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__________________________________________________________________________ 
Aika 26.04.2021 klo 17:30 - 22:34 
 
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams 
 
KÄSITELLYT ASIAT 
 
§ Otsikko Sivu 
127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 

pöytäkirjantarkastajien valinta 
302 

128 Kirjelmä / kantelu rakennusvalvontaviranomaiselle ja 
kaupunginhallitukselle 

303 

129 Suunnittelutarveratkaisu kiinteistölle 936-409-28-325/Virtain 
kaupunki 

309 

130 Johtoryhmän järjestelyerä 315 

131 Varajäsenten nimeäminen keskusvaalilautakuntaan 317 

132 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 
2021 kuntavaaleissa 

318 

133 Avustusanomus Tarjanne -laivan dokumenttielokuvaa varten 323 

134 Erääntyneet saatavat 31.3.2021 tilanteen mukaisena 324 

135 Vesihuoltolaitoksen työntekijän toimen täyttölupa 326 

136 Koulumestarin toimen täyttölupa 328 

137 Ruokapalveluiden täyttölupa kahdelle ravitsemistyöntekijälle 330 

138 Laitoshuoltajan toimen täyttölupa 332 

139 Varhaiskasvatuksen täyttölupa-anomuksia 333 

140 Opetustoimen täyttölupia 334 

141 Opetustoimen täyttölupa/Englannin kielen lehtorin sijainen 336 

142 Opetustoimen täyttölupa/Kotalan koulun 
koulunkäynninohjaaja 

337 

143 Opetustoimen täyttölupa/matemaattiset aineiden lehtori 338 

144 Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä 340 

145 Ilmoitusasiat 342 

146 Liittyminen Hansel Oy:n puitesopimukseen/mobiililaitteet 
2021-2022 (2025) 

343 

147 Elinvoimapaketin toimenpiteiden jatkaminen / käytännön 
ohjeistus 

344 
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148 Sosiaaliohjaajan viran täyttölupa aikuissosiaalityöhön 347 
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OSALLISTUJAT 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
LÄSNÄ Mäntysalmi Tuula  Puheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Kontoniemi Teemu 1. vpj Saapui klo 18.08, osallistui 

kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 Majanen Tytti  2. vpj osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 Heinonen Tapani  jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 Kalliomäki Eila  jäsen  
 Kangas  Sanna jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Koskela Reijo  jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Kotalampi  Katja jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

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

välityksellä 
 Mäkinen Olavi  KV:n 1. vpj. saapui klo 17.48, osallistui 

kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

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

 Viitanen Henna  vt. kaupunginjohtaja, 
esittelijä 

osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 Jaatinen Kaisa  talousjohtaja, oto. 
hallintojohtaja, 
pöytäkirjanpi 

osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä, ei osallistunut 
esteellisenä §:n 130 käsittelyyn 

 Yli-Öyrä Sini  ympäristösuunnittelija osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä §:n 128 käsittelyn 
ajan klo 19.24-20.22 

 
 
 
 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET  
 
  
Tuula Mäntysalmi Kaisa Jaatinen Henna Viitanen 
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä 
 127-129, 131-148 § 130 §  
 
KÄSITELLYT ASIAT 127 - 148 
LIITTEET 1/128, 2/130, 3/132 § 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TAR- 28.4.2021 
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KASTUS 
 

Sanna Kangas  Aimo Mäkinen 
 
PÖYTÄKIRJA YLEI- 29.4.2021 kaupungin www-sivuilla  
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 

 
  Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen 
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Kaupunginhallitus § 127 26.04.2021 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
KH 26.04.2021 § 127 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 28.4.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä 

29.4.2021.  
 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat San-
na Kangas ja Aimo Mäkinen. 
 
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. 
 
  Kokouksen alussa pidettiin Virtain Energia Oy:n ja Keiturin Sote 

Oy:n yhtiökokoukset klo 17.00 - 19.09. 
 
  Teamsin välityksellä kokoukseen osallistuivat luottamushenkilöistä Tuula 

Mäntysalmi, Tapani Heinonen, Johanna Saarinen, Sanna Kangas, Katja 
Kotalampi, Keijo Kaleva, Olavi Mäkinen (17.48 alkaen), Reijo Koskela, 
Teemu Kontoniemi (18.08 alkaen) ja Tytti Majanen sekä viranhaltijoista 
Henna Viitanen ja Kaisa Jaatinen. 

  _________  
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Lupapalvelulautakunta § 17 17.03.2021 
Lupapalvelulautakunta § 26 21.04.2021 
Kaupunginhallitus § 128 26.04.2021 
 
Kirjelmä / kantelu rakennusvalvontaviranomaiselle ja kaupunginhallitukselle 
 
69/10.03.00/2021 
 
LUPALV 17.03.2021 § 17 
  

Virtain kaupungin lupapalvelulautakunnalle on 18.2.2021 toimitettu 
kirje/kantelu/oikaisupyyntö koskien menettelyvirheitä lupapäätöstä 
valmisteltaessa ja rakennusluvan toimeenpanoa valvottaessa.  
 
Asia koskee kiinteistölle 936-404-2-78 myönnettyjä rakennuslupia ja 
asian käsittelyyn liittyviä menettelyitä.  
 
Lautakunnalle on laadittu selvitys asian käsittelystä. 
 
Liitteet: 
Kirje ja kantelu 
Liite 1. ote sähköposteista 
Liite 2 
Naapurin huomautus rakennuslupahakemukseen 
Rakentajan vastine huomautukseen 
Selvitys asian käsittelystä kaupungilla 

 
Valmistelija:  ympäristösuunnittelija 

 
Ehdotus: Virtain kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena toimiva lupapal-

velulautakunta päättää merkitä tiedoksi annetun selvityksen. Lauta-
kunta toteaa selvityksen perusteella asian hoitamisessa olleen puut-
teita. Lautakunta huomauttaa, että vajaista resursseista huolimatta 
viranhaltijoilla on vastuu asioiden asianmukaisesta hoitamisesta. 
Lautakunta toteaa, että jatkossa vastaavia puutteita asioiden käsitte-
lyssä ei saa esiintyä. Resurssien riittävyydestä tulee huolehtia. 

 
 Lautakunta selvittää kantelussa esille tuodut kohdat koskien raken-

nuslupapäätösten tiedoksiantoa, ja niiden vaikutusta muutoksenha-
kuun.  

 
 Ranta-alueella suoritetut toimenpiteet käsitellään omana kokous-

asiana. Toimenpiteistä pyydetään lausunto vesilain mukaiselta val-
vontaviranomaiselta (Pirkanmaan ELY-keskus). Mahdolliset jatkotoi-
menpiteet päätetään lausunnon pohjalta. 

 
 Kantelussa esille tuotu mahdollinen rakennusjärjestyksen vastainen 

puiden kaataminen käsitellään lupapalvelulautakunnassa erillisenä 
kokousasiana. 
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 Lupapalvelulautakunta pyytää hankkeen pääsuunnittelijalta selvityk-
sen siitä, millä perusteilla rakennusten ja tontin korkeusasemat on 
määritelty. 

 
 Asian tulevat käsittelyvaiheet tulee tuoda lautakunnan tietoon ajanta-

saisesti.  
 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 

_________  
 

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Sini Yli-Öyrä puh. 03-4851353, etuni-
mi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu: Kaupunginhallitus 
 Kirjeen/kantelun tekijä 

 
LUPALV 21.04.2021 § 26 
 Asian käsittelyssä on edelleen tuotu esille toive saada lupapalvelu-

lautakunnalta ja kaupunginhallitukselta vastaus siihen, onko asian 
käsittelyssä tai hoidossa ollut mukana tahoja, jotka olisivat olleet jää-
vejä tai onko asian käsittelyssä tai hoidossa tapahtunut muunlaista 
suosimista tai vaikuttamista esimerkiksi sukulais-, tuttavuus- tai 
muun vastaavan perusteella ja miten asiaa on selvitelty.  

 
 Hallintolain (434/2003) 27.1 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua 

asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteel-
linen. Lain 28.1 §:n esteellisyysperusteista mukaan virkamies on es-
teellinen, jos 1) jos hän tai hänen läheisensä on asiaosainen, 2) jos 
hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai si-
tä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahin-
koa, 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai va-
hinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle lähei-
selleen, 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liit-
tyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian 
ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 5) jos hän 
tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituk-
sen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä 
taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa 
yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on 
asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa; 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai 
siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liit-
tyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) jos 
luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä 
vaarantuu. 
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 Hallintolain 29.2 §:n mukaan virkamies ratkaisee itse kysymyksen 
esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen tai esittelijän 
esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Hallintolain 29.3 §:n mu-
kaan esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen oi-
kaisua eikä muutosta valittamalla.  

 
 Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 142.1 §:n mukaan lupapää-

tös on annettava julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen asian-
osaisen tietoon silloin, kun se on annettu. 142.2 §:n mukaan lupa-
päätös toimitetaan hakijalle. Lupapäätös tai sen jäljennös toimitetaan 
lisäksi asetuksella säädettäville viranomaisille ja niille, jotka ovat sitä 
huomautuksessa tai erikseen pyytäneet.  

 
 Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 13 luvun ylimää-

räisestä muutoksenhausta 113 §:n mukaan ylimääräisiä muutoksen-
hakukeinoja ovat menetetyn määräajan palauttaminen ja lainvoimai-
sen päätöksen purkaminen. Menetetyn määräajan palauttamista 
haetaan lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 115.1 §:n mukaan 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Lain 118.1 §:n mukaan samoin 
lainvoimaisen päätöksen purkamista haetaan korkeimmalta hallinto-
oikeudelta. Lain 13 luku sisältää tarkemmat ohjeet ylimääräisten 
muutoksenhakukeinojen käyttämiseen.  
 

Valmistelija:  ympäristösuunnittelija 
 

Ehdotus: Virtain kaupungin asiaa käsitelleet viranhaltijat ratkaisevat itse kysy-
myksen esteellisyydestään. Kuntalain (410/2015) 97.5 §:n mukaan 
esteellisen henkilön on itse ilmoitettava esteellisyydestään. Lupapal-
velulautakunnan tiedossa ei ole seikkoja, joiden perusteella olisi syy-
tä epäillä viranhaltijoiden, toimielimen jäsenten tai esittelijän olleen 
esteellinen käsittelemään kyseessä olevaa asiaa. Mikäli olisi syytä 
epäillä asiasta päättämiseen tai käsittelyyn osallistuneen henkilön ol-
leen esteellinen, tulee muutosta hakea asiassa tehtyyn lopulliseen 
päätökseen.  

 
 Rakennuslupapäätökset on tehty 28.5.2019. Päätökset on annettu 

julkipanon jälkeen 31.5.2019 ja viimeinen valituspäivä on ollut 
14.6.2019. Naapurien kuulemisessa ei ole pyydetty toimittamaan lu-
papäätöstä huomautuksen jättäneelle. Virtain kaupungille 12.4.2021 
tiedoksi tulleen asiakirjan mukaan asianosainen on hakenut korkeim-
malta hallinto-oikeudelta lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa mu-
kaisia ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja.  

 
 

Päätös:  Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. 
_________  

 
Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Sini Yli-Öyrä puh. 03-4851353, etuni-

mi.sukunimi@virrat.fi 
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Jakelu: Kirjeen/kantelun tekijä 
 
 
 
KH 26.04.2021 § 128 XXX on lähettänyt 19.2.2021 kirjeen/kantelun/oikaisun Virtain kau-

pungin kaupunginhallituksen sekä lupapalvelulautakunnan jäsenille 
käsiteltäväksi ja tiedoksi. Asianosainen on ilmoittanut, että menette-
lyvirheitä Virtain rakennuslupapäätöksessä, mutta lisäksi yleistä 
hallintolain ja julkisuuslain noudattamatta jättämistä kunnassa. 
Asianosainen kokee, että menettelyillä on loukattu hänen mahdolli-
suuksiaan vaikuttaa omaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.  

 
 Asianosainen on asiakirjassa vaatinut mm. seuraavaa:  

• Pyydän Virtain kaupunkia puuttumaan esittämiini epäkohtiin sekä 
vastaamaan alla esitettyihin kysymyksiin.  

• Pyydän kaupunginhallitusta ja lupapalvelulautakuntaa tarkastele-
maan, mihin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä asioiden saattamiseksi 
juridisesti ja muutoinkin kestävälle pohjalle yllä mainittujen asioiden 
johdosta. 

• Pyydän kaupunginhallitusta ja lupapalvelulautakuntaa tarkastele-
maan kanteluni johdosta lupa-asiaa ja rakentamista uudestaan. Pyy-
dän lautakuntia tarkastelemaan ja arvioimaan menettelyjä, rakenta-
misen ja rakennusjärjestyksen valvonnan noudattamista sekä luvan 
ehtoja. Pyydän ryhtymään toimenpiteisiin, jotta kyseiselle kiinteistölle 
tapahtuvassa rakentamisessa noudetaan olemassa olevia säädök-
siä, rakennuslupaa sekä Virtain rakennusjärjestystä kaikin osin. 
Miten kiinteistö voidaan enää aidosti asemoida ja maisemoida osaksi 
ympäröivää ympäristöä?   

• Pyydän Virtain kaupunginhallitukselta vastausta siihen, ovatko kau-
pungin hallinnolliset prosessit ja toimintatavat siinä kunnossa, että ne 
varmistavat lainmukaisen käsittelyn, asianosaisten oikeudenmukai-
sen kohtelun, avoimen tiedoksisaannin ja neuvontavelvollisuuden 
toteutumisen, ja toteutuivatko ne tapauksessani?  

 
Lisäksi asianosainen on myöhemmin täydentänyt pyyntöä, jossa hän 
toivoo saavansa lupapalvelulautakunnalta ja kaupunginhallitukselta 
vastauksen siihen, onko asian käsittelyssä tai hoidossa ollut mukana 
tahoja, jotka olisivat olleet jäävejä tai onko asian käsittelyssä tai 
hoidossa tapahtunut muunlaista suosimista tai vaikuttamista esim. 
sukulais-, tuttavuus- tai muun vastaavan perusteella ja miten asiaa 
on selvitelty.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n 1 momentin mukaan rakennus-
valvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lauta-
kunta tai muu monijäseninen toimielin, jona ei kuitenkaan voi toimia 
kunnanhallitus 
 
Kaupungin hallintosäännön 33 §:n mukaan lupapalvelulautakunta 
toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontavi-
ranomaisena sekä kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun 
lain mukaisena ympäristönsuojeluviranomaisena. Rakennusvalvon-
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taviranomaisella on itsenäinen rooli, eikä kaupunginhallitus saa ottaa 
käsiteltäväkseen lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvon-
ta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. (Kuntalaki 92 §) Kaupun-
ginhallitus voi siten lausua vain yleisestä kaupungin hallintoon ja 
päätöksentekoon liittyvistä asioista, mutta ei varsinaisesta rakennus-
viranomaisen päätösprosessista.  
 
Asianosaisen asia koskee rakennusvalvontaviranomaisen tekemää 
päätöstä sekä lupaprosessin eri vaiheita. Lupapalvelulautakunta on 
käsitellyt tehtyä kirjettä/kantelua/oikaisua 17.3.2021 ja 21.4.2021 ko-
kouksissaan. 
 
Kaupungin kaikessa toiminnassa tulee noudattaa hallintolakia, kun-
talakia sekä valtuuston hyväksymää hallintosääntöä sekä muita oh-
jeita ja sääntöjä. Hallintolaissa säädetyt hyvän hallinnon perusteet 
on otettava huomioon kaikessa julkisen hallinnon toiminnassa, ei 
vain hallintoasian käsittelyssä ja päätöksenteossa. Lupapalvelulauta-
kunta on ottanut kantaa asian käsittelyssä tapahtuneisiin puutteisiin 
ja ottanut päätöksellään kantaa siihen, että jatkossa vastaavia puut-
teita ei saa esiintyä.   
 
Virtain kaupungille 12.4.2021 tiedoksi tulleen asiakirjan mukaan 
asianosainen on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta lain oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa mukaisia ylimääräisiä muutoksen-
hakukeinoja.  
 

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tehdyn kirjeen/kantelun/oikaisun ja lu-
papalvelulautakunnan päätökset asian käsittelystä tiedoksi.  

 
 Kaupunginhallitus toteaa, että rakennuslupaprosessiin kaupungin-

hallituksella ei ole toimivaltaa puuttua.  
 
 Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaikessa kunnan toiminnassa 

ja hallinnossa on noudatettava hyvää hallintoa sekä lainsäädäntöä 
(ml. esteellisyyssäännökset).  

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
 
 Katja Kotalampi poistui kokouksesta klo 20.03 tämän pykälän päätöksen-

teon jälkeen. 
 
 Ympäristösuunnittelija Sini Yli-Öyrä osallistui kokoukseen asiantuntijana 

Teamsin välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan. 
 

_________  
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Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköpos-
ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi  

 
Jakelu: Asianosainen 
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Kaupunginhallitus § 129 26.04.2021 
 
Suunnittelutarveratkaisu kiinteistölle 936-409-28-325/Virtain kaupunki 
 
140/10.03.00/2021 
 
KH 26.04.2021 § 129  

Lähtökohtatiedot: 
 
Hakija Virtain kaupunki 
 
Rakennuspaikka: 
Kunta: Virrat 
Kiinteistö: 936-409-28-325 Sepänkulma 
Pinta-ala: Koko kiinteistö 3,156 ha. 
                    Osayleiskaavan mukaisen ET-alueen pinta-ala noin 1,5                      
ha ja loput MU-aluetta. 
Osoite: Puhdistamontie 61, 34800 VIRRAT 
 
Rakennustoimenpide: 
Virtain kaupungin jätevedenpuhdistamon piha-alueen laajentaminen 
ja rakentaminen Keskustaajaman osayleiskaavan mukaiselle MU-
alueelle. 
 
Rakentamisrajoitus: 
Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 3 momentin, Virtain kaupungin 
rakennusjärjestyksen 6 luvun ja Virtain Keskustaajaman osayleis-
kaavan mukainen suunnittelutarvealue.  
 
Suunnittelutarvealueella luvan arviointi perustuu maankäyttö- ja ra-
kennuslain 137 §:ssä säädettyihin erityisiin edellytyksiin: 
 
1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai 

alueiden käytön muulle järjestämiselle; 
2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien 

toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavu-
tettavuuden kannalta; ja 

3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten 
luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä vir-
kistystarpeiden turvaamista. 

 
Toimivalta: 
Virtain kaupungin hallintosäännön liitteen mukaisesti suunnittelutar-
veratkaisusta päättää Virtain kaupunginhallitus. 
 
Hakijan perustelut: 
Keskuspuhdistamon toimintojen kehittämiseksi puhdistamokiinteis-
töön on lohkottu 4.9.2020 lisäala viereisestä Virtain kaupungin omis-
tamasta kiinteistöstä. Lisäala sijaitsee osayleiskaavan mukaisella 
MU-alueella. Osa hankitusta alueesta pengerretään vastaamaan 
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keskuspuhdistamon pihan tasoa, joka mahdollistaa alueen käytön 
yhdyskuntateknisen toiminnan tarvitsemien tarvikkeiden varastointi-
alueena ja alueelle saadaan esteetön liikennöintiyhteys. 
 
 
 
Kaavoitustilanne: 
Jätevedenpuhdistamon piha-aluetta laajennetaan Virtain Keskustaa-
jaman osayleiskaavan mukaisen yhdyskuntateknisen huollon ET-
alueen ulkopuoliselle maa- ja metsätalousalueelle, jolla on erityistä 
ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-alue). Alueella ei ole voimassa olevaa 
asemakaavaa.  
 
Keskustaajaman osayleiskaavassa suunnittelutarvealueelle on osoi-
tettu kevyen liikenteen reitti keskustan suunnasta ja alueen itä- ja 
pohjoispuolelle on osoitettu historiallinen tielinja yksityisten omista-
mille alueille. 
 
Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssa alue on osoitettu taajamatoi-
mintojen alueeksi ja suunnittelutarvealueen tuntumaan on osoitettu 
ohjeellinen maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä ulkoilureitti.  
  
Rakennusjärjestys: 
Virtain kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan suunnittelutarvealu-
eella luvan arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä 
säädettyihin erityisiin edellytyksiin. Rakennusjärjestyksen liitekartan 
mukaisesti kohde on suunnittelutarveratkaisun vaativalla alueella 1, 
jossa rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 10000 m2.   
 
Ympäristölupa: 
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Virtain kaupungin 
jäteveden keskuspuhdistamolle ympäristöluvan 26.5.2008 (Nro 
22/2008/1, Dnro LSY-2007-Y-389) ja luvan mukaan luvan saajan on 
tullut hakea lupamääräysten tarkistamista 30.4.2017 mennessä. Lu-
pamääräysten tarkistamisvelvoite on poistunut 1.5.2015 ympäristö-
suojelulain muutoksella (423/2015).  
 
Pirkanmaa ELY-keskus on tehnyt Virtain kaupungin jäteveden kes-
kuspuhdistamolle ympäristöluvan määräaikaistarkastuksen 
5.12.2017. Lausunnossaan Pirkanmaan ELY-keskus toteaa, ettei 
ympäristöluvan muuttamiselle ole tarvetta ympäristösuojelulain 89 
§:n tai 29 §:n perusteella. Toiminnassa tapahtuvista muutoksista, jot-
ka voivat lisätä toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia tai toiminta 
muuten muuttuu olennaisesti, tulee toiminnanharjoittajan ilmoittaa 
Pirkanmaan ELY-keskukseen, joka arvioi luvan muuttamisen tar-
peen ympäristösuojelulain 29 §:n mukaisesti. 
 
Tehdyt suunnitelmat: 
Laajennusalueelle ja olemassa olevalle piha-alueelle on laadittu 
muutostyön vaatima geosuunnittelu piirustuksineen ja työselostuksi-
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neen, joissa on selostettu pihan maanleikkaustyöt, kuivatustekniset 
työt, pihan rakenteiden rakentaminen, pihan pinnoittaminen, viherra-
kentaminen ja aluevarustelutyöt. 
 
Naapurien kuuleminen: 
Alueen pohjoispuolella olevan rajanaapurin A omistajalla ei ollut huo-
mautettavaa rakentamishankkeesta. 
 
Alueen itäpuolella olevan rajanaapurin B omistajilta saatiin seuraavat 
huomautukset: 
 
1. Alueen rakentamisen ja käytön yhteydessä hulevesien ohjaa-

miseen ja hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta ve-
det eivät ohjaudu metsäkiinteistömme alueelle. Jätevedenpuh-
distamon kiinteistön luonnollisen vedenjuoksun, pihajärjestely-
jen ja maanpinnan luonnollisten korkeuksien muuttaminen ei 
saa aiheuttaa kiinteistöllemme haittaa. 

2. Varastoalueen rajaan on syytä kaivaa kunnon oja ja vetää se 
poispäin omistamaltamme metsäalueelta. 

3. Lumen läjitystä ja kippaamista ei saa tehdä omistamamme 
metsäalueen rajalle eikä rajalla. 

4. Lisätiedoista, jotka toimititte, ei edelleenkään käynyt kirjallisesti 
ilmi sitä, tullaanko uudella varastoalueella säilyttämään kemi-
kaaleja. Jos tullaan, se ymmärtääksemme voi vaatia kannan-
oton ELY-keskukselta. 

5. Rakentaminen ei ole voimassa olevan kaavan mukaista: hanke 
sijoittuu Sepänkulman 28-325 kiinteistön MU-alueelle, mikä ei 
tällä hetkellä salli rakentamista. Puhdistamotoiminnan sallima 
ET-alue käsittää vain kiinteistöllä jo sijaitsevan jätevedenpuh-
distamorakennuksen ja sen piha-alueen. Kaavamuutosta haet-
taessa on jätettävä mahdolliset lainvaatimat suojavyöhykkeet 
omistamaamme kiinteistöä vasten. 

 
Liitteet: 
Sijaintikartta 
Ote maakuntakaavasta ja osayleiskaavasta ja niiden määräyksistä 
Asemapiirros 
 
Oheismateriaali: 
Ympäristölupa ja Pirkanmaan ELY-kekuksen lausunto 
Geosuunnitelma 

 
Valmistelija:  kaavoitus- ja kehittämispäällikkö 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää suunnittelutarveratkaisun kiin-

teistölle 936-409-28-325. 
 
 Perustelut: 
 Suunnittelutarveratkaisua haetaan Virtain kaupungin jätevedenpuh-

distamon piha-alueen laajentamisen maanrakennus- ja kuivatustek-
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nisille toimenpiteille yleiskaavan mukaiselle MU-alueelle, jossa ei ole 
asemakaavaa. Samassa yhteydessä kunnostetaan myös yleiskaa-
van mukaisella ET-alueella olevan piha-alueen rakenteita ja kuiva-
tusta sekä liikenteellisiä järjestelyjä mm. autopaikoituksen osalta. 

 
 Jäteveden puhdistamolla käsitellään Virtain kaupungin keskustan ja 

Killinkosken alueen jätevedet. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee met-
säisen alueen keskellä rinnemaastossa ja matkaa lähimpään asutuk-
seen on 200-450 metriä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alu-
een eteläpuolella Rantatien varressa. Ajoyhteys kohteelle on pohjoi-
sen suunnasta Keiturintieltä erkanevan Puhdistamontien kautta. 
Laajennettavalla piha-alueella (n. 3300 m2) tullaan varastoimaan yh-
dyskuntateknisen toiminnan tarvikkeita kuten putkia, betonirenkaita, 
kaivonkansia ja mutta tarvittavaa tarpeistoa.  

 
 Kiinteistön 936-409-28-325 pinta-ala on 3,156 ha, josta lupahake-

muksen mukaisilla ratkaisuilla tulee jätevedenpuhdistamon toiminto-
jen alueeksi noin 1,9-2,0 ha, joka täyttää rakennusjärjestyksen suun-
nittelutarvealueelle määritellyn pinta-alan 10 000 m2.  

 
 Suunnittelutarveratkaisun toimenpiteet täyttävät MRL  137 §:n 1-3 

kohtien asettamat edellytykset. Maakuntakaavassa alueen ympäristö 
on osoitettu laajalti taajamatoimintojen alueeksi, joka mahdollistaa 
yleiskaavan muutostarpeet ja asemakaavan laadinnan tarpeet. Koh-
dekiinteistöllä tapahtuvilla rakentamistoimenpiteillä ei ole merkittävää 
vaikutusta ympäristöönsä tai sen alueen tulevaan suunnitteluun, 
koska alueen länsi-, pohjois- ja itäpuolella on rakentamatonta met-
säistä aluetta noin 300-400 metriä (pohjoisessa rajana Keiturin- ja 
Järvimaisemantie) ja eteläpuolella noin 200 metriä. Suunnittelualu-
eelle on laadittu geosuunnitelma rakentamisen tueksi.  

 
 Rajanaapureita on kuultu MRL 173 §:n mukaisesti ja Pirkanmaan 

ELY-keskusta tullaan tiedottamaan päätöksestä MRL 174 §:n mukai-
sesti. Rajanaapurin B huomautuksen kohtien 1-3 esittämän toimin-
nan tulee noudattaa lakia eräistä naapuruussuhteista (esim. huleve-
sien ja sulamisvesien johtaminen ja hallinta, maanpinnan korkeus-
aseman muuttaminen). 

 
 Huomautuksen kohdan 4 mukaiset kemikaalit tullaan säilyttämään 

ympäristöluvan lupamääräysten kohdan 14, varastointi, mukaisesti: 
”Kemikaalit, poltto-, voitelu- ja apuaineet sekä jätteet on varastoitava 
ja käsiteltävä laitosalueella siten, että menettelystä ei aiheudu epä-
siisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa, maaperän, pinta-
tai pohjavesien pilaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle. 
Varastoja, säiliöitä ja putkistoja on tarkkailtava säännöllisesti. 
Tarvittaessa on ryhdyttävä viipymättä korjaustoimenpiteisiin.” 

 
 Suunnittelutarveratkaisua haetaan rakentamiseen, koska kiinteistö 

936-409-28-325 sijaitsee osayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen 
määrittelemällä suunnittelutarvealueella ja alueella ei ole voimassa 
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olevaa asemakaavaa (huomautus kohta 5). Mahdollisen asemakaa-
voituksen yhteydessä tutkitaan vaikutukset lähiympäristöön ja ase-
makaavan sisältö laaditaan suunnitteluajankohtana voimassa ole-
vien lakien ja asetusten mukaisesti, huomioiden viranomaisten esit-
tämät vaatimukset ja tarvittaessa haetaan jätevedenpuhdistamon 
ympäristöluvan muutosta. 

 
 Johtopäätös: 
 Em. perustein suunnittelutarveratkaisun myöntäminen täyttää MRL 

137 §:n 1-3 kohdissa esitetyt erityisedellytykset ja rakentamisessa 
tulee noudattaa tarvittavin osin jätevedenpuhdistamolle myönnetyn 
ympäristöluvan ehtoja sekä lakia eräistä naapuruussuhteista. 

 
 Päätöksen antaminen: 
 Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen ja päätös on voimassa 

kaksi vuotta lainvoimaisuuspäivästä. 
 
 Tiedottaminen: 
 Hakija 
 Tekninen toimi 
 Pirkanmaan ELY-keskus 
 Rajanaapurit A ja B 
 
 Sovelletut oikeusohjeet: 
 MRL 16 §:n 3 mom., MRL 137 §, Laki eräistä naapuruussuhteista, 

Hallintolaki 45 §:n 1 mom., Virtain kaupungin rakennusjärjestys ja 
hallintosääntö sekä Virtain kaupungin rakennusvalvontataksa. 

 
 Maksut: 
 Virtain kaupungin rakennusvalvontataksan 10 §:n mukaan 580 €. 
 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 (Liite 1/129 § Sijaintikartta, ote maakuntakaavasta ja osayleiskaavas-

ta ja niiden määräyksistä, asemapiirros) 
_________  

 
Lisätietoja: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäinen,  
 puh. 044 7151 250, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Hakija 
 Tekninen toimi 
 Pirkanmaan ELY-keskus 
 Rajanaapurit A ja B 
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Kaupunginhallitus § 130 26.04.2021 
 
Johtoryhmän järjestelyerä 
 
KH 26.04.2021 § 130 Kunnallisissa työ-  ja virkaehtosopimuksissa on sovittu 0,8 prosentin 

järjestelyerän jakamisesta 1.4.2021 lukien. Henkilöstöjaos päättää 
järjestelyerän jakamisesta lukuun ottamatta kunnallisen yleisen vir-
ka- ja työehtosopimuksen (KVTES) hinnoittelutunnuksen mukaisia 
työantajan edustajia. Työnantajan edustajien järjestelyerän suuruus 
on 222,52 euroa.  

  
 Hallintosääntö 28 § Henkilöstöjaoksen ratkaisuvalta 
 
 Henkilöstöjaos päättää: 
 ----------- 
 2) harkinnanvaraisista palkantarkastuksista lukuun ottamatta valtuuston valitse-

maa henkilöstöä; 
 ------------ 
  

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaan paikallista jär-
jestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten 
palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkaus-
epäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen 
ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan 
siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun 
ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alais-
tensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. 
 
Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen koro-
tuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. 
 
Ehdotustus työnantajan järjestelyerän jakamisesta esitellään ko-
kouksessa. 
 
Henkilöstöjaos käsittelee muilta osin järjestelyerien jakamisen viikol-
la 18.  
 

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy työantajan edustajien järjestelyerän ja-
kamisen liitteen mukaisesti. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 (Liite 2 / 130 § järjestelyerän jakaminen)   
 
 Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen ei osallistunut esteellisenä 

tämän asian käsittelyyn (hallintolaki 28.1.1. kohta asianosaisjäävi) Pöytäkir-
janpitäjänä toimi tämän pykälän ajan vt. kaupunginjohtaja. 
_________  
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Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköpos-
ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 131 26.04.2021 
 
Varajäsenten nimeäminen keskusvaalilautakuntaan 
 
KH 26.04.2021 § 131 Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. 

Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnan-
hallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. (Vaalilaki 
§14) 
 
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajä-
seniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on ase-
tettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. (Vaali-
laki § 13) 
 
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano 2017-2021: 
Jäsen Varajäsen 
Pj. Jouni Mesimäki 1. Jussi Helin 
Vpj. Kari Vierikko 2. Sanna Holopainen 
Kari Haapamäki 3. Kerttu Raivio 
Arja Mykkänen 4. Ilmo Luoma 
Pirjo-Liisa Rouniola  5. Päivi Ylimys  
 6. Pirkko Mikkola  
 
Keskusvaalilautakunnan jäsenistä yksi varsinainen jäsen sekä kaksi 
varajäsentä ovat tämä hetkisen tiedon mukaan ehdokkaana kunta-
vaaleissa 2021. Ehdokashakemukset tulee jättää 4.5.2021 mennes-
sä. Ehdokkaana oleva ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työs-
kentelyyn ko. vaaleissa.  
 
Jotta keskusvaalilautakunnan kokousten päätösvaltaisuus voidaan 
turvata, kaupunginhallituksen olisi hyvä määrätä väliaikaisia varajä-
seniä keskusvaalilautakuntaan kuntavaalien 2021 ajaksi.  
 

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja   
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus määrää kolme väliaikaista varajäsentä keskusvaa-
lilautakuntaan.  

 
Päätös:  Kaupunginhallitus päättää määrätä väliaikaiseksi varajäseneksi kes-

kusvaalilautakuntaan Markku Maijalan, Tytti Majasen ja Leila Juva-
kan. 
_________  

 
Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköpos-

ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Varajäseniksi valitut
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Kaupunginhallitus § 47 15.02.2021 
Kaupunginhallitus § 60 25.02.2021 
Kaupunginhallitus § 105 31.03.2021 
Kaupunginhallitus § 132 26.04.2021 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleissa 
 
12/00.00.00/2021 
 
KH 15.02.2021 § 47 
 Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 

7.-13.4.2021. Varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021.  
 
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen 
vaaleja asetettava: 
 
"1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-
peellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kol-
me; sekä 
 
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai 
useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. 
 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden vara-
jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa 
vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita 
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja va-
rajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaa-
leissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan va-
rajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen jär-
jestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhem-
pansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olo-
suhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 
 
Vaalilautakuntien  ja vaalitoimikuntien  puheenjohtajien ja  varapu-
heenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskus-
vaalilautakunnalle." 
 
Vaalitoimikuntaa valitessa tulee huomioida, että vaalitoimikunnan jä-
senenä tai varajäsenenä eivät voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, 
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava 
ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa: esimer-



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2021 318 
Kaupunginhallitus 26.04.2021   
 

Ptk:n tark. 

kiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaa-
litoimikunnan jäseneksi missään kunnassa.  
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliit-
tista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain sovel-
tamisessa tarkastellaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsen-
ten ja varajäsenten edustavuutta erikseen. Sekä varsinaisissa jäse-
nissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 %. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten on ol-
tava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. 
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen 
on henkilö, 
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-
na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toi-
mitetaan; ja 
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. 
 
Äänestysalueet vuoden 2021 kuntavaaleissa ovat seuraavat: 
001  Keskusta pohjoinen 
002  Keskusta etelä 
003 Vaskivesi 
004  Kurjenkylä 
005  Liedenpohja 
006  Killinkoski 
007  Kotala 
 
Koronan vaikutukset 
Koronaepidemiasta johtuen vaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenil-
le on asetettava riittävät sijaisjärjestelyt ja avustavaa henkilöstöä on 
oltava riittävästi varalla jopa siinä tapauksessa, että kaikki sairastui-
sivat tai jouduttaisiin asettamaan karanteeniin. Tämä on huomioitava 
vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntaa nimettäessä. 
 
Aikaisemmissa vaaleissa varajäseniä on valittu vaalilautakuntiin viisi 
ja vaalitoimikuntaan kolme, mutta on tarpeen harkita ylimääräisten 
varajäsenten nimeämistä, jotta vaalit pystytään toimittamaan hallitus-
ti.  
 
Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat yhdessä 
valmistelleet ohjeet vaaliviranomaisille. Ohjeissa käsitellään kunta-
vaalien järjestämistä koronapandemian aikana ja niiden tarkoitukse-
na on taata, että äänestystapahtuma saadaan toteutettua turvallises-
ti.  
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Valmistelija:  hallintojohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaalia varten seuraa-
vaa: 

 
• valita kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, johon kuuluu 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä se-
kä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.  

• valita laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaa-
litoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuiten-
kin vähintään kolme. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.  

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin nimetyt 

 
KH 25.02.2021 § 60 
  

 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaalia varten seuraa-
vaa: 

 
• valita kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, johon kuuluu 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä se-
kä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.  

• valita laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaa-
litoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuiten-
kin vähintään kolme. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 (Liite 2/60 § vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta) 

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin nimetyt 

 
KH 31.03.2021 § 105 
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 Oikeusministeriö on tiedottanut kuntia 8.3.2021, että nopeasti pahe-
nevan koronavirustilanteen takia kuntavaalit siirtyvät. Uusi vaalipäivä 
on sunnuntaina 13.6.2021. Kuntavaalien siirtäminen edellyttää lain-
muutosta ja hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen 
laiksi, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnun-
taina 13. kesäkuuta (HE 33/2021 vp). Uuden lain tullessa voimaan 
vanhat päätökset kumoutuvat. Esityksen mukaan ennakkoäänestys-
aikaa kotimaassa pidennettäisiin kahteen viikkoon (26.5.–8.6.), 
joiden aikana voitaisiin toimittaa myös kotiäänestyksiä. Laitosäänes-
tys voitaisiin toimittaa vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä 
kyseisen ajanjakson aikana.  

 
 Kaupunginhallitus  on  nimennyt  vaalilautakunnat  ja  vaalitoimikun-

nan keväällä  2021  pidettäviin  kuntavaaleihin 25.2.2021 pidetyssä 
kokouksessaan. Osa vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin nimetyistä 
on pyytänyt eroa tehtävästään tai ilmoittanut olevansa estynyt osal-
listumaan ko. päivänä vaalilautakunnan toimintaan. Heidän tilalleen 
pitää valita uudet jäsenet / varajäsenet ja hyväksyä vaalilautakuntien 
ja toimikunnan kokoonapanot kokonaisuudessaan kesäkuussa pidet-
täviin kuntavaaleihin.  
 
Oheismateriaalina on luettelo eroa pyytäneistä tai estyneistä jäsenis-
tä ja varajäsenistä. 

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaaleihin liittyen seu-

raavaa:  
• myöntää eron vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnasta sitä erik-

seen pyytäneille tai esteestä ilmoittaneille; 
• valitsee  uudet  jäsenet  vaalilautakuntiin  ja  vaalitoimikuntaan 

eronneiden tilalle. 
• hyväksyy vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanon 

liitteen mukaisesti. 
 

Päätös:  Asia jätetään pöydälle. 
  

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Eroa pyytäneet ja valitut henkilöt 

 
KH 26.04.2021 § 132  

Oheismateriaalina on luettelo eroa pyytäneistä ja estyneistä jäsenis-
tä ja varajäsenistä. 
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Hallintosäännön 21 §:n mukaan "Kaupunginjohtajalla on oikeus käyt-
tää kaupungin päätösvaltaa kaupunginhallituksen puolesta" 

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja  

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaaleihin liittyen seu-

raavaa:  
• myöntää eron vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnasta sitä erik-

seen pyytäneille tai esteestä ilmoittaneille; 
• valitsee  uudet  jäsenet  vaalilautakuntiin  ja  vaalitoimikuntaan 

eronneiden tilalle. 
• hyväksyy vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanon 

liitteen mukaisesti. 
 
 Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy, että hätätilanteessa (mm. sai-

raustapaukset ja muut esteet) vaalilautakuntien jäsenet ja varajäse-
net voivat keskusvaalilautakunnan sihteerin määräyksellä osallistua 
myös toisen vaalilautakunnan työskentelyyn vaalipäivänä, jotta vaali-
lautakunta on koko vaalien toimituksen ajan päätösvaltainen ja vaa-
lien toimitus voidaan näin turvata lain mukaisesti.  

 
 Lisäksi kaupunginjohtajalle annetaan mahdollisuus nimetä tarvittaes-

sa lisää jäseniä / varajäseniä vaalilautakuntiin hallintosäännön 21 
§:n perusteella.  

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 (Liite 3/132 § vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta) 

_________  
 

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

 
Jakelu: Eroa pyytäneet ja valitut henkilöt 
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Kaupunginhallitus § 133 26.04.2021 
 
Avustusanomus Tarjanne -laivan dokumenttielokuvaa varten 
 
263/02.05.01/2020 
 
KH 26.04.2021 § 133 Osuuskunta Suora Esitys on lähestynyt Virtain kaupunkia avustus-

anomuksella liittyen Tarjanne -laivasta ja sen historiasta tehtävään 
dokumenttielokuvaan.  
 
Dokumenttielokuvan on tarkoitus olla n. 45-60 minuutin mittainen 
historiadokumentti, jollaista laivasta ei ole aikaisemmin tehty. Doku-
mentin tavoitteena on tallentaa jälkipolville tarina yhdestä Suomen ja 
maailman vanhimmasta, ja ainoasta samaa linjareittiä yhtäjaksoises-
ti yli 100 vuotta kulkeneesta matkustajahöyrylaivasta. Työ on tarkoi-
tus toteuttaa vuosien 2021 ja 2022 siten, että se olisi esitettävissä 
katsojille viimeistään marraskuussa 2022.  
 
Virtain kaupungilta on haettu hankkeeseen 2000 euron avustusta. 
Rahoitusta hankkeelle on haettu myös Tampereen kaupungilta ja 
Ruoveden kunnalta sekä Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan ra-
hastolta. 
 
Virtain kaupungin vuoden 2021 talousarviossa on 8.300 euron va-
raus harkinnanvaraisiin avustuksiin, jonka puitteissa avustuksen 
myöntäminen on mahdollista. 
 
Oheismateriaalina on avustusanomus ja hankesuunnitelma. 

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja, talousjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Tarjanne -laivasta tehtävälle do-

kumenttielokuvahankkeelle 2.000 euron avustuksen edellyttäen, että 
hanke saa riittävän rahoituksen muilta hakemiltaan tahoilta ja hanke 
toteutuu. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

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

 
Jakelu: Osuuskunta Suora Esitys 
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Kaupunginhallitus § 134 26.04.2021 
 
Erääntyneet saatavat 31.3.2021 tilanteen mukaisena 
 
KH 26.04.2021 § 134 Virtain kaupungin erääntyneet, maksamattomat saamiset on käsitel-

ty 31.12.2020 tilanteen mukaisena edellisen kerran. 
 
Maaliskuun lopussa erääntyneitä, maksamattomia saamisia oli seu-
raavasti: 
Erääntyneet saatavat 31.3.2021 31.12.2020 
Virtain kaupunki, pääreskontra 428 808,02 441 923,62 
Marttinen 10 966,91 26 872,24 
Vesihuolto 2 190,34 0,00 
Virtain vesiosuuskunta, jätevesi 5 983,18 2 857,58 
Asuntovuokrasaamiset 23 829,30 31 791,96 
Merikanto-opisto 19 516,56 1 217,73 
Yhteensä 491 294,31 504 663,13 
 
Virtain kaupungin kokonaismyyntisaamisista Ruoveden sosiaali- ja 
terveyspuolen myyntisaamisia oli 241.103,64 euroa (31.12.2020 
231.631,61 euroa). Osalla osastoista erääntyneiden saatavien mää-
rään vaikuttaa toiminnan kausivaihtelu.  
 
Kokonaismäärä 491.294,31 euroa on alhaisempi kuin vastaava mää-
rä 31.12.2020 tilanteen mukaisena, jolloin erääntyneiden myyntisaa-
misten yhteismäärä oli 504.663,13 euroa. Määrän alenemiseen vai-
kuttavat tilinpäätöksen yhteydessä kirjatut luottotappiot (yhteensä, n. 
54.000 euroa). 
 
Myyntisaamiset laskutuslajeittain on esitetty oheismateriaalissa. Ko-
kouksessa on lisäksi nähtävillä saatavat laskuittain. 
 
Laskutuslajeittain tarkasteltuna 31.3.2021 tilanteessa erääntyneitä 
myyntisaamisia on eniten kuntalaskutuksessa, kotihoidossa, polikli-
nikalla, vuodeosastolla, hammashoidossa sekä teknisen toimen 
yleislaskutuksessa.   
 
Ne saatavat, joita ei yhden karhukirjeen jälkeen saada perittyä, siirty-
vät perintätoimiston perittäviksi. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee erääntyneet, kaupungille vielä tuloutu-

mattomat saatavat 31.3.2021 tilanteen mukaisena tiedoksi. 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
_________  
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Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh (03) 485 1221, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@virrat.fi 
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Teknisten palveluiden lautakunta § 34 13.04.2021 
Kaupunginhallitus § 135 26.04.2021 
 
Vesihuoltolaitoksen työntekijän toimen täyttölupa 
 
2/01.01.01/2021, 135/01.01.01/2021 
 
TEKPALV 13.04.2021 § 34 
  

Vesihuoltolaitoksen henkilöstössä tapahtuvien muutosten vuoksi ve-
sihuoltolaitokselle haetaan täyttölupaa 100% vesihuoltolaitoksen 
työntekijän toimea varten.  
 
Vesihuoltolaitoksen henkilöstön minimi mitoitus on nykyisten lepoai-
kasäännösten vuoksi neljä täysiaikaista työntekijää. Näin pystytään 
takamaan, että laitoksen loma-ajat ja äkilliset sairastumiset eivät ai-
heuta merkittävää riskiä toiminnan jatkumiselle.  
 
Täyttölupahakemus pykälän liitteenä lautakunnan jäsenille. 

 
Valmistelija:  vesihuoltolaitoksenhoitaja / tekninen johtaja 

 
Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallituk-

selle täyttölupaa toistaiseksi voimassaolevaan vesihuoltolaitoksen 
työntekijän toimeen 1.5 lähtien. 

 
Päätös:  Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. 

_________  
 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
 
Jakelu: kaupunginhallitus 

 
  Asiantuntijana tämän pykälän ajan kuultiin vesihuoltolaitoksen 

työntekijä Katja Kotalampea. Kotalampi osallistui kokoukseen etänä 
yhdenvertaisella kuva- ja ääniyhteydellä teamsin kautta.  

  Kotalampi poistui kokouksesta klo 17:15. 
 
KH 26.04.2021 § 135  

 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan toistaiseksi voimassaolevaan 
vesihuoltolaitoksen työntekijän toimeen 1.5.2021 lähtien. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
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Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu:  Tekninen johtaja 
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Teknisten palveluiden lautakunta § 41 13.04.2021 
Kaupunginhallitus § 136 26.04.2021 
 
Koulumestarin toimen täyttölupa 
 
131/01.01.01/2021, 135/01.01.01/2021 
 
TEKPALV 13.04.2021 § 41 
  

Yhtenäiskoulun kiinteistön rakennustyöt ovat jo pitkällä ja kohde luo-
vutetaan tilaajalle toukokuun lopussa.  
 
Koulun käyttötoiminnan sekä suunnitelmallisen ja laadukkaan ylläpi-
don varmistamiseksi kiinteistölle tulisi perustaa kouluisännän/-emän-
nän toimi. Kouluisäntä/emäntä vastaisi koulun kiinteistöhoitajan ja 
vahtimestarin tehtävistä, sekä toimisi yhteyshenkilönä ilta- ja viikon-
loppukäyttöön liittyvissä asioissa.  
 
Pykälän liitteenä tehtävänkuva sekä täyttölupahakemus lautakunnan 
jäsenille. 
 

Valmistelija:  tekninen johtaja 
 

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallituk-
selle kouluisännän/-emännän toistaiseksi voimassa olevaan toimeen 
täyttölupaa 1.6.2021 lähtien. 

 
Päätös:  Pitkän keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta 

totesi, että toimen nimikettä on syytä harkita uudelleen vastaamaan 
paremmin toimen tehtävänkuvaa. 
_________  

 
Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,  
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: kaupunginhallitus 

 
KH 26.04.2021 § 136  
 Teknisten palveluiden lautakunta on kokouksessaan 13.4.2021 § 

päättänyt esittää kouluisännän/-emännän toimen täyttölupaa uuden 
yhtenäiskoulun valmistumisen jälkeen. Lisäksi pöytäkirjaan on tehty 
kirjaus siitä, että nimikettä tulisi vielä arvioida vastamaan paremmin 
tehtävänkuvaa. 

 
 Asiassa on tehty harkinta nimekkeen osalta ja kaupunginhallitukselle 

esitetään koulumestarin toimen täyttölupaa.   
 

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja  
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Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää koulumestarin toistaiseksi voimassa ole-
vaan toimeen täyttöluvan 1.6.2021 lähtien. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,  
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Tekninen johtaja, yhtenäiskoulun rehtori 
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Teknisten palveluiden lautakunta § 43 13.04.2021 
Kaupunginhallitus § 137 26.04.2021 
 
Ruokapalveluiden täyttölupa kahdelle ravitsemistyöntekijälle 
 
135/01.01.01/2021 
 
TEKPALV 13.04.2021 § 43 
  
 

Ruokapalveluihin haetaan täyttölupaa kahdelle ravitsemistyöntekijäl-
le. 
 
• Ravitsemistyöntekijä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhtee-

seen 1.8.2021 lähtien. Ensisijaisena sijoituspaikkana yhtenäis-
koulun keittiö. 

 
• Määräaikainen ravitsemistyöntekijä Tredun toimipisteeseen 

ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022. 
 
 Täyttölupahakemukset pykälän liitteenä lautakunnan jäsenille. 

 
Valmistelija:  ruokapalvelupäällikkö  

 
Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallituk-

selle ravitsemistyöntekijän toimen täyttölupaa toistaiseksi voimassa-
olevaan työsuhteeseen 1.8.2021 lähtien sekä määräaikaisen ravitse-
mistyöntekijän toimen täyttölupaa ajalle 1.8.2021-31.7.2022. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

_________  
 

Lisätietoja: Ruokapalvelupäällikkö Sirpa Mäkinen, puh. (03) 485 1422, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
 
Jakelu: kaupunginhallitus 

 
KH 26.04.2021 § 137  
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää ravitsemistyöntekijän toimen täyttöluvan 
toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2021 lähtien sekä 
määräaikaisen ravitsemistyöntekijän toimen täyttölupaa ajalle 
1.8.2021 - 31.7.2022. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044-715 1310, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi  
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Jakelu: Tekninen johtaja  
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Teknisten palveluiden lautakunta § 44 13.04.2021 
Kaupunginhallitus § 138 26.04.2021 
 
Laitoshuoltajan toimen täyttölupa 
 
135/01.01.01/2021 
 
TEKPALV 13.04.2021 § 44 
  

Tilapalvelu hakee täyttölupaa kahdelle laitoshuoltajalle Tredun toimi-
pisteeseen. 
 
Täyttölupaa haetaan 100% laitoshuoltajan toimeen sekä 96% laitos-
huoltajan toimeen määräajaksi, ajalle 1.8.2021-31.7.2022. 
 
Täyttölupaa haetaan, koska sekä kaupungin että Tredun toiminta 
Tredun toimipisteellä jatkuu edelleen 1.8.2021 lähtien. 
 
Täyttölupahakemus pykälän liitteenä lautakunnan jäsenille. 
 

Valmistelija:  siivoustyönjohtaja / tekninen johtaja 
 

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallituk-
selle kahden määräaikaisen laitoshuoltajan toimen täyttölupaa hake-
muksen mukaisesti ajalle 1.8.2021-31.7.2022. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

_________  
 

Lisätietoja: Siivoustyönjohtaja Seija Nihti, puh. (03) 485 1274,  
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: kaupunginhallitus 

 
KH 26.04.2021 § 138  

  
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää kahden määräaikaisen laitos-
huoltajan toimen täyttöluvan hakemuksen mukaisesti ajalle 
1.8.2021- 31.7.2022. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044-715 1310, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu: Tekninen johtaja  

Sivistyslautakunta § 47 14.04.2021 
Kaupunginhallitus § 139 26.04.2021 
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Varhaiskasvatuksen täyttölupa-anomuksia 
 
158/01.00/2020 
 
SIVIL 14.04.2021 § 47 
  
 Oheisaineistona olevien täyttölupa-anomusten perusteella 

lautakunnalle esitetään seuraavien tehtävien täyttämistä ja 
täyttölupa-anomusten välittämistä kaupunginhallitukselle: 

 - Koivurinteen päiväkotiin varhaiskasvatuksen opettaja 1.8.21 alkaen 
toistaiseksi 
- päiväkotiavustaja ajalle 1.8.2021-31.7.2022 
- ryhmäavustaja ajalle 2.8.2021-31.7.2022. 

 
Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta lupaa ottaa 

työntekijät seuraaviin tehtäviin Koivurinteen päiväkotiin: 
 - varhaiskasvatuksen opettaja 1.8.21 alkaen toistaiseksi 
 - päiväkotiavustaja ajalle 1.8.2021-31.7.2022 
 - ryhmäavustaja ajalle 2.8.2021-31.7.2022. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

_________  
 

Lisätietoja: Varhaiskasvatuspäällikkö Elina Hakala, p. 044-7151470, 
elina.hakala@virrat.fi 

 
Jakelu: kaupunginhallitus 

 
KH 26.04.2021 § 139  
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat seuraaviin tehtäviin Koivurin-
teen päiväkotiin: 
• varhaiskasvatuksen opettaja 1.8.21 alkaen toistaiseksi; 
• päiväkotiavustaja ajalle 1.8.2021-31.7.2022; 
• ryhmäavustaja ajalle 2.8.2021-31.7.2022. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Sivistystoimenjohtaja Tuula Jokinen, puh. 044-715 1260, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu:  sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö  

Sivistyslautakunta § 50 14.04.2021 
Kaupunginhallitus § 140 26.04.2021 
 
Opetustoimen täyttölupia 
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106/01.01.00/2021 
 
SIVIL 14.04.2021 § 50 
  

Virtain kaupungin opetustoimi anoo täyttölupaa seuraaviin 
koulunkäynninohjaajien toimiin. 
• 2 osa-aikaista koulunkäynninohjaaja yhtenäiskoululle, 

vakinainen. Toinen ohjaajista palkattaan eläköityvän tilalle ja 
toinen ict -tueksi siirtyvän ohjaajan tilalle. 

• Osa-aikainen koulunkäynninohjaaja Vaskiveden kouluun, sekä 
iltapäivähoitoon, määräaikainen. 

• Hankerahoituksella palkattava osa-aikainen määräaikainen 
koulunkäynninohjaaja. Riippuen hankerahoituksen 
suuruudesta. 

 
 

Valmistelija:  Yhtenäiskoulun rehtori, p. 044-7151430 
 

Ehdotus: Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 
täyttöluvat koulunkäynninohjaajien toimiin. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

_________  
 

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

 
KH 26.04.2021 § 140  

 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat seuraaviin koulunkäynninoh-
jaajien toimiin:  
• 2 osa-aikaista koulunkäynninohjaaja yhtenäiskoululle, vakinai-

nen. Toinen ohjaajista palkataan eläköityvän tilalle ja toinen ict 
-tueksi siirtyvän ohjaajan tilalle. 

• Osa-aikainen koulunkäynninohjaaja Vaskiveden kouluun, sekä 
iltapäivähoitoon, määräaikainen. 

• Hankerahoituksella palkattava osa-aikainen määräaikainen 
koulunkäynninohjaaja.  

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044 715 1430, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Jakelu: Yhtenäiskoulun rehtori 
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Sivistyslautakunta § 52 14.04.2021 
Kaupunginhallitus § 141 26.04.2021 
 
Opetustoimen täyttölupa/Englannin kielen lehtorin sijainen 
 
SIVIL 14.04.2021 § 52 
  

Englannin kielen lehtori on anonut virkavapaata ajalle 1.8.2021-
31.7.2022. Oheisaineistona täyttölupa-anomus viransijaisuuteen. 

 
Valmistelija:  Yhtenäiskoulun rehtori 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta täyttölupaa 

viransijaisen palkkaamiseksi englannin lehtorin virkaan. 
 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
_________  

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

 
KH 26.04.2021 § 141  

 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan viransijaisen palkkaamiseksi 
englannin lehtorin virkaan sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Yhtenäiskoulun rehtori  Katri Rantala, puh. 044-715 1430, sähköpos-
ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
 
Jakelu: Yhtenäiskoulun rehtori 
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Sivistyslautakunta § 53 14.04.2021 
Kaupunginhallitus § 142 26.04.2021 
 
Opetustoimen täyttölupa/Kotalan koulun koulunkäynninohjaaja 
 
SIVIL 14.04.2021 § 53 
  

Kotalan koulu on lukuvuonna 2021-2022 n. 36 oppilaan koulu, jossa 
toimii kolme opettajaa. Koulun läheisyydessä toimii 
ryhmäperhepäiväkoti. Ryhmäperhepäivähoito on huolehtinut 
koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta. Ryhmäperhepäivähoito 
toimii syksystä 2021 alkaen kahden hoitajan yksikkönä. Kotalan 
koulu hakee siksi täyttölupaa koulunkäynninohjaajalle. 
Koulunkäynninohjaajan vastuualueella olisi koulunkäynninohjaajan 
työn lisäksi yhteistyössä ryhmäperhepäivähoidon kanssa huolehtia 
varhaiskasvatuksen ja aamu-ja iltapäivähoidon hoidontarpeen 
täyttymisestä.  

 
Valmistelija:  yhtenäiskoulun rehtori 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta täyttölupaa 

määräaikaisen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseksi lukuvuodeksi 
2021-2022. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

_________  
 

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

 
KH 26.04.2021 § 142  

 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan määräaikaisen koulunkäyn-
ninohjaajan palkkaamiseksi lukuvuodeksi 2021-2022 Kotalan koulul-
le. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, puh. 044-715 1430, sähköpos-
ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu: Yhtenäiskoulun rehtori 
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Sivistyslautakunta § 54 14.04.2021 
Kaupunginhallitus § 143 26.04.2021 
 
Opetustoimen täyttölupa/matemaattiset aineiden lehtori 
 
SIVIL 14.04.2021 § 54 
  

Opetustoimi anoo täyttölupaa matemaattisten aineiden lehtorin 
virkaan. Vakanssi avautuu irtosanoutumisen seurauksena. 
Matemaattisten aineiden lehtorin opetettavat aineet ja 
vakanssinimike vahvistetaan virkasuunnittelun yhteydessä ennen 
täyttöluvan käsittelyä kaupunginhallitukssa ja ennen vakanssin 
julistamista auki. Tämän hetken matemaattisten aineiden opettajien 
virkatunnit ovat ylitunteineen täynnä, joten lehtorin vakanssin 
täyttäminen on tarpeellista. 

 
Valmistelija:  yhtenäiskoulun rehtori 

 
Ehdotus: Sivistystoimi anoo kaupunginhallitukselta matemaattisten aineiden 

lehtorin vakinaisen viran täyttölupaa. 
 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
_________  

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

 
KH 26.04.2021 § 143 Sivistyslautakunnan kokouksen jälkeen asiaa on tarkasteltu vielä tar-

kemmin ja yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt, että matemaattisten 
aineiden lehtorin virkanimikkeen muutettaisiin matematiikan ja tieto-
tekniikan päätoimisen tuntiopettajan nimikkeeksi. Lisäksi hakijan 
hyväksi luetaan muiden opetettavien aineiden pätevyys. 

 
  Hallintosäännön 28 § 9. kohdan mukaan kaupunginhallitus voi tarvit-

taessa muuttaa viran tai toimen nimiekkeen täyttölupaa myöntäes-
sään.  

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää muuttaa matemaattisten aineiden lehtorin 

virkanimikkeen matematiikan ja tietotekniikan päätoimisen tuntiopet-
tajan nimikkeeksi ja myöntää täyttöluvan viran vakinaiselle täyttämi-
selle. Lisäksi hakijan hyväksi luetaan muiden opetettavien aineiden 
pätevyys. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, puh. 044-715 1430, sähköpos-
ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Jakelu: Yhtenäiskoulun rehtori 
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Kaupunginhallitus § 144 26.04.2021 
 
Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä 
 
KH 26.04.2021 § 144  

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: 
• Henkilöstöjaosto 12.4.2021 
• Lupapalvelulautakunta 21.4.2021 
• Perusturvalautakunta 20.4.2021 
• Sivistyslautakunta 14.4.2021 



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2021 340 
Kaupunginhallitus 26.04.2021   
 

Ptk:n tark. 

• Teknisten palveluiden lautakunta 13.4.2021 
 
Viranhaltijapäätökset: 
• Kaupunginjohtajan henkilöstöpäätös 14 §/2021: Väliaikainen 

virkamäärys / xxx 
• Talousjohtajan henkilöstöpäätös 4 §/2021: Hallinto- ja talous-

päällikön toimen täyttämättä jättäminen 
 
 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 § 145 26.04.2021 
 
Ilmoitusasiat 
 
KH 26.04.2021 § 145  

1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 16.4.2021 
LSSAVI/5961/2021. Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen pää-
tös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle. 

2. Alueellisen jätehuoltolautakunnan 14.4.2021 pöytäkirja. 
3. STM:n ohjauskirje 9.4.2021: Rajoitustoimenpiteet virusmuun-

noksen ja epidemian leviämisen estämiseksi. 
 
 Valmistelija:  hallintosihteeri 
 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 
  _________  
 
 Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etu-

nimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 146 26.04.2021 
 
Liittyminen Hansel Oy:n puitesopimukseen/mobiililaitteet 2021-2022 (2025) 
 
KH 26.04.2021 § 146 Valtio, kunnat, korkeakoulut ja seurakunnat tekevät julkisia hankinto-

ja hankkiessaan tavaroita ja palveluita oman organisaationsa ulko-
puolelta. Julkisten hankintojen tekemistä ohjaa hankintalaki.  KL-
kuntahankinnat Oy on yhdistynyt Hansel Oy:n kanssa 2.9.2019. Yh-
distymisen myötä Hanselin osakkeenomistajat ovat valtio (65%) ja 
Suomen kuntaliitto ry (35 %). 
 
Virtain kaupungin mobiililaitteiden toimittajan (Datainfo Oy) kanssa 
laadittu sopimus on päättymässä 9.10.2021. Hansel Oy:llä on val-
misteilla yhteishankinta, jonka puitteissa olisi mahdollista hankkia 
mobiilipäätelaitteita, mobiilipäätelaitteiden lisälaitteita ja tarvikkeita 
sekä mobiilipäätelaitteisiin liittyviä palveluja. Nyt valmisteilla oleva 
uusi puitejärjestelyn kilpailutus vaatii asiakkaiden ennakkoliittymisen 
tulevaan kilpailutukseen. 
 
Aikataulullisesti Hanselin tavoite on, että sopimus on asiakkaiden 
hyödynnettävissä lokakuussa 2021. Sopimuskaudeksi on suunniteltu 
yhtä vuotta, jota Hansel voisi jatkaa yhden vuoden optioilla yhteensä 
enintään 4 vuoden ajalle. Aikataulu ja päivämäärät tarkentuvat 
tämän osalta myöhemmin. 
 
Kuntien tulee hankintalain (1397/2016) 25 §:n mukaan kilpailuttaa yli 
60.000 euron tavara- ja palveluhankinnat. Hansel Oy:n yhteishankin-
taan liittyminen todentaa hankintojen tekemisen julkisten hankintojen 
lainsäädännön mukaan kilpailutetulla puitesopimuksella. 
 

 
Valmistelija:  tietohallintopäällikkö, talousjohtaja oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää liittyä Hansel Oy:n mobiliililaitteita koske-

vaan yhteishankintaan. 
  
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta  kokouksessa. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

_________  
 

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

 
Jakelu: Hansel Oy / liittymislomake 30.4.2021 mennessä. 
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Kaupunginhallitus § 115 12.04.2021 
Kaupunginhallitus § 147 26.04.2021 
 
Elinvoimapaketin toimenpiteiden jatkaminen / käytännön ohjeistus 
 
KH 12.04.2021 § 115 
 Strateginen tavoite  
 Kaupungin strategian onnistumisen yhtenä mittarina on muuttaa vä-

kiluvun kehitys vuoteen 2020 mennessä kasvusuuntaiseksi. Sen 
osa-alueina ovat huolehtia lapsista ja heidän perheistään, tarjota 
monipuolisia asumismahdollisuuksia ja liiketoimintapaikkoja sekä li-
sätä elinvoimaisuutta tarjoamalla monipuolisia ja mielekkäitä vapaa-
ajan palveluja yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa. 

  
 Elinvoimapaketti 
 Kaupungin elinvoimaisuuden ja strategisten tavoitteiden saavuttami-

seksi valmisteltiin elinvoimapaketti lisäämään Virroilla asumisen hou-
kuttelevuutta ja uusien virtolaisten saamista kaupunkiin eri tavoin. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.5.2020 § 4 Virtain 
kaupungin elinvoimapaketin ja toimenpiteiden edellyttämien määrä-
rahojen varaamisen vuoden 2021 talousarvioon. Elinvoimapaketti 
sisälsi seuraavat toimenpiteet: 

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

ka; 
• Opiskelijoille ilmaista asumista aikavälillä 1.9.2020–31.5.2021 

veden ja sähkön kulusta vastaan;   
• Korkeakouluopiskelijoiden tuki 400 euroa. 
 
Toimenpiteiden tavoitteina on kannustaa eri-ikäisten ja etenkin lapsi-
perheiden sijoittumiseen ja pysymiseen Virroilla sekä tuoda esille 
Virroilla olevia hyviä asumisen mahdollisuuksia ja kannustaa potenti-
aalisia virtolaisia muuttamaan ja nykyisiä virtolaisia elämään edel-
leen paikkakunnalla.  
 
Väestökehitys  
Virtain kaupungin väkiluku 31.12.2020 oli ennakkotiedon mukaan 
6516 (31.12.2019, 6 544). Väkiluku on laskenut 28 asukkaalla (-0,4 
%) vuoden 2020 aikana (-2,9 % 2019). Väestöennuste on yhä alene-
va vuodelle 2021 sekä tuleville vuosille.  
 
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntien välinen netto-
muutto kuluneen vuoden aikana oli Virroilla kuitenkin positiivinen, 
+32. Myös nettomaahanmuutto oli vuonna 2020 positiivinen kuuden 
asukkaan verran. Myös syntyneiden lasten määrä oli Virroilla kas-
vussa. Virroilla syntyi 36 lasta vuonna 2020 (v. 2019, 26). Elinvoima-
paketti ei sinällään ehtinyt vaikuttaa syntyneiden lasten määrään 
vuoden 2020 osalta, vaan tosiasiallinen vaikutus on nähtävisssä 
vuonna 2021 ja myöhemmin. 
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Vuoden 2021 talousarvio 

 Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu kaupunginvaltuuston 
11.5.2020 tekemän päätöksen menoihin vuoden 2021 osalta. Lisäksi 
vuoden 2021 talousarvioon lisättiin määrärahaa, jonka puitteissa voi-
daan tehdä päätös mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Vuodelle 2021 
määrärahaa on jäljellä arviolta 64.000 euroa, jonka puitteissa voi-
daan harkita miltä osin elinvoimapaketin kannustimia jatketaan vuon-
na 2021. Mikäli kiinnostus ylittää jäljellä olevan määrän, tulee lisä-
määräraha haettavaksi. Mahdollinen opiskelija-avustus tulee mak-
settavaksi vuonna 2022.  

 
 Kaupunginhallitus on 29.6.2020 päättänyt periaatteista uusien työn-

tekijöiden vuokrahuojennuksen sekä opiskelija-asuntojen kustannus-
ten korvaamisesta Kiinteistö Oy Virtain Vuokrataloille sekä Kiinteistö 
Oy Virtain opiskelija-asuntoloille. Vuonna 2021 esitetään edelleen 
noudatettavaksi edelleen näitä periaatteita. Kuntaan muuttavan hen-
kilön on mahdollista saada vuokra-asuntohuojennus yhden kerran. 

  
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja  

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää jatkaa elinvoimapaketin toimenpiteitä 

myös vuonna 2021 edellä esitetyn mukaisesti. 
 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
_________  

 
Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköpos-

ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntolat, Kiinteistö Oy Virtain Vuok-

ratalot, Pohjois-Hämeen isännöinti Oy 
 
KH 26.04.2021 § 147  
 Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimapaketin määräaikaisten toimen-

piteiden jatkamisen myös vuonna 2021 12.4.2021 pidetyssä kokouk-
sessaan. Elinvoimapaketin toimenpiteiden käytännön ohjeistus on 
oheismateriaalina. 

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi elinvoimapaketin toimenpitei-

den käytännön ohjeistuksen.  
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 
jälkeen. 
_________  
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Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköpos-
ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
 Jakelu: Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntolat, Kiinteistö Oy Virtain Vuok-

ratalot, Pohjois-Hämeen isännöinti Oy 
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Kaupunginhallitus § 148 26.04.2021 
 
Sosiaaliohjaajan viran täyttölupa aikuissosiaalityöhön 
 
KH 26.04.2021 § 148 Aikuissosiaalityössä vapautuu sosiaaliohjaajan vakanssi 1.5.2021 al-

kaen nykyisen viranhaltijan siirtyessä perusturvan sisällä lastensuo-
jelun sosiaaliohjaajan virkaan. 
 
Aikuissosiaalityössä pyritään ehkäisemään syrjäytymistä sekä vä-
hentämään siitä koituneita haittoja ja sosiaalisia ongelmia yksilön ja 
yhteiskunnan tasolla. Lisäksi pyritään tukemaan elämänhallintaa ja 
auttamaan kriisitilanteissa. 
 
Aikuissosiaalityön ja nuorten aikuisten sosiaalityön tavoitteena on li-
säksi omien opinto- ja työpolkujen löytäminen sekä kuntoutuksen ja 
elämänhallinnan sekä arjessa selviytymisen tukeminen. 
 
Aikuissosiaalityössä pyritään turvaamaan myös asiakkaan taloudelli-
sia edellytyksiä ja valmiuksia edistämällä henkilön tai perheen sosi-
aalista turvallisuutta ja  omatoimista suoriutumista. 
 
Aikuissosiaalityön asiakkaina voivat olla täysi-ikäiset kuntalaiset, 
nuoret aikuiset sekä kohta täysikäistyvät. Toimeentulotuen asiakkai-
na voivat olla kuntalaisten lisäksi myös kunnassa oleskelevat henki-
löt. 
 
Aikuisosiaalityön tehtäviin on tullut lisänä 1.3.2021 alkaen työllisyy-
den kuntakokeilu. Kuntakokeilussa tehdään tiivistä yhteistyötä työlli-
syyspalveluiden kanssa ja asiakkaiden sosiaalipalveluista vastaa so-
siaaliohjaaja.  
 
Nykyinen sosiaaliohjauksen resurssi on välttämätöntä säilyttää kaik-
kien lakisääteisten työtehtävien sekä työllisyyden kuntakokeilun suo-
riutumiseksi. 

 
Valmistelija:  sosiaali - ja terveysjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan sosiaaliohjaajan vi-

ralle aikuissosiaalityöhön 1.6.2021 alkaen. 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
_________  

 
Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, sähkö-

posti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: sosiaali- ja terveysjohtaja 
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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 127, 128, 134-145, 147-148 § 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät 130-133, 146 § 

 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 130-133, 146 § 
 
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 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
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https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
  Kunnallisvalitus, pykälät,                                                                                  Valitusaika 30 päivää 
 X Hallintovalitus, pykälät, 129 §                                                                            Valitusaika 30 päivää 
  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

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

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

Valitus- 
perusteet 

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

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

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

Pöytäkirjan 
nähtävilläolopvm Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 29.4.2021 

     Liitetään pöytäkirjaan 


