Liitteet

1/105 §, 2/106 §, 3/107 §, 4/111 §

Pöytäkirjan tarkastus

17.11.2021

Mikko Hänninen
pöytäkirjantarkastaja

Kaisa Jaatinen
pöytäkirjanpitäjä

Timo Ilonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kaupungin Internet-sivuilla 18.11.2021

Kaisa Jaatinen, talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

272

VIRTAIN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 101

7/2021

273

15.11.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 101

Hallintosäännön 91 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on
lähetettävä vähintään 5 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä
niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa
ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Esityslista
kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun
yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 92 §).
Kokouksen ajasta ja paikasta on myös ennen kokousta tiedotettava
valtuuston päättämissä tiedotusvälineissä (hallintosääntö 95 §).
Kaupunginvaltuusto on 17.12.2018 päättänyt, että ilmoitus kokouksen
ajasta ja paikasta julkaistaan ennen kokousta Suomenselän Sanomissa.
Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston
kokoontumista. Lisäksi kaupunginvaltuuston kokouskutsut saatetaan
tiedoksi kaupungin verkkosivuilla.
Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen lähetetty
10.11.2021. Kokouskutsu annetaan tiedoksi seuraavana päivänä yleisesti
sähköisellä ilmoitustaululla kaupungin Internet-sivuilla, minkä lisäksi
tiedotus kokouksesta on julkaistu Suomenselän Sanomissa.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Hallintosäännön 127 §:n mukaan
Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen
osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan
käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä,
johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Tällöin
edellytyksenä on läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa
näkö- ja ääniyhteydessä.
Hallintosäännön 146 §:n mukaan
Hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjaan tulee tehdä merkintä
käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous,
yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä).
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus.
Kaupunginvaltuusto päättää toteuttaa tämän kokouksen osin sähköisesti
Teams-järjestelmän välityksellä siten, että sähköisesti kokoukseen läsnä
oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja
ääniyhteydessä.

Päätös

Toimitetussa nimenhuudossa oli paikalla 24 varsinaista valtuutettua ja
kolme varavaltuutettua. Valtuutettu Jani Palmrothin sijaan paikalla oli
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varavaltuutettu Jussi Helin (PS 3. varavaltuutettu), valtuutettu Pentti
Tikkasen sijaan paikalla oli varavaltuutettu Larissa Heinämäki (KOK 1.
varavaltuutettu) ja Jarmo Vehmaan sijaan paikalla oli varavaltuutettu Auli
Arpiainen (VV 1. varavaltuutettu). Lisäksi paikalla oli nuorisovaltuuston
edustajan Jarkko Mäen sijaan varaedustaja Tomi Korhonen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Teamsin välityksellä kokoukseen osallistuivat valtuutetuista Ari Dahlberg,
Päivi Kangasaho, Teemu Kontoniemi, Risto Lehtinen, Riitta Mäki, Satu
Solja ja varavaltuutettu Auli Arpiainen.
Teamsin välityksellä kokoukseen osallistuivat lisäksi johtoryhmän jäsenet
Tuula Jokinen, Jussi Lähteenmäki ja Tiina Perämäki.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 102

Valmistelija
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole
toisin päättänyt (hallintosääntö 112 §). Sovitun aakkosjärjestyksen
mukaan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Mikko Hänninen ja Timo
Ilonen.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 17.11.2021 kello 15.00
kaupunginvirastossa. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 18.11.2021 kaupungin kirjaamossa sekä kaupungin www-sivuilla.
Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Hänninen ja Timo Ilonen.
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Vuoden 2022 tuloveroprosentti
Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 103
440/02.03.01.00/2021
KH 01.11.2021 § 360
48/02.02.00/2021

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan
kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Jos ilmoitusta ei ole
toimitettu säädettynä aikana, verotuksessa (ennakkoperinnässä) käytetään
2022 ennakkoperinnässä vuoden 2021 veroprosenttia (verotusmenettelylain 91 a § 2 mom.).
Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella
(verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti). Kunta saa päättää kunnallisveroprosenttinsa vapaasti ottaen kuitenkin huomioon kuntalain 110-111 §:ien
sääntely päätöksen ajankohdasta ja kunnan talouden tasapainosta.
Vuodelle 2021 kuntien tuloveroprosenttia nosti 39 kuntaa ja sitä laski neljä
kuntaa. Keskimääräinen painotettu kuntien tuloveroprosentti on 20,02 %, alhaisin tuloveroprosentti on 16,50 % ja korkein tuloveroprosentti 23,50 %.
Virtain kaupungin konsernistrategiassa on määritetty, että veroprosentti saa
olla korkeintaan 1 prosenttiyksikön yli Manner-Suomen kuntien keskiarvon
(19,87 % vuonna 2018, vuosilta 2019-2021 Manner-Suomen painotettua
keskiarvoa ei ole saatavilla).
Kunnallisverotuloihin vaikuttavat vuonna 2022 seuraavat muutokset kuntien
kunnallisveron tuottoa alentavasti:
•
Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus -209 milj. euroa, josta
•
progressiivisen tuloveroasteikon rajojen korotus -69 milj.euroa
•
työtulovähennyksen korottaminen -93 milj. euroa
•
perusvähennyksen korottaminen -47 milj. euroa
•
Liikenteen työsuhde-etujen muutokset -3 milj. euroa
•
Kotitalousvähennyksen kasvattaminen -2 milj. euroa
Aikaisempien päätösten perusteella kunnallisveroa lisää:
•
Asuntolainojen korkovähennysoikeuden supistaminen + 4 milj. euroa
Vuonna 2021 kunnallisverotulojen ennustetaan nousevan ja vuonna 2022
puolestaan hieman alenevan pysyen kuitenkin hyvällä tasolla. Vuoden 2021
kasvu johtuu pääosin noususuhdanteen myötä kohonneiden verotettavien
tulojen kasvusta. Ennusteissa on mukana hallituksen verolinjaukset kehyskaudelle. Koronatilanteen kehitys tuo kuitenkin edelleen epävarmuutta ennusteisiin.
Virtain kaupungin osalta ansiotulot koostuvat pääosin palkkatuloista ja eläketuloista. Vuosina 2022 - 2024 palkkatulojen ennakoidaan kasvavan n. 0,41,5 %. Eläketulojen ennakoidaan ennusteen mukaan nousevan vuosittain
noin 1 - 1,5 %. Ansiotulojen osalta ennusteeseen vaikuttaa tulotason lisäksi
myös väestöennuste, joka hieman kohentui edellisestä, vuonna 2019 laaditusta. Kokonaisuutena ansiotulojen ennakoidaan kuitenkin vuosittain
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kasvavan noin prosentin vuosivauhtia. Vuosina 2022 – 2024 verotettavan
tulon ennustetaan hieman kasvavan vähennysasteen alenemisen seurauksena. Virtain vuoden 2022 kunnallisveron verotettaviksi tuloiksi on arvioitu
92,0 milj. euroa ja vastaava arvio vuoden 2021 verotettavasta tulosta on
90,6 milj. euroa. Vuonna 2021 kunnallisveron kertymä tulee ennusteiden
mukaan ylittämään talousarvion noin 1.082.000 eurolla ennakoitua paremman talous- ja työllisyyskehityksen johdosta. Ennusteet perustuvat Kuntaliiton tuottamaan kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon.
Alla on esitetty kunnallisveroennuste nykyisellä (21,25 %) veroprosentilla:
Kunnallisverot
Yhteensä, euroina
Muutos%

TP2019

TP2020

ENN2021

TA2022

18 558 113

18 222 674

19 703 000

19 325 000

4,1 %

-1,8 %

8,1 %

-1,9 %

Tuloveroprosentti määritellään neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Virtain kaupunki nosti tuloveroprosenttiaan 21,25 %:iin vuoden 2019 alusta alkaen (0,5 prosenttiyksikön korotus). Talousarvioehdotus on laadittu perustuen nykyiseen veroprosenttiin.
Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) ei vastaa todellista veroastetta kunnissa. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta, joka on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin.
Efektiivinen veroaste Virroilla on vuonna 2022 arviolta 13,72 %, kun se
vuonna 2021 on noin 13,64 % eli se nousee hieman johtuen vähennysasteen hienoisesta alenemisesta. Virtain efektiivisen veroasteen alhaisuus
suhteessa koko maan efektiiviseen veroasteeseen 14,58 % (ENN 2021) selittyy maan keskiarvoon verrattuna suuremmilla verovähennyksillä.
Yhteisöveron tuottoennuste vuodelle 2021 on ylittämässä talousarvion arviolta 498.000 eurolla ennakoitua suotuisamman talouskehityksen ansiosta.
Vuonna 2021 yhteisöveron ennustetaan kasvavan edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 36,4 %. Vuonna 2022 yhteisöveron kertymän oletetaan kokonaisuutena kasvavan, mutta tilapäisen 10 %-yksikön kuntaryhmän jakosuuden korotuksen poistuessa kuntien osuus yhteisöverosta alenee.
Yhteisöverot
Yhteensä, euroina
muutos %

TP2019

TP2020

ENN2021

TA2022

2 447 189

2 780 644

3 794 000

2 823 000

6,5 %

13,6 %

36,4 %

-25,6 %

Kiinteistöverolakiin ei ole tullut muutoksia vuodelle 2022. Kiinteistöveron ennuste alla on esitetty vuonna 2021 voimassaolevien kiinteistöveroprosenttien mukaisesti.
Kiinteistöverot
Yhteensä, euroina
muutos %

TP2019

TP2020

ENN2021

TA2022

1 914 343

1 747 398

1 883 000

1 883 000

2,2 %

-8,7 %

7,8 %

0,0 %
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Verotuloennuste vuodelle 2022 on alhaisempi kuin ennuste vuoden 2021
verotulototeumaksi. Verotuloennuste on laadittu varovaisuuden periaatteella yllä olevat verotuloihin tehtävät vähennykset ja paikalliset piirteet huomioiden.
Verotulot yht

TP2019

TP2020

ENN2021

TA2022

22 919 645

22 750 716

25 380 000

24 031 000

Muutos €

917 708

-168 930

2 629 284

-1 349 000

Muutos%

4,2 %

-0,7 %

11,6 %

-5,3 %

Yhteensä, euroina

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen toimintakate (ulkoinen/sisäinen) on 47.957.741 euroa. Ulkoista raamia vastaava toimintakate on -48.024.892
euroa, mikä on 729.292 euroa raamia korkeampi. Raamin ylitys johtuu pääosin perusturvan raamin ylityksestä. Hallinto- ja elinvoimaosastolle tietohallintoon oli raamissa varattu menojen kasvua ict-palveluissa. Osa menoista
on kuitenkin laskentateknisesti tarkoituksenmukaisempaa kohdistaa suoraan osastoille, minkä johdosta menoja on kohdistettu suoraan opetustoimeen ja perusturvaan yhteensä 69.725 euroa, mikä puolestaan aiheuttaa
ylitystä näillä osastoilla. Ylijäämäiseen tulokseen pääsemistä edesauttoi verotuloennusteen koheneminen sekä poistojen tarkentuminen raamia alhaisemmalle tasolle.
Valtionosuusennuste huomioiden ehdotuksen mukainen talousarvio päätyy
-164.207 euroa negatiiviseen tulokseen ennen korjauseriä ja 59.750 euroa
ylijäämäiseksi tuloksenkorjauserien jälkeen. Talousarvioehdotuksen ollessa
tasapainossa on mahdollista pitäytyä nykyisessä veroprosentissa.
Oheismateriaalina ovat historiatiedot kunnallisveroprosentin ja efektiivisen
veroprosentin kehityksestä verrattuna koko maahan, Virtain verotulokertymä tilinpäätösten 2012 - 2020 mukaan sekä ennuste 2021 - 2024, talousarvioehdotuksen 2022 tuloslaskelma ja toteumaennuste 2021.
Valmistelija:

talousjohtaja

Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Virtain kaupungin vuoden 2022 tuloveroprosentti on 21,25 %.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.
_________

Lisätietoja:

Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu:

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 103
Oheismateriaalina ovat historiatiedot kunnallisveroprosentin ja efektiivisen
veroprosentin kehityksestä verrattuna koko maahan, Virtain verotulokertymä tilinpäätösten 2012 - 2020 mukaan sekä ennuste 2021 - 2024, talousarvioehdotuksen 2022 tuloslaskelma ja toteumaennuste 2021.
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Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Virtain kaupungin vuoden 2022
tuloveroprosentti on 21,25 %.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen
yksimielisesti.

Lisätietoja

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

Jakelu

Verohallinto (17.11.2021 mennessä)
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Vuoden 2022 kiinteistöveroprosentti
Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 104
442/02.03.02.00/2021
KH 01.11.2021 § 361
48/02.02.00/2021

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto
määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen
vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle lain mukaan
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia.
Kiinteistöverolain mukaiset kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit vuodelle
2022 ovat:
•
Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
•
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä
0,41–1,00 %
•
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
•
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93–
3,10 %
•
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00–
2,00 % (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen
näin määrännyt. Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään
ilmoituskenttä tyhjäksi.)
•
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan
määrätä välillä 2,00–6,00 %
Kiinteistöveroprosentit Virroilla vuonna 2021
vakituinen asuinrakennus 0,45 %
muu asuinrakennus 1,00 %
yleinen kiinteistövero 0,93 %
voimalaitosten kiinteistövero 3,10 %
Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei ole määritelty erillistä kiinteistöveroprosenttia. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0 %.
Kiinteistöveron tuotto-odotus vuodelle 2021 on 1,88 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron tuottoennuste vuodelle 2022 on myös 1,88 miljoonaa euroa.
Kiinteistöveron tuotosta noin 45 % kertyy yleisestä kiinteistöverosta, 33 %
vakituisten asuinrakennusten kiinteistöverosta ja 22 % muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöverosta. Mikäli kaikkien kiinteistöverolajien
veroprosenttia korotettaisiin 0,05 % -yksikköä, se tarkoittaisi noin 135 000
euron lisäystä kiinteistöverotuloihin.
Talousarvion valmistelutilanteen mukaan vuosi 2022 muodostuu hieman ylijäämäiseksi, joten välitöntä tarvetta kiinteistöveron korotukselle ei ole.
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Valmistelija:

talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Virtain kaupungin vuoden 2022 kiinteistöveroprosenteiksi vahvistetaan
•
vakituinen asuinrakennus 0,45 %
•
muu asuinrakennus 1,00 %
•
yleinen kiinteistövero 0,93 %
•
yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0 %
•
voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on 3,10 %.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja:

Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu:

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 104

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Virtain kaupungin vuoden 2022
kiinteistöveroprosenteiksi vahvistetaan
- vakituinen asuinrakennus 0,45 %
- muu asuinrakennus 1,00 %
- yleinen kiinteistövero 0,93 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0 %
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on 3,10 %.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen
yksimielisesti.

Lisätietoja

Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485 1221,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

Verohallinto (17.11.2021 mennessä)
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Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024
Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 373

Valmistelija

Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
Vuoden 2020 tilinpäätös muodostui 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2021 tilinpäätös muodostunee noin 1,6
miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Ennusteen ylijäämäisyyteen vaikuttaa erityisesti verotulojen toteutuminen merkittävästi talousarviota korkeammalla
tasolla.
Vuonna 2021 talouskasvu on heikentynyt erityisesti koronaepidemian johdosta ja BKT:n ennustetaan kasvavan n. 3,3 %. Vuonna 2022 talouskasvun
ennustetaan olevan n. 2,9 %. Työttömyysasteeksi ennustetaan vuodelle
2022 n. 6,8 %.
Virtain kaupungin käyttötalouden talousarvio vuodelle 2022
Talousarviovuodelle 2022 sekä suunnitelmavuosille 2023 - 2024 luo menojen kasvupainetta ikäihmisten palveluiden ja lastensuojelun menojen kasvu,
työvoimakustannusten nousu sekä sen välillinen vaikutus muiden kustannusten nousuun. Yhtenäiskoulun valmistumisella on puolestaan positiivinen
vaikutus ulkoisiin menoihin, kun väistötiloista on voitu luopua. Teollisuushallien siirto perustettavalle yhtiölle heikentää toimintakatetta, mutta parantaa
tulosta. Valtionosuudet ovat nousemassa hieman vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna, mikä on vaikuttamassa siihen, että talousarvio on menopaineista huolimatta hieman ylijäämäinen.
Talousarviovuosi 2022 on toiminnalliselta tulokseltaan (toimintakate) vuoden 2021 ennustetta heikommalla tasolla. Toimintakate kasvaa vuoden
2021 ennusteeseen nähden noin 3,8 %. Talousarviovuoden valtionosuusennuste on hieman korkeampi kuin vuoden 2021 ennuste verotuloennusteen jäädessä vuoden 2021 ennustetta alhaisemmaksi kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuuden tilapäisen 10 %-yksikön korotuksen poistuessa vuoden 2021 jälkeen. Palvelutuotanto pystytään kuitenkin säilyttämään pääosin
ennallaan verotulojen ja valtionosuuksien hyvän kehityksen johdosta.
Lautakuntien talousarvioehdotukset ylittivät raamin perusturvan ja sivistyslautakunnan osalta. Perusturvaosaston kohdalla ylitys johtui pääosin koti- ja
vanhustyön, lastensuojelun sekä suun terveydenhuollon menojen kasvusta.
Opetustoimen osalta ylitystä aiheutui yhtenäiskoulun ict-palveluiden osalta,
jotka oli huomioitu hallinto- ja elinvoimaosaston raamista (hallinto- ja elinvoimaosaston raami alittui tältä osin). Varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoimen
alkuperäinen raami ylittyi varhaiskasvatuksen menojen kasvun johdosta, johon valtuusto myönsi korotuksen kokouksessaan 11.10.2021. Edellisvuoden tavoin raami laadittiin vuodelle 2022 pelkästään ulkoisten erien osalta,
mikä helpotti raamiin pääsemistä. Lopullisessa talousarviossa osastojen luvut sisältävät aikaisempaan tapaan myös sisäiset erät. Ainoastaan kaupungin ja liikelaitos Marttisen yhteiset laskelmat esitetään pelkästään ulkoisten
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erien osalta kuten aikaisemminkin.
Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa on sisäisten erien täsmäytyksen yhteydessä tehty joitain teknisiä korjauksia myös ulkoisiin lukuihin, jos
eriä oli epähuomiossa budjetoitu sisäisten sijasta ulkoisiin tai päinvastoin.
Vuoden 2022 toimintaan vaikuttavia merkittävimpiä muutoksia ovat:
1 Kolme teollisuushallia siirretään 1.1.2022 alkaen perustettavalle yhtiölle.
Tämä heikentää kaupungin toimintakatetta ja vähentää poistoja.
2 Vuonna 2020 päätettiin siirtää lupapalvelulautakunnan alainen toiminta
osaksi hallinto- ja elinvoimaosastoa. Talousarviovuoden 2022 aikana toimintaa kehitetään edelleen tukemaan kaupungin elinvoiman kehittymistä.
3 Vuoden 2022 aikana jatketaan valmistelua kaupungin asuinrakennusten
siirtämiseksi Kiinteistö Oy Virtain Vuokrataloille.
4 Sote-uudistukseen valmistautumisen vaikutukset heijastuvat perusturvan lisäksi myös keskushallintoon sekä tekniseen toimeen.
Toiminnallinen talousarvio noudattelee vuoden 2021 talousarvion tasoa lukuun ottamatta edellä selostettuja muutoksia. Toiminnallisia muutoksia on
edelleen tehtävä palvelurakenteen muuttuessa väestön ikääntyessä ja syntyvyyden alentuessa. Myös tukitoimintoja on jatkuvasti kehitettävä vastaamaan digitalisaation etenemiseen sekä muuttuvaan toimintaympäristöön.
Tulopohjan heiketessä tulevina vuosina kertaluonteisten valtion tukitoimien
päättyessä menokehitykseen on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota ja taloudellisia toimintatapoja on jatkuvasti etsittävä. Suunnitelmavuosina 20232024 on sote-uudistuksen vaikutus huomioitu käytettävissä olevan tiedon
perusteella varovaisuuden periaatetta noudattaen.
Talousarvion 2021 toimintakate on – 47 797 741 euroa. Toimintakate on se
osuus palveluista, joka tulee rahoittaa verorahoituksella. Toimintakate kasvaa vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen verrattuna n. 1,4 milj. euroa/3,1
%. Muutosten jälkeen talousarvion raami ylittyi kokonaisuudessaan 729 292
euroa. Talousarvio 2022 on toteuttamiskelpoinen ja mahdollistaa toimielimille määritetyt tehtävät.
Valtionosuudet ja verotulot
Virtain kaupungin verotulot toteutuivat vuosina 2019-2020 odotuksia alhaisempina johtuen vuonna 2019 kunnallisveron tilitysrytmin muutoksesta ja
vuonna 2020 koronaepidemian vaikutuksista johtuen. Ennusteen mukaan
kunnallisvero kasvaa vuonna 2021, mutta alenee hieman 2022. Vuosina
2022-2023 kunnallisvero alenee veroprosentin leikkauksesta johtuen. Verotettavan tulon ennakoidaan kuitenkin kasvavan suunnittelukaudella. Veroprosentteihin ei ole ehdotettu muutoksia vuodelle 2022. Yhteisöveron kertymään on vuosina 2020 ja 2021 nostanut tilapäinen kuntaryhmän jako-osuuden korotus 10 %-yksiköllä. Vuodesta 2021 alkaen yhteisöveroon sisältyy
myös pysyvä 2 % -yksikön kuntaryhmän jako-osuuden korotus, jolla kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alentamista. Yhteisöveron tuoton ennakoidaan olevan myös vuonna 2022 hyvällä tasolla. Kiinteistöveroon ei ole
ehdotettu tehtävän muutoksia. Verotuloennuste vuodelle 2022 on 24,0 M€
(toteumaennuste vuodelle 2021 on 25,4 M€). Verotuloennusteet perustuvat
kuntaliiton laatimaan ennusteeseen.

VIRTAIN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 373
§ 105

7/2021

284

08.11.2021
15.11.2021

Valtionosuusjärjestelmäuudistus astui voimaan 1.1.2015. Valtionosuusennuste perustuu Kuntaliiton ennusteeseen. Varsinainen valtionosuus vahvistetaan Valtiovarainministeriössä joulukuun viimeisinä päivinä. Valtionosuusennuste on hieman korkeampi kuin tämänhetkinen vuoden 2021 toteumaennuste. Valtionosuusennuste vuodelle 2022 on 27,6 miljoonaa euroa (vuoden 2021 ennuste 26,6 M€). Rahoitustuottojen ja -kulujen määrä on arvioitu
talousarvioon huomioiden lisälainanotto vuonna 2021 ja 2022.
Vuosikatteeksi muodostuu noin 4,0 miljoonaa euroa. Vuosikate osoittaa
sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää
käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate
on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus
on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Tilikauden poistot ovat arviolta noin 4,1 miljoonaa
euroa, joten vuosikate ei aivan riitä kattamaan poistoja. Poistojen määrään
vaikuttaa vuosittaiset investoinnit. Vuosikate riittää kuitenkin vastaamaan talousarviovuoden investoinnit investointien nettomenon ollessa noin 2,9 miljoonaa euroa ja toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen. Viime
vuosien lainanoton myötä lainanlyhennykset ovat kuitenkin kasvaneet, joten
talousarviossa on varauduttu 2,0 miljoonan euron lisälainannostoon. Tämä
tarkoittaa vuosikatetavoitteen toteutuessa kuitenkin lainamäärän alenemista
noin 1,0 miljoonalla eurolla lyhennysten ollessa noin 3,1 miljoonaa euroa.
Lainamäärä vuoden 2022 lopussa olisi siten noin 19,4 miljoonaa euroa (v.
20210 lopussa n. 20,5 M€) ja asukaskohtainen lainamäärä arviolta 3072 euroa/asukas (ennuste 2021; 3197 euroa/asukas). Merkittävin talousarviovuoden investointi on Nallelan uuden kaava-alueen rakentamisen aloitus.
Vuoden 2022 talousarvion tilikauden tulos on -154 207 euroa sisältäen liikelaitos Marttisen. Aiemmin tehtyjä investointivarauksia voidaan huomioida
poistoeron vähennyksenä tilinpäätöksessä 2022 arviolta 223.957 euroa sisältäen yhtenäiskoulun rakentamiseen tehdyn varauksen vaikutuksen. Vuoden 2022 talousarvio on 69 750 euroa ylijäämäinen.
Ruoveden palvelutuotannon talousarvio 2022 on bruttomenoiltaan 4,4 %
korkeampi kuin talousarvion 2021 bruttomeno. Ruoveden palvelutuotannon
nettomeno ovat 21 443 636 euroa (sisältäen tilikauden poiston), jotka katetaan vastaavilla tuotoilla, jolloin toimintakatevaikutus Virtain kaupungin talousarvioon on 0.
Oheismateriaalina on ehdotus Virtain kaupungin talousarvioksi vuodelle
2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2024. Vuodelle 2021 päätetyt
määrärahamuutokset ja mahdolliset muut ylitysuhat on huomioitu ennusteessa 2021.
Keiturin Sote Oy:lle ja Virtain Energia Oy:lle on laadittu erilliset talousarviot.
Keiturin Sote Oy:ltä tehtävät palvelujen ostot ovat mukana perusturvalautakunnan talousarviossa palveluostona. Virtain Energia Oy:n kaupungille
maksama vuokra sisältyy kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tuottoihin.
Teknisten palveluiden lautakunnan talousarviossa on mukana kaupungin
kiinteistöjen lämmitysmeno, joka hankitaan Virtain Energia Oy:ltä
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Viitanen Henna
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle oheismateriaalin mukaisen
talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 sekä ehdotuksen vuosien 2023-2024
taloussuunnitelmaksi. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto vahvistaa
tulosaluerakenteen talousarvion mukaiseksi.
Talousarviokirjaan voidaan tehdä teknisiä tarkistuksia, joilla ei ole
olennaista vaikutusta kokonaisuuteen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja

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

Jakelu

Valtuusto

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 105
399/02.02.00/2021
Liitteenä talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille
2023-2024.

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen
talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 sekä ehdotuksen vuosien 2023-2024
taloussuunnitelmaksi. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto vahvistaa
tulosaluerakenteen talousarvion mukaiseksi.
Talousarviokirjaan voidaan tehdä teknisiä tarkistuksia, joilla ei ole
olennaista vaikutusta kokonaisuuteen.

Päätös

Keskustelun aikana valtuutettu Katja Kotalampi esitti yhteensä 337 000
euron investointimäärärahan lisäämistä teknisten palveluiden lautakunnan
korjausinvestointeihin, jotka teknisten palveluiden lautakunta oli poistanut
talousarvioehdotuksesta raamiin pääsemiseksi sekä kosteikon toteutusta
Nallelan kaava-alueella vuonna 2022. Ehdotusta kannattivat Pauli
Kotalampi, Larissa Heinämäki ja Marika Hakola. Asiasta käytiin laaja
keskustelu.
Keskustelun jälkeen kokouksessa pidettiin viiden minuutin neuvottelutauko.
Neuvottelutauon jälkeen kokouksen puheenjohtaja luki seuraavan
esityksen:
Talousarviokirjan sivulle 88 Nallelan uuden kaava-alueen hankkeen
yhteyteen lisätään teksti: Kosteikon tilanne selvitetään ja toteutetaan
vuoden 2022 aikana pohjavesialueen turvaamiseksi. Selvitetään myös
tulorahoitus hankkeelle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän lisäyksen
yksimielisesti.
Katja Kotalampi veti pois esityksen 337 000 euron lisäyksestä teknisten
palveluiden lautakunnan investointimäärärahaan.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi edellä selostetulla lisäyksellä liitteen
mukaisen talousarvion vuodelle 2022 ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi
2023-2024. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto vahvistaa
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tulosaluerakenteen talousarvion mukaiseksi.
Talousarviokirjaan voidaan tehdä teknisiä tarkistuksia, joilla ei ole
olennaista vaikutusta kokonaisuuteen.
(Liite 1 / 105 § Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024)
Lisätietoja

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

Jakelu

Johtoryhmä, esimiehet, tarkastuslautakunta
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Hallintosäännön muuttaminen
SIVIL 13.10.2021 § 110
Virtain kaupungin hallintosääntö on hyväksytty 29.5.2017 ja se on tullut voimaan 1.7.2017. Hallintosääntöön on tämän jälkeen tehty muutoksia, joista
viimeisin on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.8.2021.
Hallintosäännön luku 4. ”Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako” määrittelee kohdassa 37§ viranhaltijoiden toimivaltaa. Toimivallassa kuvataan viranhaltijan oikeudellinen valta päättää asiasta normaalin tehtävänkuvansa lisäksi. Osastopäälliköt vastaavat osastopäälliköille määrätyistä tehtävistä
hallintosäännön mukaisesti.
§ 37.2. Kohta määrittelee Sivistysosaston Sivistystoimenjohtajan ja Yhtenäiskoulun osastopäällikön tehtävät.
1.8.2020 alkaen koulutoimen lainsäädäntö on muuttunut uuden oppivelvollisuuslain tultua voimaan. Samassa yhteydessä on muutettu myös perusopetuslakia (1216/2020), lukiolakia (1217/2020), ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia (1218/2020), vapaasta sivistystyöstä annettua lakia
(1219/2020), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia
(1220/2020), valtakunnallisesta opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia
(1221/2020), opintotukilaki (1222/2020), koulumatkatukilakia (1223/2020),
ylioppilastutkinnosta annettua lakia (1224/2020), nuorisolakia (1232/2020)
sekä eräitä muita lakeja. Pääsääntöisesti nämä lakimuutokset tulivat voimaan 1.8.2021 lukien.
Koska oppivelvollisuuslaissa, perusopetuslaissa, lukiolaissa ei säädetä toimivaltaisesta päätöksentekijästä edellä mainituissa asioissa, on koulutuksen järjestäjien määrättävä toimivaltaisesta päätöksentekijästä hallintosäännöllä. Hallintosäännön kohtaa § 37.2. tulisi muuttaa siten, että tuodaan hallintosäännössä esiin yhtenäiskoulun rehtorin toimivaltaan kuuluva toimivalta.
Oppivelvollisuuslaissa säädetään kunnalle uusia tehtäviä ja toimivaltuuksia
eri rooleissa; oppivelvollisen asuinkuntana, oppilaan perusopetuksen järjestäjänä ja opiskelijan oppivelvollisuuslain 4§ tarkoitettuna koulutuksen järjestäjänä. Asuinkunnan, perusopetuksen järjestäjän, koulutuksen järjestäjän
päätettäväksi säädetyssä asiassa päätösvaltaa käyttää valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä määrätty viranomainen.
Oppivelvollisuuslain 24§ määritellään päätökset, joihin on säädetty muutoksenhakuoikeus. Kunnan hallintosäännössä on määrättävä toimivaltainen viranomainen.
Ehdotuksen mukaan Virtain kaupungin hallintosääntöä tulisi muuttaa siten,
että yhtenäiskoulun rehtori opetustoimen osastoipäällikkönä on toimivaltainen viranomainen seuraavissa hallintopäätöksissä:
Opetuksen järjestäminen:
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Pidennetty oppivelvollisuus (OVL 2§)
Oppivelvollisuuden keskeyttäminen (OVL 7 §)
Opiskelupaikan osoittaminen (OVL 15§)
Majoituskorvaus oppivelvolliselle pyynnöstä (OVL 19-20 §)
Matkakorvaus oppivelvolliselle pyynnöstä (OVL 21 §)
Maksuttomuuden pidentäminen pyynnöstä (OVL 17§)
Oppilaaksiottopäätös esi-, perus- ja lukio-opetukseen (PL 6§,
LL20 §)
Oppilaan ottaminen joustavan perusopetuksen toimintaan (
PA 9b)
Uskonnon opetus (PL 13 §) (LL 16 §)
Erityisen tuen päätös (PL 17§)
Erityiset opetusjärjestelyt (PL 18 §, LL 29§)
Opetuksen alkamisen poikkeava ajankohta (PL 27§)
Toissijainen oppilaaksiotto (PL 28 §)
Koulumatka (PL 32 §). Sivistyslautakunta silloin kun koulumatka poikkeaa perusopetuslaissa tai lautakunnan vahvistamasta koulukuljetusohjeesta.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (PL 36 §, 36 a § 42 a § LL 41-LL 48 § ):
•
Määräaikainen erottaminen
•
Kirjallinen varoitus
Aamu ja iltapäivätoiminta
•
Aamu- ja iltapäivätoimintaan ottaminen (PL 48 b §)

Valmistelija: Yhtenäiskoulun rehtori
Ehdotus:

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Virtain kaupungin hallintosäännöllä määritellään yhtenäiskoulun rehtorin toimivalta hallintopäätösasioissa esittelyn mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja:

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

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 371

Valmistelija

Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
Sivistyslautakunnan lisäksi Marttisen johtokunta on 23.9.2021 § 28 esittänyt
muutoksia hallintosääntöön. Lisäksi kuntaliitto on antanut uuden suosituksen, jossa hallintosääntöön on lisätty säädökset toimivallasta poikkeamiseen.
Liikelaitos Marttisen johtokunnan ehdotus
Liikelaitos Marttisen johtokunta 23.9.2021 § 28:
Hallintosäännössä 15 § Liikelaitos Marttisen johtokunnasta todetaan, että
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Liikelaitos Marttisen johtokunnassa on viisi (5) jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla
valtuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 74 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainen henkilö, joka
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta
kunta ei ole. Tavoitteena on, että johtokunnassa on nuoriso- ja matkailutoiminnan asiantuntemusta.
Toimialan voimakkaan muutoksen ja sen tuomien haasteiden myötä johtokunnan työskentelyssä liikelaitoksen strategisen johtamisen ja taloussuunnittelun tukena korostuu entisestään alan ja yhteiskunnan sekä kansainvälisen toiminnan tunteminen sekä näkemys alaan vaikuttavista trendeistä. Ulkopuolinen järjestelmästä riippumaton nuorisoalan ja/ tai liiketoiminnan
vahva vaikuttaja toisi uusia mahdollisuuksia esim. rahoituskanavien ja asiakasverkostojen laajentumiseen ja kehittymiseen.
Valmistelija: toimitusjohtaja
Ehdotus:
Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle hallintosäännön 15
§:n käsittelyynottoa siten, että yksi johtokunnan viidestä (5) päättävästä jäsenestä olisi ulkopuolinen asiantuntija, jolla on Marttisen toimintaan liittyen
vahvaa osaamista ja näyttöä ja joka tuo johtokunnan tehtävään asetettua
lisäarvoa. Asiantuntijajäsentä voi ehdottaa myös Marttisen toimitusjohtaja.
Päätös:
Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle hallintosäännön
15§:n muutosta siten, että yksi johtokunnan päättävästä jäsenestä voisi olla
ulkopuolinen asiantuntija, jolloin sopivan jäsenen löytyessä johtokunnan jäsenmäärää kasvatetaan yhdellä ja johtokunnassa on tällöin 6 jäsentä. Asiantuntijajäsentä voi ehdottaa myös Marttisen toimitusjohtaja.

_________
Kaupunginvaltuusto on 16.8.2021 kokouksessa valinnut liikelaitos Marttisen
johtokunnan valtuuston toimikauden ajaksi eli toimikaudeksi 2021-2025.
Marttisen johtokunnan kokoonpanoa esitetään hallintosäännössä muutettavaksi niin, että johtokunnassa voi olla 5 tai 6 jäsentä. Johtokuntaan voitaisiin
siis jatkossa nimetä kuudes jäsen. Kuudes jäsen olisi asiantuntijajäsen, jolla
on kokemusta nuoriso- tai matkailutoiminnan asiantuntemusta.
Toimivallasta poikkeaminen
Kuntaliiton hallintosääntömallia on täydennetty määräyksillä, jotka oikeuttavat poikkeamaan hallintosäännön toimivaltamääräyksistä välttämättömän
syyn vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi henkeen ja terveyteen
kohdistuvat uhat sekä elintärkeiden palvelujen keskeytymiseen, talouteen,
kiinteistöihin, muuhun omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat uhat, jotka
aiheuttavat välittömän vaaran tai muun vakavan toiminnallisen tai taloudellisen riskin. Hallintosääntömallia on täydennetty Kuntaliiton suosituksen mukaisesti lisäämällä hallintosääntöehdotukseen seuraavat kohdat:
4 a. LUKU Normaalista toimivallasta poikkeaminen
42 a § Normaalista toimivallasta poikkeaminen
Hallintosäännön muiden lukujen toimivaltamääräyksistä voidaan poiketa
välttämättömän syyn vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi henkeen
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ja terveyteen kohdistuvat uhat sekä elintärkeiden palveluiden keskeytymiseen, talouteen, kiinteistöihin, muuhun omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat uhat, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tai muun vakavan toiminnallisen tai taloudellisen riskin.
Kaupunginjohtaja voi käyttää normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa kunnan palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi välttämättömän syyn vuoksi.
Toimialajohtaja voi käyttää normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa kunnan palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi omalla
toimialallaan välttämättömän syyn vuoksi, ellei kaupunginjohtaja päätä asiasta.
Kaupunginhallitukselle tulee raportoida 42 a §:ään perustuvalla toimivallalla
tehdyistä päätöksistä.
42 b § Normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan käyttöön ottaminen määräajaksi kaupunginhallituksen päätöksellä
Kaupunginhallitus voi vahvistaa kaupunginjohtajan ja toimialajohtajan normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan määräajaksi 42 a §:ssä mainitun välttämättömän syyn vuoksi. Kaupunginhallitus voi vahvistamisen sijaan, sekä ennen määräajan päättymistä todeta, ettei normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan käytölle ole enää perusteita.
Oheismateriaalina hallintosääntö esitetyin muutoksin.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
hallintosääntöön;
- sivistyslautakunnan esittämät muutokset yhtenäiskoulun rehtorin
ratkaisuvallan osalta;
- muutoksen Liikelaitos Marttisen johtokunnan osalta seuraavasti:
15 § Liikelaitos Marttisen johtokunta
Liikelaitos Marttisen johtokunnassa on viisi tai kuusi (5 tai 6) jäsentä, joista
valtuusto valitsee puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Johtokuntaan voidaan nimetä kuudenneksi
jäseneksi asiantuntijajäsen. Asiantuntijajäsenelle ei nimetä
henkilökohtaista varajäsentä.
- lisäyksen Normaalista toimivallasta poikkeamiseen: Luku 4 a, §:t 42a ja
42b
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä
esitetyt hallintosäännön muutokset oheismateriaalin mukaisesti.

Päätös

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
hallintosääntöön;
- sivistyslautakunnan esittämät muutokset yhtenäiskoulun rehtorin
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ratkaisuvallan osalta;
- lisäyksen Normaalista toimivallasta poikkeamiseen: Luku 4 a, §:t 42a ja
42b
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä
esitetyt hallintosäännön muutokset oheismateriaalin mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Marttisen johtokunnan
esityksen johtokunnan kokoonpanon muuttamisesta. Kaupunginhallitus ei
tässä vaiheessa esitä muutosta hallintosääntöön, vaan tarve arvioidaan
tarvittaessa myöhemmin uudelleen.
Lisätietoja

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

Jakelu

Valtuusto

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 106
397/00.01.01.00/2021
Liitteenä hallintosääntö esitetyin muutoksin.
Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hallintosääntöön;
- sivistyslautakunnan esittämät muutokset yhtenäiskoulun rehtorin
ratkaisuvallan osalta;
- lisäyksen Normaalista toimivallasta poikkeamiseen: Luku 4 a, §:t 42a ja
42b
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä esitetyt hallintosäännön
muutokset oheismateriaalin mukaisesti.

Päätös

Asian käsittelyn alussa todettiin, että hallintosääntöehdotuksesta tulee
jättää pois §:stä 37.2 yhtenäiskoulun rehtorin toimivallan osalta kohta 3 a)
Määräaikainen erottaminen, koska perusopetuslain 36a §:n seitsemännen
momentin mukaan määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen
järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin, joten yhtenäiskoulun
rehtori ei voi päättää asiasta yksin.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti edellä esitetyllä
korjauksella.
(Liite 2 / 106 § Hallintosääntö)

Lisätietoja

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

Jakelu

Johtoryhmä
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Määräalan myynti kiinteistöistä 936-409-10-358 ja 936-409-10-336 Nicewood Oy:lle
Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 107
420/10.00.02.00/2021

KH 01.11.2021 § 358
394/10.00.02/2021

Nicewood Oy omistaa kiinteistön 936-25-2-2 Kitusenkulman teollisuusalueella. Lisäksi Nicewood Oy on ostanut vielä erottamattoman määräalan tontista nro 936-25-2-1. Määräalan kiinteistötunnus: 936-25-2-1-M601. Yrityksellä on lisärakentamistarve alueella ja yrityksen kanssa on käyty neuvottelua eri tonttivaihtoehdoista rakentamispaikaksi. Nicewood Oy:n suunnitelmassa on rakentaa alueella 2 x n. 4500 m2 varastorakennusta sekä konttorirakennus n. 300 m2, kokonaisrakennusmäärän ollessa n. 9300 m2. Varastorakennusten osalta kokonaistarve voi olla myös isompi.
Valmistelussa on paikaksi valikoitunut määräala Nicewood Oy:n nykyisen
hallin itäpuoliselta alueelta Kärppäkadun kohdalta. Tontti muodostuisi kiinteistöstä 936-409-10-358 ja 936-409-10-336. Alueella on voimassa Virtain
kaupungin Kitusenkulman asemakaava, joka on hyväksytty Virtain kaupunginvaltuustossa 6.10.2014 § 46. Kiinteistökaupan kohteena oleva alue on
osoitettu asemakaavassa teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia, merkintä TY. Tonttitehokkuusluku e=0,25 ja suurin sallittu kerrosluku II.
Määräalueiden eteläreunassa sijaitsee voimansiirtolinja Virrat-Heinäaho
110 kV, jonka vaikutusalue on 7336 m2. Tälle alueelle ei voi rakentaa, mutta
se tuo alueelle rakennusoikeutta. Tämä tulee huomioida kauppahinnassa.
Määräalojen maapohjan hinnaksi rakennuskelpoiselle alueelle esitetään 2,5
euroa / m2 ja rakentamiskelvottoman maapohjan hinnaksi esitetään 1,5 euroa / m2. Kokonaiskauppahinnaksi muodostuisi siten 96 684 euroa.
Hallintosäännön 25 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kiinteän omaisuuden myymisestä ja ostamisesta, kun kauppahinta on alle 85 000 euroa.
Tämän ylittävistä kiinteistökaupoista päättää valtuusto.
Kauppakirjaluonnos on oheismateriaalina.

Valmistelija:

kaupunginjohtaja

Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myydä
oheismateriaalina olevan kauppakirjan mukaisesti
•
Virtain kaupungin 25. kaupunginosan kortteli 4. kiinteistöstä 936-40910-358 määräalan, jonka pinta-ala on n. 14.431 m2
•
Virtain kaupungin 25. kaupunginosan kortteli 4. kiinteistöstä 936-40910-336 määräalan, jonka pinta-ala on n. 27.177 m2. Pinta-alat tarkentuvat lohkomistoimituksen yhteydessä.
Kauppahinta on yhteensä 96 684 euroa (rakennuskelpoinen alue 2,5 euroa/m2 ja rakentamiskelvoton alue 1,5 euroa / m2.)
Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään kauppakirjaan teknisluonteisia
muutoksia ja päivityksiä.
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Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.
_________

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu:

Valtuusto

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 107
420/10.00.02.00/2021
Liitteenä kauppakirja.
Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myydä liitteenä olevan kauppakirjan
mukaisesti
- Virtain kaupungin 25. kaupunginosan kortteli 4. kiinteistöstä 936-409-10358 määräalan, jonka pinta-ala on n. 14.431 m2
- Virtain kaupungin 25. kaupunginosan kortteli 4. kiinteistöstä 936-409-10336 määräalan, jonka pinta-ala on n. 27.177 m2. Pinta-alat tarkentuvat
lohkomistoimituksen yhteydessä.
Kauppahinta on yhteensä 96 684 euroa (rakennuskelpoinen alue 2,5
euroa/m2 ja rakentamiskelvoton alue 1,5 euroa / m2.)
Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään kauppakirjaan teknisluonteisia
muutoksia ja päivityksiä.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen
yksimielisesti.
(Liite 3 / 107 § kauppakirja)

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044 715 1201, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

Nicewood Oy
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Kulttuuripääkaupunkihaun jatkohanke
Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 378

Valmistelija

talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
Virtain kaupunginvaltuusto on 18.1.2021 § 83 hyväksynyt seuraavaa:
•
Kulttuuripääkaupunkihaun kustannukset jaetaan edelleen kaupunginhallituksen, kulttuuritoimen ja Liikelaitos Marttisen kesken vuosina
2021-2027.
•
Vuosille 2021-2027 varataan yhteensä enintään 148 621,89 (yht.
22,71 €/asukas) euron määräraha Tampereen ja Pirkanmaan
mahdollisen Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -toiminnan
rahoitusta varten. Vuoden 2021 osuudeksi varataan siitä 2617,60
euroa (0,40 euroa/asukas). Rahoitus toteutuu, mikäli Tampere ja
Pirkanmaa valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.
•
Kulttuuripääkaupunkitoiminnalle vaihtoehtoisen Suunnitelma B:n
rahoitukseksi varataan vuosille 2021-2027 yhteensä 10% kulttuuripääkaupunkitoiminnalle varattavasta määrärahasta eli enintään 14
862,19 euroa. Vuoden 2021 osuudeksi siitä varataan enintään 0,40
euroa/asukas eli 2617,6 euroa. Suunnitelma B toteutetaan, mikäli
Tamperetta ja Pirkanmaata ei valita Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi 2026
Vuodelle 2021 kulttuuripääkaupunkihankkeeseen liittyvät kustannukset
katetaan valtuuston 16.11.2020 hyväksymän talousarvion puitteissa
Tamperetta ja Pirkanmaata ei valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi
2026. Jatkohankkeesta on suunniteltu aiemman kuuden vuoden sijaan
kolmen vuoden mittaista. Hanke on on saanut nimen Operaatio
Pirkanmaa.
Kokonaisuutena kuntien rahoitusosuudet ovat pysyneet saman suuruisena,
mutta aiemman kuuden vuoden sijaan rahoitus jakautuu kolmelle vuodelle.
Virtain kaupungin osuus on siten vuosina 2022-2024 5.186 euroa/vuosi.
Oheismateriaalina aineistoa jatkohankkeen toteuttamissuunnitelmista sekä
rahoituksesta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
seuraavaa:
- Virtain kaupunki osallistuu Operaatio Pirkanmaa -hankkeeseen.
- Hankkeelle varataan vuosille 2022-2024 vuosittain 5.186 euron suuruinen
määräraha (yhteensä 15.558 euroa)
- Hankkeen kustannukset jaetaan edelleen kaupunginhallituksen,
kulttuuritoimen ja Liikelaitos Marttisen kesken vuosina 2022-2024.
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Vuodelle 2022 Operaatio Pirkanmaa -hankkeeseen liittyvät kustannukset
katetaan talousarvioehdotuksen puitteissa.
Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044 715 1201, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi, Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, puh.
044 715 1260, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

Tampereen kaupunki

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 108
435/00.01.05/2021
Oheismateriaalina aineistoa jatkohankkeen toteuttamissuunnitelmista sekä
rahoituksesta.

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavaa:
- Virtain kaupunki osallistuu Operaatio Pirkanmaa -hankkeeseen.
- Hankkeelle varataan vuosille 2022-2024 vuosittain 5.186 euron suuruinen
määräraha (yhteensä 15.558 euroa)
- Hankkeen kustannukset jaetaan edelleen kaupunginhallituksen,
kulttuuritoimen ja Liikelaitos Marttisen kesken vuosina 2022-2024.
Vuodelle 2022 Operaatio Pirkanmaa -hankkeeseen liittyvät kustannukset
katetaan talousarvioehdotuksen puitteissa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen
yksimielisesti.

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044 715 1201, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi, Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, puh.
044 715 1260, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

Tampereen kaupunki
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Vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2020
Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 109
419/00.03.00.01/2021

KH 25.10.2021 § 342
8/00.03.01/2021
Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n (410/2015) mukaisesti suorittaa arviointi siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnin lähtökohtana ovat valtuuston tilikaudelle asettamat sitovat tavoitteet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.
Kaupunginvaltuusto päätti 7.6.2021 kokouksessaan merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon
arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät lokakuun 2021 loppuun mennessä valtuustolle, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty.
Oheismateriaali Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020.
Arviointikertomuksen keskeiset havainnot
Tarkastuslautakunta on yleisellä tasolla ottanut kantaa talousarvion tavoitteisiin, mittareihin sekä niiden toteutumisen raportointiin. Arviointikertomuksessa ei ole esitetty tarkempia yksilöityjä kysymyksiä.
Tarkastuslautakunnan kannanotoissa on jokaisen osaston osalta on toivottu
edelleen selkeyttä vuositavoitteiden valmisteluun, raportoinnin selkeyttämiseen siten, että vuositavoitteet valmisteltaisiin jatkossa yksiselitteiseen, mitattavissa ja arvioitavissa olevaan muotoon. Kaikilta osin tavoite, toimenpide, mittari ja toteutuma eivät ole johdonmukainen jatkumo. Tarkastuslautakunta suosittelee jatkumon selkeyttämistä siten, että toteuma vastaa mittaria ja että mittareille on esitetty selkeä arvo joko lukumäärä tai prosenttiosuus. Tarkastuslautakunta kiinnittää myös huomiota siihen, että toteutumattomia tavoitteita ei tule unohtaa.
Kaupunginhallituksen vastaus arviointikertomuksen havaintoihin
Edellisessä arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin liittyen lautakunnat eivät ole vielä ehtineet reagoida talousarvion 2020 tavoitteiden asettamisen osalta. Kaupunginhallitus on 28.6.2021 antanut laadintaohjeen vuoden 2022 talousarvion laadinnasta. Laadintaohjeessa on erityisesti kehotettu kiinnittämään huomiota tavoitteiden asettamiseen, mitattavuuteen sekä
jatkumoon talousarvion ja tilinpäätöksen välillä.
Talousarvion 2022 käsittelyssä tullaan kiinnittämään huomiota eri osastojen
tavoitteiden asettamiseen:
Tavoitteita ja mittareita määriteltäessä on kiinnitettävä huomioita siihen, että
toteutumisen mittaaminen on mahdollisimman yksiselitteistä ja luotettavaa.
Jokaista strategista tavoitetta kohden tulisi olla 1-2 tavoitetta/toimenpidettä.
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Tavoitteet ovat väline, jolla kaupunginvaltuusto ohjaa toimintaa. Ehdotuksen
laatijat vastaavat siitä, että euromääräinen ehdotus ja tavoitteet vastaavat
toisiaan.
Suoritemääriin perustuvien tietojen osalta on huomioitava talousarvion ja tilinpäätöksen yhteys – talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen
tulee pystyä arvioimaan ja esittämään tilinpäätöksessä.
Tilinpäätöksen 2021 laadintaan liittyen tullaan tekemään ohjeistus, jossa
painotetaan talousarvion mittareiden toteuman raportointia.
Valmistelija:

talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi.
Kaupunginhallitus esittää edellä kuvatut toimenpiteet tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen johdosta kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja:

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

Jakelu:

Kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 109
419/00.03.00.01/2021
Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä kuvatut toimenpiteet
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen
yksimielisesti.

Lisätietoja

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

Jakelu

Tarkastuslautakunta
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Valtuustoaloite kokoontumistiloista
Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 110
439/00.01.01.01/2021

SIVIL 25.08.2021 § 78
183/00.02.00/2021

Oheisaineistona on 7.6.2021 kaupunginvaltuuston kokouksessa tehty valtuustoaloite koskien kirjastolta ja Tredulta poistuvia tiloja.
Ehdotus vastaukseksi:
Kirjastolle jäävät käytöstä poistuneet luokkatilat ja tiloihin jäävät tykki ja valkokangas. Lisäksi luokissa on vesipisteet (käsienpesualtaat), joten minikeittiökin on mahdollinen.
Kansalaisopisto on ottanut käyttöönsä ne tilat, jotka olivat aiemmin esioppilaiden ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan käytössä. Tiloissa voidaan
järjestää kursseja ja yleisötilaisuuksia, kuten vapautuvissa luokkatiloissakin.
Toteutamme kyselyn vapautuvien tilojen käytöstä sekä sidosryhmille että
asiakkaille. Kun saadaan kyselyn vastauksia, voidaan jatkaa suunnittelua.

Valmistelija: Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260
Ehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy edellä olevan ehdotuksen mukaisen vastauksen kokoontumistiloja koskevaan valtuustoaloitteeseen ja antaa sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta esitti listalle Galleria Virinää tilan
monikäyttöisyyden ja loistavan sijaintinsa vuoksi.
_________

Lisätietoja:

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

Jakelu:

Kaupunginhallitus

KH 01.11.2021 § 364

Syyskuussa 2021 kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä kartoitti vapautuvia tiloja. Myös tilatyöryhmän arvioi kirjaston vapautuneiden tilojen sekä
Galleria Virinän toimivan loistavasti myös kokoustiloina. Kirjaston luokkatilaa
on mahdollista vuokrata ulkopuolisille tahoille esim. kurssitoimintaan sekä
tarjota kuntalaisille kokoustilaksi ovien lukitusjärjestelmän ja varausjärjestelmän tultua käyttöön sekä antaa toimintaohje tilojen käytöstä.

Valmistelija: kaupunginjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee sivistyslautakunnan ja tilatyöryhmän esityksen tiedoksi ja asian aloitteena loppuun
käsitellyksi. Sivistystoimen tulee aktiivisesti markkinoida tilojaan myös kuntalaisten kokoustiloina sekä antaa toimintaohje tilojen käytöstä.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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_________
Lisätietoja:

Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, puh. 044-7151260, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu:

Valtuusto

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 110
Oheisaineistona valtuustoaloite.
Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee sivistyslautakunnan ja tilatyöryhmän
esityksen tiedoksi ja asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen
yksimielisesti.

Lisätietoja

Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, puh. 044 715 1260, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Valtuustoaloite
Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 111

Valmistelija

talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
Hallintosäännön 123 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa
asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti
käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto
voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten
aloite on valmisteltava. Päätettäessä lähetekeskustelun käymisestä on
lisäksi otettava huomioon kuntalain 95 §:n mukainen säännös, minkä
mukaan päätös valmistelemattoman asian ottamisesta käsiteltäväksi on
tehtävä yksimielisesti.
Kokouksessa luettiin seuraava aloite:
• Virtain Vasemmistoliiton valtuustoaloite korjaus- ja
saneerausinvestointien turvaamisesta

Päätös

Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
(Liite 4 /111 § valtuustoaloite)

Lisätietoja

Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 101, § 102, § 109, § 110, § 111
Virtain kaupunginvaltuusto

MUUTOKSENHAKUKIELTO
18.11.2021

Muutoksenhakukielto ja sen
peruste

__X_ Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (kuntalaki 136 §)

____ Muut peruste, mikä

Liitetään otteeseen / päätökseen
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
•
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
•
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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 sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 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.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
•
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
•
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
•
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42200 (vaihde)
Aukioloaika: ma-pe 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
•
päätös, johon haetaan muutosta
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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.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Virtain kaupungin kirjaamosta:
Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat
Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi
Faksinumero: (03) 475 8555
Puhelinnumero: (03) 485 111 (vaihde)
Aukioloaika: ma - pe 9.00 - 15.00
Pöytäkirja on 18.11.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

