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OSALLISTUJAT 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
LÄSNÄ Mäntysalmi Tuula  Puheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Kontoniemi Teemu 1. vpj osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Majanen Tytti  2. vpj osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Heinonen Tapani  jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Kalliomäki Eila  jäsen  
 Kangas  Sanna jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Koskela Reijo  jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Kotalampi  Katja jäsen  
 Mäkinen  Aimo jäsen  
 Tarvainen  Harri jäsen  
 
 
MUU Kaleva Keijo  KV:n puheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin 

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

välityksellä 
 Viitanen Henna  kaupunginjohtaja, 

esittelijä 
osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 Jaatinen Kaisa  talousjohtaja, oto. 
hallintojohtaja, 
pöytäkirjanpi 

osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 
 
POISSA Mäkinen Olavi  KV:n 1. vpj.  
 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET  
 
 Tuula Mäntysalmi Kaisa Jaatinen 
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
KÄSITELLYT ASIAT 190 - 201 
LIITTEET 1/192, 2/195, 3/200, 4/201 § 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TAR- 16.6.2021 
KASTUS 
 

Tapani Heinonen  Harri Tarvainen 
 
PÖYTÄKIRJA YLEI- Kaupungin internet sivuilla 17.6.2021 
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 

Kaisa Jaatinen talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 
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Kaupunginhallitus § 190 14.06.2021 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
KH 14.06.2021 § 190 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 käyte-

tyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksi-
löidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelys-
sä). 

 
 Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
  Pöytäkirja tarkastetaan 16.6.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä 

17.6.2021.  
 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Tapa-
ni Heinonen ja Katja Kotalampi. 
 
Kaupunginhallitus päättää toteuttaa tämän kokouksen osin sähköi-
sesti Teams-järjestelmän välityksellä siten, että sähköisesti kokouk-
seen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- 
ja ääniyhteydessä. 

 
 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Heinonen ja Harri Tarvainen. 
 
  Teamsin välityksellä osallistuivat luottamushenkilöistä Johanna Saarinen, 

Sanna Kangas, Keijo Kaleva, Reijo Koskela, Tapani Heinonen, Teemu 
Kontoniemi, Tuula Mäntysalmi ja Tytti Majanen sekä viranhaltijoista Henna 
Viitanen ja Kaisa Jaatinen. 

 
  Katja Kotalampi saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.34. 
  _________  
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Kaupunginhallitus § 191 14.06.2021 
 
Esitys asemakaavan muuttamiseksi tilan Koivuranta 936-409-28-67 osalta 
 
 
143/10.02.03/2019 
 
KH 04.11.2019 § 335  

XXXX on jättänyt lastensa XXXX, XXXX, XXXX ja XXXX puolesta 
esityksen asemakaavan muuttamiseksi Kalettoman lahden rannalla 
sijaitsevan tilansa Koivuranta 936-409-28-67 osalta. Tila on kooltaan 
1600m2. Esityksessä esitetään muutettavaksi Virtain kirkonseudun 
asemakaavaa siten, että kaavassa puistoalueeksi (P) osoitettu tila 
muutettaisiin AO merkinnällä erillispientalotontiksi.Oheismateriaalina 
olevassa sähköpostissa hän käy läpi tilan kaavoitukseen liittyvää his-
toriaa.  
 
Tila on osoitettu vuodesta 1971 voimassa olleessa asemakaavassa 
puistoalueeksi. Osayleiskaavassa tila on asuinpientalojen alueella. 
Osayleiskaavassa on osoitettu vain pääkäyttötarkoitus. Asuinpienta-
loalueita ei asemakaavoissa suoraan osoiteta yleiskaavan mukaan 
pelkästään pientalorakentamiseen vaan alueet pitävät sisällään 
esim. kadut ja virkistyskäyttöön osoitettavat alueet. Osayleiskaava-
merkintä ei vielä tuo rakennusoikeutta tilalle. Tilalla on ilmeisesti va-
rastosta loma-asuntokäyttöön muutettu rakennus, jolle ei ole haettu 
rakennuslupaa. Kiinteistörekisterin mukaan tilalla on 1939 rakentu-
nut luokittelematon rakennus, joka on rekisterin mukaan tyhjillään. 
Tilalla ei ole kaavan tai toteutuneen rakentamisen perusteella raken-
nusoikeutta, joka edellyttäisi kaavan muuttamista.   
 
Tila on ollut asemakaavassa 48 vuotta osoitettuna puistoalueeksi, ei-
kä tilalla ole kiinteistörekisterin mukaan loma- tai vakituiseen asumi-
seen osoitettuja rakennuksia. Näiden lähtötietojen osalta kaupungilla 
ei ole velvollisuutta muuttaa kaavaa tilan osalta erillispientalotontiksi.  
 
Kunnalla on velvollisuus maanomistajan niin halutessa lunastaa 
puistoalue itselleen. Virtain kaupunki on valmis lunastamaan puisto-
alueen tilan osalta itselleen käypään hintaan.   
 
Oheismateriaali  
Kaavakartta, jolle rajattu esitetty kaavamuutosalue. 
 

Valmistelija:  Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö  
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus ei näe saatujen tietojen perusteella tarpeelliseksi 
asemakaavan muuttamista tilan Koivuranta 936-409-28-67 osalta. 
Tilan Koivuranta 936-409-28-67 osalta kaavamuutos tulee ajankoh-
taiseksi, kun asemakaavaa tulevaisuudessa päivitetään laajemman 
kokonaisuuden osalta. Mahdollisen kaavamuutoksen ajankohtaa ei 
pystytä arvioimaan. Tällöin arvioidaan tilalle osoitettavaa maankäyt-
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töä osana laajempaa kokonaisuutta. Virtain kaupunki on valmis osta-
maan puistoalueeksi osoitetun puiston käypään hintaan. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Asiantuntijana tämän pykälän ajan kuultiin kaavoitus- ja kehittämis-

päällikkö Ilmari Mattilaa, joka poistui kokouksesta tämän pykälän kä-
sittelyn jälkeen klo 19.32.  
_________  

 
Lisätietoja: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Ilmari Mattila, puh. 044 715 1250, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Esityksen tekijä 

 
177/10.02.03/2021 
 
KH 14.06.2021 § 191  
 Kiinteistön 936-409-28-67 omistajien äiti on uudistanut 15.4.2021 

Virtain kaupungin kirjaamoon asemakaavoituspyynnön em. kiinteis-
tölle. Perusteluissaan hän toteaa, että oikeusvaikutteisessa kaavas-
sa kiinteistö on osoitettu AO-merkinnällä. Tilalla sijaitsevaa rapeutu-
vaa rakennusta ei voi hyödyntää sen alkuperäisen tarkoituksen mu-
kaisesti.  

 
 Voimassa olevassa asemakaavassa kiinteistö 936-409-28-67 on 

osoitettu puistoalueeksi P-merkinnällä. Kalettomanlahden pohjois-
ranta  on osoitettu asemakaavoilla virkistyskäyttöön, veneilyn tarpei-
siin ja urheilualueeksi Sipiläntiestä lähtien noin 1 km:n matkalta. Vir-
tain kaupungin Keskustan oikeusvaikutteisessa vuonna 2015 vahvis-
tuneessa osayleiskaavassa kiinteistön 936-409-28-67 alue sisältyy 
asemakaavoitettavaksi tarkoitettuun asuinpientaloalueeseen (AP).  
Osayleiskaavassa on osoitettu ekologinen ja/tai toiminnallinen viher-
yhteystarve Kalettomanlahden pohjoisrannalle Pohjolantien päästä 
lännen suuntaan. Viheryhteysalueella tulisi pyrkiä säilyttämään 
puustoinen tai muutoin luonnonmukainen viheryhteys. Kiinteistö 936-
409-28-67 sisältyy myös em. alueeseen. 

 
 Kiinteistöllä on väestötietojärjestelmän mukaan vuonna 1939 valmis-

tunut 15 m2:n rakennus, joka on merkitty muualla luokittelemattomiin 
rakennuksiin ja käyttöolotilanteeksi on merkitty tyhjillään. Asemakaa-
vassa kiinteistölle ei ole täten osoitettu rakennupaikkaa ja rakennus-
oikeutta. 

  
 Tilanne kiinteistöllä ei ole muuttunut kaupunginhallituksen aiemmin 

tehdyn päätöksen jälkeen. Kiinteistöllä ei ole asemakaavan tai toteu-
tuneen rakentamisen perusteella rakennusoikeutta, joka edellyttäisi 
kaavan muuttamista. Kiinteistön 936-409-28-67 osalta kaavamuutos 
tulee ajankohtaiseksi, jos asemakaavaa päivitetään laajemman ko-
konaisuuden osalta. Kaupungilla on kuitenkin velvollisuus maan-
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omistajien niin halutessa lunastaa puistoalue itselleen.  On huomioi-
tava, että hakija ei voi edustaa kiinteistön omistajia ilman valtakirjaa.  

 
 Oheismateriaali: 
 Karttaliite  
 

Valmistelija:  kaavoitus- ja kehittämispäällikkö 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että asemakaavoitusta kiinteistölle 936-
409-28-67 ei käynnistetä hakijan toimesta. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
_________  

 
Lisätietoja: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäinen,  
 puh. 044 715 1250, sähköposti etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 

 Jakelu: Hakija 
  Rakennusvalvonta 
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Kaupunginhallitus § 192 14.06.2021 
 
Lausunto Lylyharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulosta sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
 
170/10.02/2021 
 
KH 14.06.2021 § 192 Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta ovat pyytäneet Virtain kaupun-

gin lausuntoa Lylyharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tu-
losta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ilmatar Lylyharju 
Oy on tehnyt tuulivoimapuiston käynnistämisaloitteet Parkanon ja 
Kurikan kaupungeille sekä Kihniön kunnalle. Parkanon kaupunki on 
asettanut tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman nähtäville ajalle 26.5.-30.6.2021 ja Kihniön kunta 9.6.- 
12.7.2021. Kurikassa nähtävilläolo on 3.6.-6.8.2021. Kurikan kau-
punki ei ole pyytänyt Virtain kaupungin lausuntoa, vaikka Virtain kau-
punki on OAS:n osallisten luettelossa.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet ja lausun-
not tulee toimittaa seuraavasti: 
• Parkanon kaupungille 30.6.2021 klo 15 mennessä  kirjallisesti 

kaupunki@parkano.fi tai osoitteeseen Parkanontie 37, 39700 
PARKANO. 

• Kihniön kuntaan 12.7.2021 klo 15 mennessä sähköisesti osoit-
teeseen kihnio@kihnio.fi ja kirjallisesti osoitteeseen Kihniöntie 
46, 39820 Kihniö. 

• Kurikan kaupungille 6.8.2021 mennessä kirjallisesti Kurikan 
kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Laurintie 23, 61300 Kurik-
ka tai postitse Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Ku-
rikka. Kurikan kuulutuksessa ei ole ilmoitettu sähköpostiosoitet-
ta. 

 
Tuulivoimapuisto sijoittuu Kihniön, Parkanon ja Kurikan alueille ja on 
laajuudeltaan noin 2520 ha. Tuulivoimapuisto käsittää enintään 16 
voimalaa, joista Parkanon alueelle sijoittuisi enintään 4 voimalaa, 
Kihniön alueelle 7 voimalaa ja Kurikan alueelle 5 kpl. Voimaloiden 
teho on 6-10 MW/voimala. Tuulivoimapuistoon kuuluu tuulivoimaloi-
den lisäksi myös sisäinen tieverkosto, maakaapelit ja sähköasema.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään osayleis-
kaavan laatimisen lähtökohdat ja tavoitteet, kuvataan kaavoituksen 
vaiheet ja eteneminen sekä kerrotaan, miten ja milloin osalliset voi-
vat osallistua kaavoitukseen ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan 
suunnittelun aikana.  
 
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja siten, että sen pe-
rusteella voidaan myöntää rakennusluvat MRL:n 77a §:n mukaisesti.  
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston ra-
kentaminen huomioiden luonto-olosuhteiden erityispiirteet sekä vä-
hentää rakentamisen mahdollisia kielteisiä ympäristövaikutuksia.  
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Hankkeen ympäristövaikutuksia selvitetään YVA-menettelyssä. Ta-
voitteena on, että kaavoitusmenettely etenee samanaikaisesti YVA-
menettelyn kanssa. 
 
Liite: 
Lausunto 

 
Valmistelija: kaavoitus- ja kehittämispäällikkö 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon Parka-

non ja Kurikan kaupungeille sekä Kihniön kunnalle Lylyharjun tuuli-
voimapuiston vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 (Liite 1/192 § lausunto) 

_________  
 

Lisätietoja: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäinen,  
 puh. 044 7151 250, sähköposti etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Kihniön kunta 
 Kurikan kaupunki 
 Parkanon kaupunki 
 Teknisten palvelujen lautakunta 
 Lupapalvelulautakunta 
 Rakennusvalvonta 
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Kaupunginhallitus § 193 14.06.2021 
 
Liedenpohjan kylässä sijaitsevan entisen saha-alueen kiinteistön maaperää koskevan 
selvityshankkeen aloittaminen  
 
KH 14.06.2021 § 193 Pirkanmaan ELY-keskus toteuttaa valtakunnallista pilaantuneiden 

maa-alueiden riskienhallintastrategiaa Maaperä kuntoon -ohjelmalla, 
johon valitaan kohteita viranomaisten ylläpitämästä maaperän tilan 
tietojärjestelmästä (MATTI). Ohjelman tavoitteena on edistää ympä-
ristön- ja terveydensuojelun kannalta kiireellisten kohteiden selvittä-
mistä sekä kestävää riskienhallintaa ja puhdistamista.  
 
Pirkanmaan ELY-keskus on Virroilta esittänyt kohteeksi Liedenpoh-
jassa sijaitsevaa entistä saha-aluetta. Alue sijaitsee kiinteistöillä 936-
404-6-6 ja 936-404-6-5 Liedenpohjan 1-luokan pohjavesialueella. 
Pirkanmaan ELY-keskus on valvovana viranomaisena puoltanut 
kohteen tutkimista. Selvityshankkeen tarkoituksena on selvittää sa-
ha-alueen maaperän, pohjaveden ja sedimenttien mahdollinen pi-
laantuneisuus. Hankkeen piiriin ei kuulu tutkimusten jälkeen todetta-
va tai määrättävä mahdollinen jälkitarkkailuvelvoite tai varsinainen 
puhdistustyö. Kustannukset maksetaan Maaperä kuntoon –ohjel-
masta. Kohteessa on tehty muun muassa puun sahausta, höyläystä 
ja kyllästystä. Toiminta on lopetettu vuonna 1965. Toisveden Puun 
saha-alueella ei ole aiemmin tehty tutkimuksia.  
 
Pirkanmaan ELY-keskus ja Virtain kaupunki allekirjoittavat aiesopi-
muksen Toisveden puun saha-alueen kiinteistön tutkimusten tekemi-
sestä sekä tutkimusraportin laatimisesta. Aiesopimus muuttuu han-
kesopimukseksi, kun Virtain kaupungin päätös selvityshankkeeseen 
osallistumisesta on lainvoimainen, Pirkanmaan ELY-keskus on teh-
nyt selvityshanketta koskevan pilaantuneiden alueiden kunnostami-
sen tukemisesta annetun lain 12 §:n mukaisen järjestämispäätöksen 
ja päätös on saanut lainvoiman sekä kun mahdolliset muut osapuo-
let ovat hyväksyneet selvityshankkeen ja sen toteuttamisen lainvoi-
maisesti. Sopimuksella ei osoiteta pilaantumisesta vastuullista tahoa 
eikä ratkaista mahdollisia puhdistustöitä toteuttavaa tai kustantavaa 
tahoa.  
 

Valmistelija:  ympäristösuunnittelija 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:  
• Virtain kaupunki päättää lähteä Pirkanmaan ELY-keskuksen 

yhteistyökumppaniksi Toisveden Puun saha-alueen pilaantu-
neisuusselvityksiin.  

• Kaupunki sitoutuu ainoastaan hankkimaan selvitystyön suorit-
tamiseksi tarvittavat luvat sekä osallistumaan hankekokouksiin.  

• Virtain kaupunki ei osallistu hankkeen kustannuksiin eikä sitou-
du osallistumaan mahdollisiin suunnittelu- tai kunnostamistoi-
menpiteisiin tai –kustannuksiin.  



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2021 448 
Kaupunginhallitus 14.06.2021   
 

Ptk:n tark. 

• Kaupunginjohtaja ja oto. hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoit-
tamaan Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa yhteistyösopimus 
edellä mainituilla ehdoilla.  

• Hankkeen ohjausryhmään Virtain kaupungin edustajaksi nime-
tään ympäristösuunnittelija.  

• Lisäksi Virtain kaupunginhallitus edellyttää, että Pirkanmaan 
ELY-keskus tekee maanomistajan kanssa kirjallisen sopimuk-
sen selvityshankkeen aloittamisesta. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
_________  

 
Lisätietoja: Ympäristösuunnittelija Sini Yli-Öyrä, etunimi.sukunimi@virrat.fi, puh. 

03 485 1353 
 
Jakelu: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristösuunnittelija 
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Sivistyslautakunta § 72 09.06.2021 
Kaupunginhallitus § 194 14.06.2021 
 
Varhaiskasvatuksen täyttölupa-anomuksia 
 
98/12.00/2020 
 
SIVIL 09.06.2021 § 72 
  

Varhaiskasvatuksen täyttölupia anotaan seuraavasti: 
- Killinkosken päiväkotiin varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 2.8.2021 
alkaen toistaiseksi 
- Koivurinteen päiväkotiin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijainen 
ajalle 2.8.2021-31.7.2022 
- perhepäivähoitaja 2.8.2021 - 19.4.2022 

 
Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta lupaa ottaa 
 - Killinkosken päiväkotiin varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 2.8.2021 

alkaen toistaiseksi  
 - Koivurinteen päiväkotiin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijainen 

ajalle 2.8.2021-31.7.2022 
 - perhepäivähoitaja 2.8.2021-19.4.2022. 
 
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta 

kokouksessa. 
_________  

 
Lisätietoja: Varhaiskasvatuspääliikkö Elina  Hakala, p. 044-7151470, 

elina.hakala@virrat.fi 
 
Jakelu: kaupunginhallitus 

 
KH 14.06.2021 § 194  

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat sivistyslau-

takunnan ehdotuksen mukaisesti: 
• Killinkosken päiväkotiin varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 

2.8.2021 alkaen toistaiseksi  
• Koivurinteen päiväkotiin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan si-

jainen ajalle 2.8.2021-31.7.2022 
• perhepäivähoitaja 2.8.2021-19.4.2022. 

 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
_________  
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Lisätietoja: Sivistystoimenjohtaja Tuula Jokinen, puh. 044-715 1260, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu: Varhaiskasvatuspäällikkö 
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Kaupunginhallitus § 195 14.06.2021 
 
Yhtenäiskoulun investointilainan hyväksyminen 
 
85/02.02.00/2020 
 
KH 14.06.2021 § 195 Hallintosäännön 68 §:n mukaisesti kaupunginvaltuusto päättää lai-

nan ottamisen ja antamisen periaatteista. Talousarvion- ja suunnitel-
man hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vie-
raan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista 
päättää kaupunginhallitus.  

 
 Hallintosäännön 25 § 24 kohdan mukaisesti kaupunginhallituksen 

ratkaisuvaltaan kuuluu pitkäaikaisen (talousarvio-)lainan ottaminen 
talousarvion puitteissa sekä tarvittavan lyhytaikaisen rahoitusluoton 
ottaminen.  

 
Virtain kaupungin vuoden 2021 talousarvion investoinnit ovat netto-
menoltaan 9,3 miljoonaa euroa. Investointeihin on myönnetty lisä-
määrärahaa yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousar-
viossa on hyväksytty 10,0 miljoonan euron lisälainanotto. Merkittävin 
investoinneista on yhtenäiskoulun rakentaminen, jonka vuoden 2021 
arvioidut menot ovat noin 7,0 miljoonaa euroa sisältäen ensikertai-
sen kalustamisen. Koko hankkeen kustannusarvio on ensikertainen 
kalustaminen mukaanlukien noin 18,7 miljoonaa euroa. Yhtenäis-
kouluinvestointiin on vuonna 2020 nostettu lainaa 5 miljoona euroa. 
Vuonna 2021 ei ole aikaisemmin nostettu lainaa.   
 
Tarjoukset pääomaltaan 7.000.000 euron yhtenäiskoulun rakentami-
seen liittyvälle investointilainalle pyydettiin Kuntarahoitus Oyj:ltä, 
Danske Bank A/S Suomen sivuliikkeeltä, Nordea Bank Oyj:ltä ja Vir-
tain Osuuspankilta. Tarjoukset pyydettiin sekä 5 että 10 vuoden kiin-
teällä korolla ja vaihtuvakorkoisina. Tarjoukset pyydettiin sekä 10 et-
tä 5 vuoden laina-ajalla. Luotonottajalla on tarjouspyynnön mukai-
sesti oikeus valita itselleen kokonaistaloudellisin vaihtoehto. Tarjous-
pyynnössä pyydettiin huomioimaan hankkeen energiatehokkuus se-
kä muut ympäristöystävällisyyteen liittyvät näkökohdat ja mahdolli-
suuden tarjota vihreää rahoitusta tai vastaavaa. Tarvittaessa on toi-
mitettu tarvittavat tiedot energiatehokkuuden ym. kriteerien arvioimi-
seksi. Tarjouksen määräaikaan 9.6.2021 klo 15.00 mennessä jättivät 
Kuntarahoitus Oyj, Danske Bank A/S Suomen sivuliike, Nordea 
Bank Oyj ja Tampereen seudun osuuspankki (Virtain osuuspankin 
puolesta). 
 
Virtain kaupungin lainasalkun keskikorko vuodelle 2021 on tämän-
hetkisen korkotason mukaan 0,56 %. Vuoden 2021 lopussa nykyi-
sestä 13,5 miljoonan euron lainapääomasta 11,8 miljoonaa euroa on 
kiinteällä korolla ja 1,7 miljoonaa euroa on vaihtuvalla korolla. Laina-
salkku painottuu kiinteäkorkoisiin lainoihin, joiden etuna on korkojen 
hallinta ja ennustettavuus ilman erillistä korkosuojausta.  
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Korot ovat olleet hyvin alhaisella tasolla jo usean vuoden ajan ja esi-
merkiksi 12 kuukauden euribor on ollut negatiivinen helmikuusta 
2016 lukien. Korot nousivat väliaikaisesti vuonna 2020 Koronapan-
demian aiheuttaman epävarmuuden johdosta, mutta ovat jälleen las-
keneet. Kiinteät korot ovat pitkään olleet hyvin alhaisella tasolla. 
Koska vaihtuvissa koroissa viitekoron katsotaan olevan aina vähin-
tään 0, on korko aina vähintään marginaalin suuruinen. Alhaisin tar-
jottu kiinteä korko oli selvästi alhaisempi kuin alin marginaali. Epä-
varman taloustilanteen johdosta lähitulevaisuudessa korkojen vaihte-
lun on ennakoitu olevan suurempaa, mikä näkyy marginaalien nou-
semisena aiempaan verrattuna. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, 
että EKP nostaisi ohjauskorkoaan lähitulevaisuudessa. Tilanteeseen 
vaikuttavat myös olemassa oleva poliittinen ja talouden tilanne (mm. 
kauppapoliittinen tilanne ja talouskasvu). Tarjoukset kiinteäkorkoi-
sesta lainasta ovat myös pitkän aikavälin tarkastelussa korkotasol-
taan maltilliset.  
 
Vaihtuvakorkoisen lainan marginaalin taso eri viitekorkosidonnai-
suuksien osalta vaihteli tarjouksissa edullisimmillaan välillä 0,190 - 
0,675 %-yksikköä, jolloin marginaali on voimassa 3-5 vuotta. Kiinteä 
10 vuoden lainakorko oli edullisimmassa tarjouksessa 0,140 %-
yksikköä ja kiinteä viiden vuoden korko (viiden vuoden laina-ajalla) 
0,000 %  Vaihtuvakorkoisten lainojen osalta kaikissa tarjouksissa ko-
konaiskorko on kuitenkin aina vähintään marginaalin verran. 
 
Lainatarjousten korot ovat 7.6.2021 päivän indikaatioita ja tarkentu-
vat nostopäivän tilanteen mukaan. Laina voidaan myös jakaa eri vii-
tekorkosidonnaisuuksiin, jolloin niistä tehdään erilliset velkakirjat. 
 
Oheismateriaalina (vain kh:n jäsenille ennen päätöksentekoa) tar-
jousten vertailu sekä laskelma eri korkovaihtoehdoista.  
 
Edullisimman tarjouksen pyydettyjen vaihtoehtojen osalta huomioi-
den koron ja muut maksut teki Kuntarahoitus Oyj. Kuntarahoituksen 
tarjouksessa on oletuksena, että hanke soveltuu Vihreän rahoituk-
sen viitekehykseen. 
 

 Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 
 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää nostaa yhtenäiskouluhankkeen rahoitta-

mista varten Kuntarahoituksen tarjouksen mukaisesti pääomaltaan 
7.000.000 euron lainan 5 vuoden kiinteällä korolla ja 5 vuoden mak-
suajalla, korkoindikaatio 7.6.2021 0,000 %. Laina nostetaan Vihreä-
nä rahoituksena. 

 
  Lopullinen korkotaso määräytyy lainan nostohetken korkotason mu-

kaan. 
 
 Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
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  (Liite 2/195 § tarjousvertailu) 
  _________  
 
 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 

1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 Jakelu: Tarjouksen jättäneet 
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Kaupunginhallitus § 196 14.06.2021 
 
Kaupunginjohtajan vuosiloma ja sijaisuusjärjestelyt kesällä 2021 
 
KH 14.06.2021 § 196  Hallintosäännön 6 §:n mukaan: 
 "Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on oikeus kaupunginhallituksen 

puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat: 
 2.  kaupunginjohtajan  vuosiloman  sekä  muiden  lain  nojalla  ehdotto-

maan  oikeuteen  perustuvien  virkavapauksien myöntämistä, koulutusta ja 
hänelle koulutustilaisuuksien ajalta myönnettäviä etuja. Vuosilomapäätök-
set tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi."  

 
 Kaupunginjohtaja on anonut vuosilomaa ajalle 12.7. - 8.8.2021.  
 
 Kaupungin hallintosäännön 21 §:ssä määrätään kaupunginjohtajan 

sijaisuudesta seuraavaa:  
 
 "Kaupunginjohtajan ollessa  poissa  tai  esteellinen  hoitaa  kaupunginjoh-

tajan virkatehtäviä hallintojohtaja tai kaupunginhallituksen määräämä muu 
viranhaltija sijaisina järjestyksessään seuraavat viranhaltijat: talousjohtaja, 
henkilöstöpäällikkö tai muu kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 
Kaupunginjohtajan viran ollessa avoinna hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä 
hallintojohtaja. Milloin kaupunginjohtajan virka on avoinna tai poissaolo 
kestää kauemmin kuin kolme kuukautta, voi valtuusto ottaa virkaan muun 
väliaikaisen hoitajan." 

 
 Koska talousjohtaja on nimetty myös oto. hallintojohtajaksi, tulisi ns. 

sijaisuusrinkiin nimetä kesälomien vuoksi yksi viranhaltija lisää.  
 

Valmistelija: talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 
   
 Ehdotus: (Kaupunginhallituksen puheenjohtaja)   
  Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginjohtajan virkavapaan tiedoksi 

edellä esitetyn mukaisesti. 
  Kaupunginhallitus päättää, että jos kaupunginjohtaja, talousjohtaja 

(oto. hallintojohtaja) sekä henkilöstöpäällikkö ovat poissa, kaupun-
ginjohtajan sijaisena toimii elinvoimapäällikkö.   

  Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtajan sijaisena loma-ajal-
la toimivat seuraavat viranhaltijat tämän päätöksen ja hallintosään-
nön 21 §:n mukaisesti: 
• elinvoimapäällikkö ajalla 12.7.-20.7.2021 
• talousjohtaja, oto. hallintojohtaja ajalla 21.7.-8.8.2021 

  
 Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  _________  
 
 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 

1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 197 14.06.2021 
 
Kaupunginvaltuuston 7.6.2021 päätösten täytäntöönpano 
 
KH 14.06.2021 § 197 Kuntalain 410/2015 säännöksiä: 

 
"39.1 § Kunnanhallituksen tehtävät 
Kunnanhallituksen tulee: 
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja  
laillisuuden valvonnasta;(...) 
 
96 § Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta 
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellises-
sä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös 
täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen 
käsiteltäväksi 

 
 143 § Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 
 Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus 
käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuk-
sen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon." 

 
 Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 7.6.2021 seuraavat var-

sinaiset asiat:  
 
 § 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 § 34 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 § 35 Vuoden 2020 tilinpäätös 
 § 36 Tilinpäätös 2020, tilintarkastuskertomus 
 § 37 Arviointikertomus 2020 
 § 38 Valtuuston ja muiden toimielinten toimikauden jatkuminen 

31.7.2021 saakka 
 § 39 Strategian 2018-2021 toteuma valtuustokauden päättyessä ke-

sällä 2021 
 § 40 Talousarvion 2021 osavuosikatsaus 30.4.2021 tilanteessa 
 § 41 Lisämääräraha vuoden 2021 aluetukiavustuksiin 
 § 42 Lisämääräraha / Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntolat 
 § 43 Tietohallinto / Lisämääräraha 
 § 44 Yksityisteiden perusparannushankkeiden määräraha 
 § 45 Tilapalvelun lisämääräraha /Hallintokuntien rakennusten inves-

tointihankeryhmä 
 § 46 Lämpölaitoksen lisämääräraha 
 § 47 Vuoden 2022 talousarvion raami 
 § 48 Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen 2020 - 2021 
 § 49 Valtuustoaloite tietotekniikan koulutuksen järjestämiseksi kau-

pungin työntekijöille ja luottamushenkilöille 
 § 50 Vastaus keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen: Ko-

ronan leviäminen kuriin Virroilla 
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 § 51 Vastaus valtuustoaloitteeseen ambulanssipalvelusta 
 § 52 Selvitys valtuustoaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimen-

piteistä 
 § 53 Valtuustotyön arviointi valtuustokaudella 2017-2021 
 § 54 Valtuustoaloitteet 

• Risto Saarisen ja kahdeksan muun valtuutetun aloite Jigi- 
ja perhokalastuskurssin järjestämisestä sekä ohjattujen 
tutustumisten järjestämisestä kunnan nähtävyyksiin ja ve-
sistökunnostushankkeisiin. 

• Virtain sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite sel-
vityksen tekemisestä liikenneyhteyden luomiseksi Virroil-
ta Haapamäelle huomioiden Haapamäeltä eri suuntiin 
liikkuvat junavuorot. 

• Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite ilmaisesta aa-
mupalasta perusopetuksen oppilaille 

• Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Inkantien ja jal-
kakäytävän perusparannuksesta. 

• Keskustan valtuustoryhmän aloite kokoontumistilasta 
kuntalaisten käyttöön. 

  
 Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto on tehnyt edellä 
luetellut päätökset laillisessa järjestyksessä ja toimivaltansa puitteis-
sa eivätkä päätökset ole muutoinkaan lainvastaisia. Kaupunginhalli-
tus päättää, että kaupunginvaltuuston päätökset pannaan täytän-
töön.  

 
 Valtuustoaloitteet annetaan valmisteltavaksi. 
 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 198 14.06.2021 
 
Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä 
 
KH 14.06.2021 § 198  

Kuntalain (410/2015) 92 §: 
 
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallin-
tosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen 
alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa 
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus 
koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä 
määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viran-
omaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei 
kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 mo-
mentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole il-
moittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen pu-
heenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan 
käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty liikelaitoksen johto-
kunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viran-
omainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan 
käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen johtokunta on. Jos asia on pää-
tetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltä-
väksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. 
 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 
 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenet-
telyä koskevia asioita; 
 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 
asioita; 
 
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos 
asianomaiset kunnat niin sopivat.” 
 
Kaupunginhallitus on tämän johdosta antanut ohjeet (18.3.2013/ 
128§) ottokelpoisten päätösten ilmoittamismenettelystä kaupungin-
hallitukselle. 
 
Pöytäkirjat, asialistat esityslistan oheismateriaalina: 
• Liikelaitos Marttisen johtokunta 8.6.2021 
• Lupapalvelulautakunta 3.6.2021 
• Sivistyslautakunta 9.6.2021 
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Viranhaltijapäätökset: 
• Kaupunginjohtaja 20 §/2021: Jäsenen ja varajäsenen nimeämi-

nen vaalilautakuntiin. 
• Vs. kaupunginjohtaja 21 §/2021: Jäsenen nimeäminen vaalilau-

takuntaan. 
• Talousjohtajan päätökset: 

• 5 §/2021 Päätösvallan delegointi hallinto- ja talouspäälli-
kölle henkilöstö-, talous- ja hankinta-asioissa. 

• 6 §/2021 Päätösvallan delegointi henkilöstöpäällikölle 
henkilöstö- ja hankinta-asioissa 

 
 Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 
 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja päät-

tää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin liittyviä päätöksiä. 
 

 Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  _________  
 
 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 

1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 199 14.06.2021 
 
Ilmoitusasiat 
 
KH 14.06.2021 § 199  

1. Virtain lupapalvelulautakunnan pöytäkirjan ote 3.6.2021 § 35. 
2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirje Länsi- 

ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnille ja sai-
raanhoitopiirille: Kokoontumisrajoituksista luopuminen Covid-
19-epidemian perustasolla ja epidemian leviämisen estämisek-
si säädettyjen toimenpiteiden valvonta. 

3. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston  tartuntatautilain 58 
§:n mukainen päätös (LSSAVI/8526/2021) Pirkanmaan sai-
raanhoitopiirin alueelle. 

4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 
§:n mukaisen määräyksen (LSSAVI/8526/2021) kumoaminen 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle. 

 
 
 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 
 
 
 



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2021 460 
Kaupunginhallitus 14.06.2021   
 

Ptk:n tark. 

Kaupunginhallitus § 200 14.06.2021 
 
Aluehallintoviraston selvityspyyntö: Kuntasektorin toiminta kilpailutilanteessa 
markkinoilla ja eriyttämisvelvollisuuden noudattaminen 
 
KH 14.06.2021 § 200 Aluehallintovirastot selvittävät Kilpailu- ja kuluttajaviraston (jäljempä-

nä KKV) toimeksiannosta toimialueensa kuntien ja kuntayhtymien 
sekä niiden määräysvallassa olevien yhteisöjen kilpailutilanteessa 
markkinoilla harjoittaman taloudellisen toiminnan (jäljempänä kilpai-
lullinen toiminta) laajuutta ja sen suuntautumista eri toimialoille. Li-
säksi selvitys koskee vuoden 2020 alusta sovellettavaksi tulleen kil-
pailulain (948/2011) 30 d §:n mukaisen kirjanpidon eriyttämisvelvolli-
suuden noudattamista.  
 
Taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jossa tava-
roita ja palveluita tarjotaan markkinoilla. Käsite on yhdenmukainen 
EU-oikeuden kanssa. Termillä kilpailutilanteessa markkinoilla tarkoi-
tetaan kuntalain (410/2015) 126 §:n mukaista toimintaa, joka kunnan 
tai kuntayhtymän on lähtökohtaisesti yhtiöitettävä, ellei jokin kunta-
lain 127 §:n mukainen poikkeusperuste sovellu toimintaan.  
 
Ajantasaiset tiedot julkisyhteisöjen markkinoilla harjoittamasta kilpai-
lullisesta toiminnasta ovat tarpeellisia KKV:n kilpailuneutraliteettival-
vonnan suuntaamisessa ja tutkimuskohteiden 
valinnassa.  
 
Tämä selvityspyyntö on lähetetty kaikille manner-Suomen kunnille ja 
kuntayhtymille sekä niiden nimeämille yhteisöille, joihin kunta tai 
kuntayhtymä käyttää määräysvaltaa yhdessä useamman kunnan, 
kuntayhtymän tai valtion kanssa. Kuntien tai kuntayhtymien mää-
räysvallassa olevilla yhteisöillä tarkoitetaan tässä selvityspyynnössä 
kilpailulain 30 a §:ssä määriteltyjä kuntien tai kuntayhtymien mää-
räysvallassa olevia yksiköitä riippumatta niiden oikeudellisesta muo-
dosta. Yhteisöillä tarkoitetaan siten esimerkiksi yhtiöitä ja säätiöitä. 
 
Viranhaltijatyönä on 7.4.2021 toimitettu aluehallintovirastolle listaus 
yhteisöistä, johin kunta käyttää määräysvaltaa yhdessä useamman 
kunnan, kuntayhtymän tai valtion kanssa. 
 
Selvitettävät tiedot  
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää toimittamaan kilpai-
lulain 33 §:n nojalla seuraavat tiedot kunnan, sekä sen määräysval-
taan kuuluvien tytäryhteisöjen osalta. Tiedot tulee antaa yksikkökoh-
taisesti ja vain niistä yksiköistä, jotka harjoittavat kilpailullista toimin-
taa. Mikäli selvityspyynnön vastaanottajalla (ml. tytäryhteisöt) ei ole 
lainkaan kilpailullista toimintaa, sen on kuitenkin ilmoitettava selvitys-
pyynnön lähettäneelle aluehallintovirastolle sähköpostilla, ettei selvi-
tettävää toimintaa ole.  
 
1) Yksikön taustatiedot  
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a. Nimi  
b. Y-tunnus  
c. Kotipaikka  
d. Yhteisömuoto / toiminnan organisoinnin muoto (esim. kuntayhty-
mä, kirjanpidollinen taseyksikkö, virasto, liikelaitos, liikelaitoskunta-
yhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö, muu, mikä?)  
e.Päätoimialan nimi (TOL2008)  
f. Päätoimialan toimialakoodi (TOL2008)  
g. Markkinoille tarjottavat palvelut ja/tai tuotteet  
 
2) Liikevaihto ja kilpailullisen toiminnan tilikauden voitto (tappio) tai  
tilikauden ylijäämä (alijäämä) vuosina 2019 ja 2020  
a. Kilpailullinen toiminta  
b. Muu toiminta  
c. Kilpailullisen toiminnan tilikauden voitto (tappio) tai tilikauden yli-
jäämä (alijäämä)  
 
3) Kilpailullisen toiminnan yhtiöittäminen  
a. Harjoitetaanko kilpailullista toimintaa kuntalain 126 §:n  
edellyttämässä yhtiöitetyssä muodossa (osakeyhtiö, osuuskunta, yh-
distys tai säätiö)? (kyllä/ei)  
b. Jos kilpailullista toimintaa harjoitetaan muussa kuin kuntalain 126 
§:n edellyttämässä yhtiöitetyssä muodossa, millä perusteella toimin-
taa ei ole yhtiöitetty?  
 
4) Kirjanpidon eriyttäminen  
a. Onko kilpailullisen toiminnan kirjanpito eriytetty muusta  
toiminnasta kilpailulain 30 d §:n perusteella? (kyllä/ei)  
b. Jos kilpailullista toimintaa ei ole kirjanpidollisesti eriytetty, millä  
perusteella tätä ei ole tehty?  
c. Kirjanpidon eriyttämissäännöksen tavoitteena on muun muassa  
turvata julkisyhteisöjen harjoittaman elinkeinotoiminnan  
läpinäkyvyys. Onko säännöksen soveltamisessa ilmennyt  
jotakin tämän tavoitteen kannalta epätarkoituksenmukaista?  
 
Yksikkökohtaisesti täytetty vastaustaulukko toimitetaan Länsi- ja Si-
sä-Suomen aluehallintovirastolle 30.6.2021 mennessä. Oheismateri-
aalina on selvityspyyntö, vastausohje sekä luonnos vastauksesta. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa päättää antaa  vastauksen Länsi- ja 

Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön.  
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 
jälkeen. 

 
 (Liite 3/200 § vastaus selvityspyyntöön) 

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

 
 
Jakelu: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. 
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Kaupunginhallitus § 201 14.06.2021 
 
Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettäviin kunnan 
taloustietojen toimittamiseen sovellettaviin tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin 
esitettävistä muutoksista koskien tilikautta 2022 
 
KH 14.06.2021 § 201  

Johdanto 
Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun raportoinnin sisältöä ja ai-
katauluja velvoittaa ja ohjaa kuntien taloustietojen tuottamista ja ra-
portointia koskeva lainsäädäntökokonaisuus (HE 60/2019). Kuntala-
kiin (410/2015) on lailla 1368/2019 lisätty kuntien taloustiedon rapor-
tointia koskevat säännökset, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2020. 
Kuntien ja kuntayhtymien tulee raportoida taloustietonsa Valtiokont-
torin Kuntatalouden tietopalveluun automatisoidusti XBRL-muodossa 
tai määrämuotoisessa CSV-muodossa. 
 
Laintasoista sääntelyä on täydennetty valtioneuvoston asetuksilla 
kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) ja kun-
nan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020), joiden ase-
tuksenantovaltuudesta on säädetty kuntalain 112 §:ssä. Asetuksilla 
annetaan tarkempia säännöksiä kunnan tilinpäätökseen kuuluvasta 
taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä 
olevista tiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toiminta-
kertomuksesta, konsernitilinpäätöksestä ja sen liitetiedoista sekä 
osavuosikatsauksista ja toimittamisaikatauluista. 
 
Valtioneuvoston asetusta täydennetään vuosittain annettavalla val-
tiovarainministeriön asetuksella, jonka asetuksenantovaltuudesta on 
säädetty kuntalain 121 a §:ssä. Asetuksessa on tarkemmat sään-
nökset seuraavan tilikauden tietojen toimittamiseen sovellettavista 
teknisistä kuvauksista ja tietosisällöstä. 
 
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa asetukseen kunnan talous-
tietojen toimittamisesta sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä ku-
vauksista tilikaudelta 2022 raportoitavista tiedoista. Valtiovarainmi-
nisteriön asetus 694/2020 tilikaudelta 2021 raportoitavista tiedoista 
annettiin 8.10.2020. Raportoitavissa tietosisällöissä on havaittu tä-
män jälkeen tarkennustarpeita sekä tietosisältöjen että teknisten ku-
vausten osalta. 
 
Lausunto on mahdollista antaa palveluluokituksen ja muiden tietoko-
konaisuuksien sisältöihin ja uusin palveluluokkiin, teknisiin määritte-
lyihin sekä uusiin tietokokonaisuuksiin. 
 
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa havaittuihin muutostarpeisiin 
ja muutosten vaikutuksista kuntien ja kuntayhtymien raportointijärjes-
telmiin sekä tiedon tuottamiseen. 
 
Tausta 
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Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva julkisen hallinnon ta-
loustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä määrittelee 
kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin tarkkoja 
tietosisältöjä ja teknisiä kuvauksia. Yhteistyöryhmässä ovat mukana 
edustajat suurimmilta tietojen käyttäjiltä, kuntia ja kuntayhtymiä 
edustaa ryhmässä Suomen Kuntaliitto ja asiantuntijajäseninä ovat 
edustajat kunnasta, kuntayhtymästä ja Valtiokonttorilta. Muita tiedon-
käyttäjiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita on kuultu sekä yhteistyöryh-
män kokouksissa että erilaisissa valmistelevissa alatyöryhmissä. 
 
Tärkeä tietosisältöjen kehittämisen työväline on Valtiokonttorin ylläpi-
tämä Kuntatalouden tietopalvelun asiakaspalvelukanava 
(kuntadata@valtiokonttori.fi), jonne tulleiden kuntien, talouspalvelun 
palvelutarjoajien sekä järjestelmätoimittajien kysymysten ja havainto-
jen myötä on sekä kehitetty ohjeistusta että löydetty virheitä tilikau-
delle asetuksella annetusta sanastosta, koodistosta ja XBRL-tak-
sonomiasta. 
 
Tavoitteet 
Asetuksella annettavien tietosisältöjen ja teknisten määritteiden 
muutostarpeiden kommentointipyynnön tavoitteena on saada sekä 
tiedon tuottajien, raportointijärjestelmien teknisten toteuttajien ja ta-
loushallinnon palvelutarjoajien asiantuntijapalautetta muutosesityk-
siin. Palautetta pyydetään erityisesti tietosisältökuvausten selkey-
teen tietojen kohdentamiseksi, muutosten vaikutuksista järjestelmiin, 
sekä uusien tietotarpeiden vaatimien tietojen tuottamiseen. 
 
Muutoksiin liittyvä kokonaisuus on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 
 
1. Muutokset palveluluokitukseen 

• muutokset palveluluokitusten palvelukuvauksiin ja huo-
mautuksiin 

• muutokset palveluluokkien nimiin 
• muutokset sisältöihin: mikäli palveluluokan tietosisältö yh-

distetään tai jaetaan, lakkautetaan vanha/vanhat ja pe-
rustetaan uusi/uusia. Näin säilytetään palveluluokkakoh-
taisen tiedon kustannusten vertailukelpoisuus 

2. Muutokset eri raportointikokonaisuuksien tietosisältöihin 
• täydennyksiä tietokokonaisuuksiin kuten TOTT ja KKYTT 

3. Muutokset teknisiin määritteisiin ja pakollisuuksiin 
• hierarkia-, label- ja dimensiokenttien muutokset ja 

muutokset pakollisuustietoihin   
4. Uudet tietotarpeet ja raportointikokonaisuudet sekä niiden 

aiheuttamat laajennukset muihin raportointikokonaisuuksiin 
• TOLT laajennus sekä uusi raportointikokonaisuus (mark-

kinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta) 
 
Lausunto tulee antaa 18.6.2021 mennessä lausuntopalvelu.fi -palve-
lussa. 
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Oheismateriaalina on tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitetyt 
muutokset sekä palveluluokitukseen esitetyt muutokset. 
 
Lausuntoluonnos on liitteenä. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon valtiovarainmi-

nisteriön asetuksessa säädettäviin kunnan taloustietojen toimittami-
seen sovellettaviin tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitettävistä 
muutoksista koskien tilikautta 2022. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 (Liite 4/201 § lausunto) 

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Lausuntopalvelu.fi (18.6.2021 mennessä) 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Muutoksen-  
hakukielto 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät 190, 192, 194, 197 - 201 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät 191, 193, 195, 196 

 HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisu- 
vaatimus- 
oikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen 

Oikaisuvaati- 
musviranomai
-nen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:  
Virtain kaupunginhallitus 
Pykälät 191, 193, 195, 196 
 
Kirjaamon yhteystiedot:  
Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat 
Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi 
Faksinumero: 4758555  
Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde)  
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15 

Oikaisuvaati-
musaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle määräajan viimeisenä päivänä 
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaati- 
muksen 
sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
• päätös, johon haetaan oikaisua 
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS) 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 
myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti) 
  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 
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

  Kunnallisvalitus, pykälät,                                                                                  Valitusaika 30 päivää 
  Hallintovalitus, pykälät,                                                                                     Valitusaika __ päivää 
  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

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

Valitus- 
perusteet 

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

Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
• päätös, johon haetaan muutosta 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos 
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 

Lisätietoja Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.  
 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin- 
maksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirjan 
nähtävilläolopvm Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille17.6.2021 

     Liitetään pöytäkirjaan  


