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OSALLISTUJAT 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
LÄSNÄ Mäntysalmi Tuula  Puheenjohtaja osallistui kokoukseen Teams -

yhteyden välityksellä 
 Kontoniemi Teemu 1. vpj osallistui kokoukseen Teams -

yhteyden välityksellä 
 Majanen Tytti  2. vpj osallistui kokoukseen Teams -

yhteyden välityksellä 
 Heinonen Tapani  jäsen osallistui kokoukseen Teams -

yhteyden välityksellä 
 Kalliomäki Eila  jäsen  
 Kangas  Sanna jäsen osallistui kokoukseen Teams -

yhteyden välityksellä 
 Koskela Reijo  jäsen osallistui kokoukseen Teams -

yhteyden välityksellä, ei 
osallistunut esteellisenä §:ien 
103-104 ja 110 käsittelyyn 

 Kotalampi  Katja jäsen osallistui kokoukseen Teams -
yhteyden välityksellä 

 Mäkinen  Aimo jäsen  
 Tarvainen  Harri jäsen ei osallistunut esteellisenä §:ien 

103-104 käsittelyyn 
 
 
MUU Kaleva Keijo  KV:n puheenjohtaja osallistui kokoukseen Teams -

yhteyden välityksellä 
 Mäkinen Olavi  KV:n 1. vpj. osallistui kokoukseen Teams -

yhteyden välityksellä 
 Saarinen Johanna  KV:n 2. vpj. osallistui kokoukseen Teams -

yhteyden välityksellä 
 Viitanen Henna  vt. kaupunginjohtaja, 

esittelijä 
osallistui kokoukseen Teams -
yhteyden välityksellä 

 Jaatinen Kaisa  talousjohtaja, oto. 
hallintojohtaja, 
pöytäkirjanpi 

osallistui kokoukseen Teams -
yhteyden välityksellä 

 Kärkkäinen Saija  kaavoitus- ja 
kehittämispäällikkö 

osallistui kokoukseen Teams -
yhteyden välityksellä §:n 100 
käsittelyn ajan klo 17.40-17.52 

 
 
 
 

 

 
ALLEKIRJOITUKSET  
 
 Tuula Mäntysalmi Kaisa Jaatinen 
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 

 
KÄSITELLYT ASIAT 99 - 113 
LIITTEET 1 / 110 § 
 

 
PÖYTÄKIRJAN TAR- 1.4.2021 
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KASTUS 
 

Eila Kalliomäki  Tapani Heinonen 
 

 
PÖYTÄKIRJA YLEI- 6.4.2021 kaupungin www-sivuilla 
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 

Talousjohtaja Kaisa Jaatinen 
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Kaupunginhallitus § 99 31.03.2021 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
KH 31.03.2021 § 99 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 1.4.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä 

6.4.2021 kaupungin www-sivuilla.  
 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Eila 
Kalliomäki ja Tapani Heinonen. 
 
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. 
 
Teamsin kautta kokoukseen osallistuivat luottamushenkilöistä Tapani Hei-
nonen, Olavi Mäkinen, Johanna Saarinen, Sanna Kangas, Keijo Kaleva, 
Reijo Koskela, Teemu kontoniemi, Tuula Mäntysalmi, Katja Kotalampi 
(17.35) sekä viranhaltijoista Henna Viitanen ja Kaisa Jaatinen. 
 
Katja Kotalampi saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 17.35. 

 
 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  _________  
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Kaupunginhallitus § 100 31.03.2021 
 
Koronselkä-Oikanselkä rantaosayleiskaavan muutos koskien osaa kiinteistöstä 936-
402-4-106 sekä Vaskiveden-Koron-Härkösen ja Jähdyspohjan kylien ranta-alueiden 
oikeusvaikutteinen osayleiskaavan muutos koskien kolmea kiinteistöä ja osaa 
vesialueesta 
 
124/10.02.02/2021 
 
KH 31.03.2021 § 100 Virtain kaupunki on ostanut joulukuussa 2019 kiinteistön 936-402-4-

106 omistajilta viiden lomarakennuspaikan rakennusoikeudet 
Jähdyspohjan Pykäläniemestä. Kaupan yhteydessä on sovittu, että 
kaupunki tekee rantaosayleiskaavan muutoksen, jolla rakennuspaik-
kojen alueet muutetaan maa- ja metsätalousalueiksi. Samassa 
yhteydessä tehdään muutos, jolla rakennusoikeudet siirretään 
Vaskiveden-Koron-Härkösen ja Jähdyspohjan kylien ranta-alueiden 
osayleiskaavaan Virtain kaupungin omistamalle kiinteistölle 936-409-
7-47.  
 
Osayleiskaavan muutos, jolle rakennusoikeudet siirretään, laaditaan 
MRL 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osa-
yleiskaavan muutosta voidaan käyttää ranta-alueilla osayleiskaavan 
mukaisten rakennuslupien myöntämisen perusteena.  
 
Kaavamuutokset tulevat koskemaan Koronselkä-Oikanselkä ranta-
osayleiskaavan muutoksen alueella osaa kiinteistöstä 936-402-4-
106 (Pykäläniemessä) sekä Vaskiveden-Koron-Härkösen ja 
Jähdyspohjan kylien ranta-alueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaa-
van muutoksen alueella kiinteistöjä 936-409-7-47, 936-409-7-428, 
936-409-7-429 ja osaa kiinteistöstä 936-409-876-1 (Toltaanniemes-
sä).  
 
Virtain kaupunki on tehnyt kaavojen laadinnasta sopimuksen Kaavoi-
tus- ja arkkitehtipalvelu Mattila Oy:n kanssa vuoden 2020 alkupuolel-
la. 
 
Pykäläniemen alueella viisi lomarakennuspaikkaa (RA) muutetaan 
maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi M-1- merkinnällä ja Toltaan-
niemen alueelle osoitetaan pientaloalue AP-3-merkinnällä viidelle 
ympärivuotiselle, pysyvälle, asuinpaikalle. Toltaannieman eteläosas-
sa olemassa olevat kaksi pysyvää asuinrakennuspaikkaa osoitetaan 
myös AP-3-merkinnällä. 
 
Liitteinä ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostukset 
ja kaksi kaavamuutoskarttaa. 

 
Valmistelija:  kaavoitus- ja kehittämispäällikkö 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää Koronselkä-Oikanselkä ranta-

osayleiskaavan muutoksen koskien osaa kiinteistöstä 936-402-4-106 
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sekä Vaskiveden-Koron-Härkösen ja Jähdyspohjan kylien ranta-
alueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaavan muutoksen koskien 
kiinteistöjä 936-409-7-47, 936-409-7-428, 936-409-7-429 ja osaa 
kiinteistöstä 936-409-876-1. Samalla kaupunginhallitus hyväksyy 
kaavamuutosten laatijaksi Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila 
Oy:n.  

 
 Kaupunginhallitus päättää asettaa Koronselkä-Oikanselkä rantaosa-

yleiskaavan muutoksen koskien osaa kiinteistöstä 936-402-4-106 ja 
Vaskiveden-Koron-Härkösen ja Jähdyspohjan kylien ranta-alueiden 
oikeusvaikutteinen osayleiskaavan muutoksen koskien kiinteistöjä 
936-409-7-47, 936-409-7-428, 936-409-7-429 ja osaa kiinteistöstä 
936-409-876-1 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja muun 
valmisteluaineiston julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi MRL  
62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.  

 
 Kaupunginhallitus päättää pyytää em. kaavamuutosluonnoksista lau-

sunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkan-
maan maakuntamuseolta, Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruo-
veden yhdistys ry:ltä sekä Virtain kaupungin teknisten palveluiden 
lautakunnalta ja lupapalvelulautakunnalta. 

 
 Kaupunginhallitus päättää kuuluttaa kaavoituksen vireille tulosta se-

kä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, muutosluonnosten ja muun 
valmisteluaineiston nähtävillä olosta kaupungin ilmoituslehdessä. 

 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun. 
 
 Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäistä kuultiin asiantuntijana tä-

män pykälän ajan Teams etäyhteyden kautta.  
_________  

 
Lisätietoja: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäinen, 044 7151 250, 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila Oy, lausunnon antajat 
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Kaupunginhallitus § 101 31.03.2021 
 
Vuoden 2020 tilinpäätös 
 
46/02.02/2021 
 
KH 31.03.2021 § 101 Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä so-

veltuvin osin  kirjanpitolain  ja  -asetuksen  säännöksiä. Kunnan tilin-
päätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toiminta-
kertomus. Talousarvion toteutumisvertailu sisältää käyttötalousosan, 
tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan. Tilinpäätöslas-
kelmat sisältävät ulkoisen rahaliikenteen. Talousarvion toteutumissa 
on mukana myös sisäinen rahaliikenne. 
 
Vuoden 2020 tilinpäätös 
Vuosi 2020 toteutui alkuperäistä talousarviota positiivisempana. Tili-
kauden tulos on 2.422.416,30 euroa positiivinen ja tilikauden ylijää-
mäksi muodostuu 1.166.373,55  euroa. Vuoden 2020 tulokseen si-
sältyy kertaluonteisia sekä tulosta parantavia että heikentäviä eriä. 
Tulosta parantavia eriä, olivat mm. valtionosuuksiin erityisesti ko-
ronapandemian johdosta kohdistuneet lisäykset yhteensä 1.817.000 
euroa sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n maksama osinko 127.559 
euroa. Tulosta rasittavia kertaluonteisia eriä oli kaiken kaikkiaan noin 
0,548 milj. euroa, kuten kertaluonteiset poistot ja arvonalentumiset 
yhteensä -495.966 euroa sekä purkukustannukset -53.000 euroa. 
Tilikauden tulos ilman edellä mainittuja kertaluonteisia eriä on siten 
1.026.823,53 euroa positiivinen.  
 
Vuoden 2020 positiiviseen tilikauden tulokseen vaikuttavat myös il-
man kertaluonteisia lisäyksiäkin kohonneet valtionosuudet sekä ta-
lousarviota alhaisempana toteutunut käyttötalous. Valtionosuudet to-
teutuivat olennaisesti talousarviota myönteisemmin verotulojen puo-
lestaan jäädessä alle talousarvion tason. Verotulojen ja valtion-
osuuksien toteuma oli yhteensä 1.439.507 euroa talousarviota kor-
keampi ja 3.627.998 euroa vuoden 2019 toteumaa korkeampi.  
 
Valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 3.796.928 eu-
roa. Kasvu oli ennakoitua korkeampi johtuen edellä mainituista ker-
taluonteisista lisäyksistä. Valtionosuuksien kasvuun vaikutti myös 
määräaikaisten leikkausten, kuten indeksikorotuksen jäädyttämisen 
ja kilpailukykysopimukseen liittyvän valtionosuusleikkauksen päätty-
minen vuoteen 2019, jotka oli huomioitu jo talousarviossa. Ylitys ta-
lousarvioon nähden olikin vähäisempi, kuin muutos edellisvuoteen 
verrattuna, mutta kertaluonteisten erien johdosta merkittävä. Valtion-
osuuksien kehitys on kuvattu seuraavassa taulukossa. 
 
 
Valtionosuudet TA2020 Toteuma 2020 Poikk.,ylitys 

(+) alitus (-) 
TP2019 Muutos 

TP19 / 
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TP20 % 

Peruspalvelujen val-
tionosuus 

15 669 870 17 570 080 1 900 210 17 927 446 -1,99 

Verotulojen tasaus 4 949 300 5 002 032 52 732 5 012 167 -0,20 
Opetus ja kulttuuritoi-
men valtionosuus 

270 900 397 697 126 797 258 311 53,96 

Veroper.muutoksista 
johtuvien verotulome-
netysten korv. 

3 846 730 4 025 043 178 313   

 24 736 800 26 994 852 2 258 052 23 197 924 16,37 

 
Kunnallisvero toteutui -924.326,13 euroa talousarviota alhaisemmal-
la tasolla. Ero talousarvioon johdui pääosin talouden ja työllisyyden 
kehityksen heikkenemisestä koronaepidempian johdosta verrattuna 
siihen oletukseen, mikä vallitsi talousarviota tehtäessä syksyllä 
2019. Jättämä oli kuitenkin lopulta pahimpiin ennusteisiin verrattuna 
alhaisempi. Ero vuoteen 2019 verrattuna johtui pääosin tilitysosuuk-
sien ja tilitysten ajoittumisen muutoksesta verotettavan tulon pysyes-
sä suunnilleen samalla tasolla. Kiinteistövero toteutui hieman talous-
arviota alhaisempana tilitysrytmin muutoksesta johtuen, jonka seu-
rauksena osa vuoden 2020 kiinteistöverosta tilittyy kunnille vasta 
tammi- helmikuussa 2021. Nämä tilitykset huomioiden kiinteistöve-
ron tuotto olisi hieman ylittänyt talousarvion tason. Kyseessä on py-
syvä muutos tilityksiin ja jatkossa vuosikohtaista heittelyä ei tämän 
johdosta pitäisi aiheutua. Yhteistövero toteutui huomattavasti talous-
arviota ja vuotta 2019 korkeammalla tasolla johtuen pääosin tilapäi-
sestä kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta 10 %-yksiköl-
lä koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten 
kompensoimiseksi. 
 
Verotulojen kehitys on kuvattu alla olevassa taulukossa. 
Verotulot TA2020 Toteuma 

2020 
Poikkeama, 

yli-
tys(+),alitus 

(-) 

TP2019 Muutos 
TP19/T

P20% 

Kunnallisvero 19 147 000 18 222 674 -924 326 18 558 113 -1,8 
Osuus yhteisöveron tuo-
tosta 

2 535 260 2 780 644 245 384 2 447 189 13,6 

Kiinteistövero 1 887 000 1 747 398 -139 602 1 914 343 -8,7 

 23 569 260 22 750 716 -818 544 22 919 645 -0,7 

 
Toimintatuotot alenivat 484 851 euroa verrattuna vuoteen 2019. 
Myyntituotot alenivat erityisesti Ruoveden maksuosuuden sekä Lii-
kelaitos Marttisen liikevaihdon alenemisesta sekä puun myyntitulojen 
kasvun johdosta. Maksutuottojen kasvuun vaikuttaa aiemmilta vuo-
silta tuloutuneet tuotot sekä sota- ja rintamaveteraanien palveluihin 
kohdistuvat, valtiolta saatavat tuotot. Avustustulot ovat kasvaneet 
erityisesti koronan johdosta saatujen valtionavustusten johdosta. 
Talousarvioon nähden toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan 
575 858 euroa (1,7 %) korkeampina. 
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Toimintakulut alenivat koko kaupungin osalta 962 963 euroa (1,2 %). 
Henkilöstökulut alenivat vuonna 2020 yhteensä 321 836 euroa (2,1 
%) johtuen säästövapaiden ja lomien käyttämisen sekä alentuneiden 
erilliskorvausten johdosta. Palvelujen ostot alenivat etenkin erikois-
sairaanhoidon palveluoston, kuljetuspalveluiden, matkustamisen 
sekä purkukustannusten alenemisen johdosta. Keiturin Sote Oy:ltä 
ja muilta ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat asiakaspalvelut 
sekä laboratoriopalvelut puolestaan kasvoivat. Kuljetus- ja 
matkustuspalveluiden alenemiseen vaikuttivat yleinen liikkumisen 
väheneminen, etäopetus sekä lukujärjestyssuunnittelun kehittämi-
nen. Erikoissairaanhoidon menot alenivat Virtain ja Ruoveden palve-
lutuotantojen osalta yhteensä noin 1,677 milj. euroa (11,8 %). Aine- 
ja tarvikeostojen osalta kasvua on ollut erityisesti hoitotarvikeme-
noissa johtuen koronasta aiheutuvasta suojautumistarpeesta. Myös 
kalustohankinnat ovat kasvaneet olennaisesti. Kasvusta osa johtuu 
etätyö/opetusvälineiden hankinnasta, johon on saatu myös avustuk-
sia.  
 
Tarkasteltaessa Virtain toimintatuottoja ja -kuluja ilman Ruoveden 
palvelutuotantoa voidaan todeta, että toimintatuotot alenivat edellis-
vuoteen verrattuna -352.678 euroa (3,2 %) ja menot alenivat 
809.937 euroa (-1,4 %). Ruoveden palvelutuotannon bruttokustan-
nukset olivat vuonna 2020 n. 22,5 M€ (vuosi 2019/22,7 M€). Ruove-
den palvelutuotannon nettomeno vuonna 2020 oli n. 870.413 euroa 
vuotta 2019 alhaisempi sekä menojen alentumisen että tuottojen hy-
vän kertymän johdosta. Ruoveden palvelutuotannon talousarvio alit-
tui selkeästi sekä hyvän tuottokertymän että erikoissairaanhoidon 
menojen alhaisuuden johdosta. 
 
Vuosikate kasvoi edellisvuodesta 3.730.520 euroa ollen 6.649.798 
euroa. Vuosikate riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen vahvis-
tumiseen vaikutti erityisesti toimintakatteen paraneminen sekä val-
tionosuuksien kasvu. Virtain kaupungilla on aikaisemmilta vuosilta 
kertynyttä ylijäämää n. 15,405 milj. euroa. 
 
Investointimenot olivat n. 11,547 milj. euroa, joka on noin 5,039 milj. 
euroa enemmän kuin vuonna 2019. Nettoinvestoinnit olivat 11,265 
milj. euroa. Tilikauden merkittävimpiä investointeja olivat yhtenäis-
koulun rakentaminen ja Vaskiveden koulun peruskorjus. Myös hyvin-
vointipuisto valmistui vuonna 2020.  
 
Yhtenäiskouluhankkeen rahoittamiseksi nostettiin pitkäaikaista lai-
naa 5,0 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu 10 
milj. euron lainan nostoon, johon kaupunginvaltuusto myönsi koro-
tusta 5,0 milj. euroa (KV 22.6.2020 § 42). Lopulta alkuperäinen ta-
lousarvo riitti hyvin, koska tulorahoitus toteutui huomattavasti parem-
pana kuin keväällä ennakoitiin. Vuoden lopun lainakanta kasvoi 
edellisvuodesta ja kaupungin lainat/asukas olivat 2.353 euroa/asu-
kas (v. 2019; 1.782 €/asukas) Lainakanta on edelleen varsin maltilli-
nen kuntakentän keskiarvoon (3.478 euroa) verrattuna. 
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Konsernin lainakanta kasvoi 29.393 milj. euroon. Konsernin laina-
kanta per asukas oli 31.12.2020 tilanteessa 4.511 euroa/asukas (v. 
2019/3.779) ollen edelleen selvästi alle maan keskiarvon 7.105 eu-
roa/asukas (31.12.2019). Konsernin tilikauden ylijäämä tilinpäätök-
sessä 2020 on 3.078 milj. euroa (-0,648 milj. euroa vuonna 2019). 
 
Oheismateriaalina on vuoden 2020 tilinpäätös kokonaisuudessaan. 
Tilikauden tuloksesta on ehdotettu tehtävän 1.400.000 euron inves-
tointivaraus yhtenäiskoulun rakentamiseen. Jäljelle jäävä ylijäämä 
on esitetty siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämään. Tämä tar-
koittaa kertyneen ylijäämän kasvua 16,572 miljoonaan euroon. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 
  

 esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden 2020 2.422.416,30 eu-
ron tuloksen käsittelystä seuraavaa:  

  
1.  Tehdään 1.400.000 euron investointivaraus yhtenäiskou-

lun rakentamiseen. 
2.  Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelmien mukaisesti 

143.957,25 euroa.  
3.  Ylijäämä 1.166.373,55 euroa siirretään taseen edellisten 

tilikausien ylijäämään. 
 

 allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkas-
tettavaksi; 

 valtuuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätösasiakirjaan tarvit-
tavia teknisluonteisia korjauksia; 

 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl-
keen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi; 

 antaa johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja oi-
keuttaa kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjoh-
tajan allekirjoittamaan sen ja saattamaan tarkastuslautakunnal-
le tiedoksi. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
_________  

 
Lisätietoja: Talousjohtaja, oto hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Tarkastuslautakunta 
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Kaupunginhallitus § 102 31.03.2021 
 
Ruoveden kunnan esitys yhteistyön tiivistämisestä Pohjois-Pirkanmaan kuntien 
kesken hyvinvointialueen valmistelussa 
 
KH 31.03.2021 § 102 Ruoveden kunta on lähestynyt Virtain kaupunkia, Juupajoen kuntaa, 

Kihniön kuntaa, Mänttä-Vilppulan kaupunkia ja Parkanon kaupunkia 
seuraavalla yhteistyöesityksellä: 
 
Ruoveden kunnanhallitus 15.2.2021 § 26: 
Parhaillaan jokainen kunta ja YTA -alue varautuu tulevaan sote-uudistuk-
seen. Uudet hyvinvointialueet aloittavat tällä tietoa toimintansa 1.1.2023. 
Maakuntien liitot vastaavat uusien hyvinvointialueiden valmistelusta ja kun-
tien/YTA -alueiden edustajat ovat osaltaan osallistuneet myös valmisteluun 
eri foorumeissa. Uudistus on historiallinen ja työ, jota uudistuksen eteen on 
tehty ja tehdään, on mittava vaatien suuria panostuksia kaikilta toimijoilta. 
 
Tarkoituksenmukaista olisi, että kuntien välistä yhteistyötä tiivistettäisiin ja 
sen vuoksi Ruoveden kunta esittää, että Pohjoisen-Pirkanmaan alueelle 
(Juupajoki, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Ruovesi ja Virrat) peruste-
taan yhteinen valmisteluryhmä maakunnan ja YTA-alueiden sote-uudistuk-
sen valmistelun tueksi. Ryhmän tavoitteena on lisätä kuntien välistä yhteis-
työtä ja edistää avointa ja sujuvaa tiedonkulkua sekä kohdentaa rajalliset 
resurssit tehokkaammin, kuin jokaisen kunnan/YTA -alueen tehdessä 
omaa valmisteluaan. Ruoveden kunta esittää myös, että ryhmälle määritel-
lään tavoitteet ja tehtävät yhteisesti.  
 
Kj:n ehdotus: Ruoveden kunnanhallitus esittää Juupajoen kunnalle, Kih-
niön kunnalle, Mänttä-Vilppulan kaupungille, Parkanon kaupungille ja Vir-
tain kaupungille, että nämä  
1. hyväksyisivät Pohjoisen Pirkanmaan yhteisen yhteistyö-  ja valmiste-

luryhmän perustamisen sekä  
2. nimeäisivät ryhmään edustajansa. 
 
Ruoveden kunnanhallitus hyväksyy osaltaan yhteisen yhteistyö-  ja valmis-
teluryhmän perustamisen. Mikäli muut kunnat tai kuntien enemmistö hy-
väksyy ryhmän perustamisen, Ruoveden kunta nimeää ryhmään edusta-
jakseen kunnanjohtaja Eeva Viitasen. 
 
Päätös: KH hyväksyi ehdotuksen. 
 

--------- 
 
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus (22.3.2021 § 70), Parkanon kau-
punginhallitus (15.3.2021 § 11) ja Kihniön kunnanhallitus (8.3.2021 § 
39) ovat omalta osaltaan hyväksyneet esitysehdotuksen. 
 

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 
 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan Pohjoisen Pirkanmaan yhtei-

sen yhteistyö- ja valmisteluryhmän perustamisen sekä nimeää ryh-
mään Virtain kaupungin edustajan.  
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Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen ja ni-

mesi Virtain kaupungin edustajaksi yhteistyö- ja valmisteluryhmään 
kaupunginjohtaja Henna Viitasen. Kaupunginhallitus edellyttää lisäk-
si, että ryhmä järjestäytyy siten, että ryhmällä on puheenjohtaja ja 
sihteeri ja ehdottaa, että sihteeriksi nimetään Virtain kaupunginjohta-
ja Henna Viitanen. Lisäksi edellytetään, että valmisteluryhmän ko-
kousten muistiot toimitetaan kuntien kunnan-/kaupunginhallituksille 
tiedoksi. 
_________  

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

ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: Ruoveden kunta, Juupajoen kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Par-

kanon kaupunki, Kihniön kunta 
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Kaupunginhallitus § 4 11.01.2021 
Kaupunginhallitus § 103 31.03.2021 
 
Vuoden 2021 kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat 
 
12/00.00.00/2021 
 
KH 11.01.2021 § 4 
 Yleistä 

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso 
on kotimaassa 7. - 13.4.2021 ja ulkomailla 7. - 10.4.2021. Suomalai-
sessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keski-
viikkona 31.3.2021. Kuntavaalien vaalipäivä on 18.4.2021. 
 
Yleiset ennakkoäänestyspaikat 
Vaalilain 9 §:n 1 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne 
kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja si-
jainnista kunnanhallitus päättää sekä kohdan 3 mukaan sairaalat, 
ympärivuorokautista hoitoa antavat muut, kunnanhallituksen päätök-
sellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitok-
set. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänes-
tyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  
 
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoää-
nestyspaikan päivittäiset aukioloajat. Kunnanhallitus määrää ennak-
koäänestysajanjakson puitteissa ennakkoäänestyspaikan aukiolopäi-
vät ja päivittäiset aukioloajat arkisin klo 8-20 ja viikonloppuna klo 9-
18 välisenä aikana. 
 
Äänestyspaikkojen tiedot tulee merkitä vaalien pohjatietojärjestel-
mään viimeistään perjantaina 29.1.2021 kello 12. 
 
Vaalilain 17 §:n perusteella ennakkoäänestyksestä kotimaan yleises-
sä ennakkoäänestyspaikassa huolehtivat vaalitoimitsijat, jotka mää-
rää kunnan keskusvaalilautakunta. Kussakin yleisessä ennakkoää-
nestyspaikassa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä 
aikaa saapuvilla.  
 
Ennakkoäänestyspaikkan liittyvät järjestelyt 
 
Oikeusministeriö on lähettänyt 1.10.2020 vuoden 2021 kuntavaaleja 
koskevan kirjeen. Oikeusministeriö kehottaa kirjeessään kunnanhal-
lituksia kiinnittämään huomiota mm. seuraaviin asioihin ennakkoää-
nestyspaikkoja määrätessään 
  

 Ennakkoäänestyspaikkoja tulee olla riittävässä suhteessa kun-
nan äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen ennakkoon 
olisi mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. 
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 Ennakkoäänestyspaikat tulee sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joi-
hin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaa-
vat. 

 Ennakkoäänestyspaikan tulee olla aatteellisilta ja taloudellisilta 
kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton. 

 Ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyydestä on huolehditta-
va, jotta myös liikkumisesteisten henkilöiden on mahdollista 
äänestää ennakkoon. 

 Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan so-
vittava tarkoitukseen myös järjestyksenpidon kannalta. 

 Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys 
voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, 
vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. 

 Tilan tulee olla siten mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa ja jo-
noja syntyy mahdollisimman vähän. 

 Äänestyksen vastaanottopisteitä ja vaalitoimitsijoita tulee olla 
riittävästi 

 Paloturvallisuus on huomioitava 

 Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista 
yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. 

  
Vuoden 2021 kuntavaalien järjestelyissä on otettava huomioon myös 
COVID-19 pandemian aiheuttama tilanne. Ennakkoäänestyspaikas-
sa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken. 
Äänestäjän tulee olla turvallista äänestää ja vaalitoimitsijoiden tulee 
olla turvallista hoitaa tehtäviään. 
 
Ennakkoäänestyspaikoissa on oltava näkyvästi esillä äänestäjille tar-
koitettu turvaväleistä kertova opastus. Turvavälien säilyttäminen 
saattaa edellyttää, että ennakkoäänestyspaikassa on oltava yksi 
vaalitoimitsija valvomassa turvavälien noudattamista ja huolehtimas-
sa siitä, että äänestyspaikkaan otetaan sisään vain rajallinen määrä 
äänestäjiä kerrallaan. Kunta voi halutessaan tiedottaa, että osaa en-
nakkoäänestyspaikan aukioloajasta suositellaan ensisijaisesti CO-
VID-19 riskiryhmiin kuuluville äänestäjille. Oikeusministeriö antaa 
tarkempia ohjeita ennakkoäänestyspaikan varusteluista, esimerkiksi 
vaalivirkailijoiden mahdollisesta suojavarustuksesta. 
 
Edellisten vaalien ennakkoäänestyspaikat 
Edellisissä vaaleissa yleinen ennakkoäänestys toimitettiin kirjastolla 
ja sitä ennen yleinen ennakkoäänestyspaikka oli kaupungintalolla. 
Sekä kirjastolla että kaupungintalon ala-aulassa on tehty tilajärjesty-
jä, jonka vuoksi ne eivät tällä hetkellä sovellu yleiseksi ennakkoää-
nestyspaikaksi, joten ennakkoäänestyspaikalle kartoitetaan muita ti-
loja mm. nuorisotiloista ja liikuntahallilta.  
 
Edellisissä vaaleissa laitosäänestys määrättiin toimitettavaksi seu-
raavissa yksiköissä: terveyskeskuksen vuodeosasto, Keiturinpuiston 
vanhainkoti, palvelutalo Ainala, Liljanne-koti Oy:n Mertokarin yksik-
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kö, Louhenrinteen ryhmäkodin ympärivuorokautisessa asumispalve-
luyksikkö (autettu ryhmäkoti), Attendo Keituri ja Vihriälän ryhmäkoti. 
  
Kotiäänestys  
Lisäksi äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin 
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan 
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa sen mukaisesti kuin vaalilain 55 
§:ssä säädetään, äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä 
kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnak-
seen.  
  
Oheismateriaalina Oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton vaaleja 
koskevat kirjeet. 

 
Valmistelija:  hallintojohtaja  

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää määrätä vuonna 2021 toimitettavien kun-

tavaalien yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi Virtain liikuntahallin 
(Rantatie 6, 34800 Virrat).  

 
 Yleinen ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti: 
 
 ke – pe   7.4. –   9.4.2021 klo 10:00 – 19:00 
 la – su 10.4. – 11.4.2021 klo 10:00 – 15:00  
 ma – ti 12.4. – 13.4.2021 klo 10:00 – 19:00 
 
 Lisäksi kaupunginhallitus määrää ennakkoäänestyspaikoiksi seuraa-

vat laitokset:  

 Terveyskeskuksen vuodeosasto  

 Keiturinpuiston vanhainkoti 

 Palvelutalo Ainala 

 Liljanne-koti Oy:n Mertokarin yksikkö 

 Attendo Keituri hoivakoti 

 Louhenrinteen ryhmäkodin ympärivuorokautinen asumispalve-
luyksikkö (autettu ryhmäkoti)  

 Vihriälä-koti 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 
jälkeen. 
_________  

 
Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etu-

nimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: Keskusvaalilautakunta, OM (vaalitietojärjestelmä) 

 
KH 31.03.2021 § 103 Oikeusministeriö on tiedottanut kuntia 8.3.2021, että nopeasti pahe-

nevan koronavirustilanteen takia kuntavaalit siirtyvät. Uusi vaalipäivä 
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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.  
 
Ennakkoäänestyksen ajanjakso tulee olemaan kotimaassa kaksi 
viikkoa 26.5. - 8.6.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 2.6. - 
5.6.2021 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulko-
maan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 26.5.2021.  
 
Kuntia on ohjeistettu tekemään 22.3.–8.4.2021 välisenä aikana tar-
vittaessa uudet päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoistaan 
vuoden 2021 kuntavaaleissa. Paikat voivat olla samoja kuin ne, jotka 
kunta merkitsi pohjatietojärjestelmään 29.1.2021 mennessä, mutta 
kunta voi myös halutessaan muuttaa niitä tai perustaa niitä lisää. Ää-
nestyspaikkojen tiedot tulee merkitä vaalien pohjatietojärjestelmään 
viimeistään 8.4.2021 kello 12. 

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää määrätä vuonna 2021 toimitettavien kun-

tavaalien yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi Virtain liikuntahallin 
(Rantatie 6, 34800 Virrat).  

 
 Yleinen ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti: 
 
 ke – pe 26.5. – 28.5.2021  klo 10:00 – 19:00 
 la – su 29.5. – 30.5.2021  klo 10:00 – 15:00  
 ma – pe  31.5. – 4.6.2021 klo 10:00 – 19:00 
 la – su  5.6. – 6.6.2021  klo 10:00 – 15:00 
 ma – ti  7.6. – 8.6.2021  klo 10:00 – 19:00 
 
 Lisäksi kaupunginhallitus määrää ennakkoäänestyspaikoiksi seuraa-

vat laitokset:  
 

 Terveyskeskuksen vuodeosasto  

 Keiturinpuiston vanhainkoti 

 Palvelutalo Ainala 

 Liljanne-koti Oy:n Mertokarin yksikkö 

 Attendo Keituri hoivakoti 

 Louhenrinteen ryhmäkodin ympärivuorokautinen asumispalve-
luyksikkö (autettu ryhmäkoti)  

 Vihriälä-koti 
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Päätös:  Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: 
 
 Kaupunginhallitus päättää määrätä vuonna 2021 toimitettavien kun-

tavaalien yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi Virtain Kisapirtin (Vir-
taintie 15, 34800 Virrat).  

 
 Yleinen ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti: 
 
 ke – pe 26.5. – 28.5.2021  klo 10:00 – 19:00 
 la – su 29.5. – 30.5.2021  klo 10:00 – 15:00  
 ma – pe  31.5. – 4.6.2021 klo 10:00 – 19:00 
 la – su  5.6. – 6.6.2021  klo 10:00 – 15:00 
 ma – ti  7.6. – 8.6.2021  klo 10:00 – 19:00 
 
 Lisäksi kaupunginhallitus määrää ennakkoäänestyspaikoiksi seuraa-

vat laitokset:  
 

 Terveyskeskuksen vuodeosasto  

 Keiturinpuiston vanhainkoti 

 Palvelutalo Ainala 

 Liljanne-koti Oy:n Mertokarin yksikkö 

 Attendo Keituri hoivakoti 

 Louhenrinteen ryhmäkodin ympärivuorokautinen asumispalve-
luyksikkö (autettu ryhmäkoti)  

 Vihriälä-koti 
 
 Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti. 
  
 Kaupunginhallituksen jäsenet Harri Tarvainen ja Reijo Koskela eivät osal-

listuneet esteellisenä asian käsittelyyn ja päätöksentekoon (hallintolaki 
28.1§ 5. kohta yhteisöjäävi; Virtain Urheilijat, johtokunnan jäsen; johtokun-
nan läheinen). 
_________  

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

ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: Vaalien pohjatietojärjestelmä 8.4.2021 klo 12 mennessä 
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Kaupunginhallitus § 5 11.01.2021 
Kaupunginhallitus § 104 31.03.2021 
 
Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat 
 
12/00.00.00/2021 
 
KH 11.01.2021 § 5 
  

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on 18.4.2021.  
 
Voimassa olevan äänestysaluejaon (kaupunginvaltuusto 25.3.2013, 
§ 45) mukaan Virroilla on 7 äänestysaluetta. Vaalilain 9 §:n mukaan 
kunnanhallituksen on määrättävä äänestysalueen vaalipäivän ää-
nestyspaikat. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänes-
tysalueen äänestyspaikassa, joka on hänen kohdalleen äänioikeus-
rekisterissä merkitty.  
 
 Vaalipäivän äänestyspaikkoja määrätessään kunnanhallituksen tulee 
kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:  

 äänestyspaikkoja on oltava riittävästi;  

 äänestyspaikan tulisi sijaita sellaisessa paikassa, jossa se on 
äänestäjien helposti saavutettavissa; 

 liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten äänestämis-
mahdollisuudet tulee ottaa huomioon äänestyspaikkaa suunni-
teltaessa;  

 äänestyspaikassa on oltava tarpeeksi tilaa, jotta äänestys voi-
daan toimittaa vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha huomi-
oon ottaen; 

 äänestyspaikka on paloturvallinen eli äänestyspaikka on sijoi-
tettava rakennuksessa niin, että rakennuksen poistumistiet pi-
detään esteettöminä; 

 äänestyspaikan tulee olla aatteellisilta ja taloudellisilta kytken-
nöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman 
monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat; 

 äänestyspaikat olisivat vaalista toiseen mahdollisimman pysy-
vä, jolloin äänestäjät tietävät helpommin, missä äänestyspaik-
ka on.  

 
Vuoden 2021 kuntavaalien järjestelyissä on otettava huomioon myös 
COVID-19 pandemian aiheuttama tilanne. Äänestyspaikassa on 
voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken. Ää-
nestäjän tulee olla turvallista äänestää ja vaalitoimitsijoiden tulee olla 
turvallista hoitaa tehtäviään. 
 
Äänestyspaikoissa on oltava näkyvästi esillä äänestäjille tarkoitettu 
turvaväleistä kertova opastus. Turvavälien säilyttäminen saattaa 
edellyttää, että äänestyspaikassa on oltava yksi vaalitoimitsija valvo-
massa turvavälien noudattamista ja huolehtimassa siitä, että äänes-
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tyspaikkaan otetaan sisään vain rajallinen määrä äänestäjiä kerral-
laan. Oikeusministeriö antaa tarkempia ohjeita äänestyspaikan va-
rusteluista, esimerkiksi vaalivirkailijoiden mahdollisesta suojavarus-
tuksesta. 

  
 Äänestysalueet ovat seuraavat:  
 

001 Keskusta pohjoinen 
002 Keskusta etelä 
003 Vaskivesi 
004 Kurjenkylä 
005 Liedenpohja 
006 Killinkoski 
007 Kotala 

 
 

Valmistelija:  hallintojohtaja  
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Virtain 
kaupungin vaalipäivän 18.4.2021 äänestyspaikkoina toimivat seu-
raavat paikat: 

  
  
 Äänestysalue: 
 Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite 
 
 1) Keskusta pohjoinen 
 Kaupungintalon nuorisotilat   
 Virtaintie 26, 34800 Virrat  
 
 2) Keskusta etelä 
 Näyttelytila Virinä,  
 Pääskyntie 4, 34800 Virrat 
 
 3)Vaskivesi 
 Vaskiveden koulu,  
 Vaskivedentie 1470, 34710 Vaskivesi 
 
 4) Kurjenkylä 
 Kurjenkylän kylätalo 
 Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä 
 
 5) Liedenpohja 
 Liedenpohjan koulu,  
 Tulijoentie 18, 34930 Liedenpohja 
 
 6) Killinkoski 
 Killinkosken työväentalo,  
 Inkantie 35, 34980 Killinkoski 
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 7) Kotala 
 Kotalan koulu 
 Vironkoskentie 59, 42870 Kotala 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus päätti vaalipaikan äänestyspaikat ehdotuksen mu-

kaa lukuunottamatta äänestysalue 007 Kotala, jossa vaalipäivän ää-
nestyspaikana kuntavaaleissa toimii Kotala-talo (Vironkoskentie 101, 
42870 Kotala). 

 _________  
 

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

 
 
Jakelu: Keskusvaalilautakunta, OM (vaalitietojärjestelmä) 
 

KH 31.03.2021 § 104  
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. Hallituksen esityksen mukaan ennak-
koäänestysaikaa kotimaassa pidennettäisiin kahteen viikkoon 
(26.5.–8.6.), joiden aikana voitaisiin toimittaa myös kotiäänestyksiä. 
Laitosäänestys voitaisiin toimittaa vähintään yhtenä ja enintään nel-
jänä päivänä kyseisen ajanjakson aikana.  
 
Kuntia on ohjeistettu tekemään 22.3.–8.4. välisenä aikana tarvittaes-
sa uudet päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäi-
vän äänestyspaikoista vuoden 2021 kuntavaaleissa. Paikat voivat ol-
la samoja kuin ne, jotka kunta merkitsi pohjatietojärjestelmään 
29.1.2021 mennessä, mutta kunta voi myös halutessaan muuttaa 
niitä tai perustaa niitä lisää. Äänestyspaikkojen tiedot tulee merkitä 
vaalien pohjatietojärjestelmään viimeistään 8.4.2021 kello 12. 

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Virtain 

kaupungin vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikkoina toimivat seu-
raavat paikat: 

 
 Äänestysalue: 
 Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite 
 
 1) Keskusta pohjoinen 
 Kaupungintalon nuorisotilat   
 Virtaintie 26, 34800 Virrat  
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 2) Keskusta etelä 
 Näyttelytila Virinä,  
 Pääskyntie 4, 34800 Virrat 
 
 3)Vaskivesi 
 Vaskiveden koulu,  
 Vaskivedentie 1470, 34710 Vaskivesi 
 
 4) Kurjenkylä 
 Kurjenkylän kylätalo 
 Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä 
 
 5) Liedenpohja 
 Liedenpohjan koulu,  
 Tulijoentie 18, 34930 Liedenpohja 
 
 6) Killinkoski 
 Killinkosken työväentalo,  
 Inkantie 35, 34980 Killinkoski 
 
 7) Kotala 
 Kotala-talo 
 Vironkoskentie 101, 42870 Kotala 

 
Päätös:  Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: 
 
 Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Virtain 

kaupungin vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikkoina toimivat seuraa-
vat paikat: 

 
 Äänestysalue: 
 Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite 
 
 1) Keskusta pohjoinen 
 Liikuntahalli   
 Rantatie 6, 34800 Virrat  
 
 2) Keskusta etelä 
 Virtain Kisapirtti,  
 Virtaintie 15, 34800 Virrat 
 
 3)Vaskivesi 
 Vaskiveden koulu,  
 Vaskivedentie 1470, 34710 Vaskivesi 
 
 4) Kurjenkylä 
 Kurjenkylän kylätalo 
 Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä 
 
 5) Liedenpohja 
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 Liedenpohjan koulu,  
 Tulijoentie 18, 34930 Liedenpohja 
 
 6) Killinkoski 
 Killinkosken työväentalo,  
 Inkantie 35, 34980 Killinkoski 
 
 7) Kotala 
 Kotala-talo 
 Vironkoskentie 101, 42870 Kotala 
 
 Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Kaupunginhallituksen jäsenet Harri Tarvainen ja Reijo Koskela eivät osal-

listuneet esteellisenä asian käsittelyyn ja päätöksentekoon (hallintolaki 
28.1§ 5. kohta yhteisöjäävi; Virtain Urheilijat, johtokunnan jäsen; johtokun-
nan läheinen). 
_________  

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

ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: Keskusvaalilautakunta, OM (vaalitietojärjestelmä) 
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Kaupunginhallitus § 47 15.02.2021 
Kaupunginhallitus § 60 25.02.2021 
Kaupunginhallitus § 105 31.03.2021 
 
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-
kiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaa-
litoimikunnan jäseneksi missään kunnassa.  
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 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.  

 
Valmistelija:  hallintojohtaja 
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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 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 
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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
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Kaupunginhallitus § 38 08.02.2021 
Kaupunginhallitus § 106 31.03.2021 
 
Vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta 
 
12/00.00.00/2021 
 
KH 08.02.2021 § 38 
 Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla, 

jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen 
ennakkoäänestyksen aloittamista eli 31.3.2021 alkaen. 
 
Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ulko-
mainonta sallittiin vain sitä varten osoitettavilla kahdella vaalimainos-
paikalla keskustassa (torilla ja liikuntahallin kohdalla Rantatiellä) ja 
yhdellä paikalla Killinkoskella (Inkantie). 
 
Vaalien ulkomainonnan järjestäminen on kunnan vapaasti järjestet-
tävissä eikä tehtävä ole lakisääteinen. Järjestämisessä on huomioi-
tava ehdokkaita asettaneiden tahojen tasapuolinen ja yhdenvertai-
nen kohtelu. Toistaiseksi vaalimainospaikkojen käyttämisestä ei Vir-
roilla ole peritty maksua. 
 
Ulkomainospaikkoja valittaessa on huomioitava vaalilain säännök-
set, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänes-
tys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen niin, että niiden voi-
daan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana 
on pidetty sitä, että vaalimainokset eivät näy vaalihuoneistoon taikka 
sen sisäänkäyntiin. 
 
Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain 
(503/2005) 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvolli-
suus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen 
aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon 
kuluessa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa 
maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella. 
 
Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain 
(612/2003) 6 §:ssä ja tieliikennelain (729/2018) 73 §:ssä säädetyt 
kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän 
tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai 
muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kiellet-
ty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa kilpeä, 
merkintää tai laitetta, joka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaittee-
seen tai joka voi heikentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta, häikäistä 
tienkäyttäjiä tai häiritä heidän tarkkaavaisuuttaan. 
 
Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan aina maanomistajan/-haltijan 
suostumus. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja 
hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Jos kunnan 
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vaalimainoskehikkoja sijoitetaan myös yksityisille alueille, kunnan on 
saatava omistajan tai haltijan suostumus kehikkojen sijoittamiseen. 
Jos kunta ei käytä vaalimainoskehikkoja, sen tulisi kuitenkin määri-
tellä vaalimainontapaikat hallitsemillaan alueilla. 
 

Valmistelija:  hallintojohtaja  
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin omistuksessa ja muuten 
määräämisvallassa olevilla alueilla vuoden 2021 kuntavaaleissa sal-
litaan ulkomainonta vain sitä varten osoitettavilla kahdella vaalimai-
nospaikalla keskustassa (torilla sekä Rantatiellä, kirjaston/koulun lä-
heisyydessä) ja yhdellä paikalla Killinkoskella (Inkantie).  

 
 Vaalien ulkomainonta aloitetaan kaupungin omistuksessa ja muuten 

määräämisvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyk-
sen alkamista eli 31.3.2021. 

 
 Vaalimainospaikkojen käyttämisestä ei peritä maksua. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Tekninen osasto, ehdokkaita asettaneet puolueet. 

 
KH 31.03.2021 § 106 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. Hallituksen esityksen mukaan ennak-
koäänestysaikaa kotimaassa pidennettäisiin kahteen viikkoon 
(26.5.–8.6.), joiden aikana voitaisiin toimittaa myös kotiäänestyksiä. 
Laitosäänestys voitaisiin toimittaa vähintään yhtenä ja enintään nel-
jänä päivänä kyseisen ajanjakson aikana. 
 
Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla, 
jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen 
ennakkoäänestyksen aloittamista eli 19.5.2021 alkaen. 

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin omistuksessa ja muuten 

määräämisvallassa olevilla alueilla vuoden 2021 kuntavaaleissa sal-
litaan ulkomainonta vain sitä varten osoitettavilla kahdella vaalimai-
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nospaikalla keskustassa (torilla sekä Rantatiellä, puistoalue kirkon ja 
Rantatien välillä) ja yhdellä paikalla Killinkoskella (Inkantie).  

 
 Vaalien ulkomainonta aloitetaan kaupungin omistuksessa ja muuten 

määräämisvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyk-
sen alkamista eli 19.5.2021. 

 
 Vaalimainospaikkojen käyttämisestä ei peritä maksua. 

 
Päätös:  Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: 
 
 Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin omistuksessa ja muuten 

määräämisvallassa olevilla alueilla vuoden 2021 kuntavaaleissa salli-
taan ulkomainonta vain sitä varten osoitettavilla kahdella vaalimai-
nospaikalla keskustassa (torilla sekä Virtaintiellä Opistotalon lähei-
syydessä) ja yhdellä paikalla Killinkoskella (Inkantie).  

 
 Vaalien ulkomainonta aloitetaan kaupungin omistuksessa ja muuten 

määräämisvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyk-
sen alkamista eli 19.5.2021. 

 
 Vaalimainospaikkojen käyttämisestä ei peritä maksua. 
 
 Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Tekninen osasto, ehdokkaita asettaneet puolueet. 
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Sivistyslautakunta § 38 17.03.2021 
Kaupunginhallitus § 107 31.03.2021 
 
Opetustoimen täyttölupa laaja-alainen erityisopettaja 
 
106/01.01.00/2021 
 
SIVIL 17.03.2021 § 38 
  

Yhtenäiskoulun oppimisen tuen tiimi on tarkastellut erityisopetuksen 
resurssia uudessa yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2021-2022 alusta 
alkaen. Tiimin esityksenä on seuraavanlainen erityisopetuksen 
henkilöstöresurssin jyvitys  yhtenäiskoulussa: Jokaisella 
oppimisalueella (0-2 oppimisalue, 3-6 oppimisalue ja 7-9 
oppimisalue) olisi oppimisen tukena yksi laaja-alainen erityisopettaja, 
yksi erityisluokanopettaja ja vuosiluokkatasoinen ohjaaja. Lisäksi 
koulussa toimii yksi vaativan erityisen tuen yksilöllisen oppimisen 
ryhmä (YPR), jossa on erityisluokanopettaja ja kolme ohjaajaa. 
Yhtenäiskoulun nykyisten vakanssien määrä riittää tämän resurssin 
tason saavuttamiseksi.  
Nykyinen vakanssien rakenne on muodoltaan seuraava: 2 laaja-
alaista erityisopettajan virkaa. 5 erityisluokanopettajan virkaa, ja 12 
koulunkäynninohjaajan toimea.  
Vakanssin "erityisluokanopettaja" (5205) viranhaltija on 
irtisanoutunut virastaan elokuussa 2020. Virka on ollut täytettynä 
väliaikaisesti lukuvuonna 2020-2021.  
Jotta yhtenäiskoulussa saavutettaisiin em. kaltainen oppimisen tuen 
rakenne tulisi avoinna oleva vakanssi muuttaa erityisluokanopettajan 
nimikkeestä laaja-alaisen erityisopettajan nimikkeeksi. Samalla 
anotaan vakanssille täyttölupa toistaiseksi voimassa olevana 
virkasuhteena. Hallintosäännön  (28§) mukaan kaupunginhallitus voi 
tarvittaessa muuttaa viran tai toimen nimikkeen täyttölupaa 
myöntäessään. 

 
Valmistelija:  Yhtenäiskoulun rehtori 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle , että se muuttaa 

vakanssin nro 5205 nimikkeen erityisluokanopettajasta laaja-
alaiseksi erityisopettajaksi ja myöntää sille täyttöluvan 1.8.2021 
alkaen.  

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

_________  
 

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

 
KH 31.03.2021 § 107  
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Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti 
muuttaa vakanssin nro 5205 nimikkeen erityisluokanopettajasta laa-
ja-alaiseksi erityisopettajaksi ja myöntää sille täyttöluvan 1.8.2021 al-
kaen.  

 
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 § 37 17.03.2021 
Kaupunginhallitus § 108 31.03.2021 
 
Varhaiskasvatuksen täyttölupa-anomuksia 
 
SIVIL 17.03.2021 § 37 
  

Oheisaineistona on täyttölupa-anomuksia koskien seuraavia 
tehtäviä: 
- Killinkosken päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja 2.8.2021 
alkaen 
- Koivurinteen päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja 1.8.2021 
alkaen. 

 
Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta lupaa ottaa 

työntekijät seuraaviin tehtäviin: 
 - Killinkosken päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja 2.8.2021 

alkaen toistaiseksi 
 - Koivurinteen päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja 1.8.2021 

alkaen toistaiseksi. 
 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
_________  

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

elina.hakala@virrat.fi 
 
Jakelu: kaupunginhallitus 

 
KH 31.03.2021 § 108  

 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvat sivistyslautakunnan 
esityksen mukaisesti seuraaviin tehtäviin:  

 Killinkosken päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja 2.8.2021 
alkaen toistaiseksi;  

 Koivurinteen päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja 1.8.2021 
alkaen toistaiseksi. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Varhaiskasvatuspäällikkö Elina Hakala, puh. 044-7151470, sähkö-
posti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu: varhaiskasvatuspäällikkö
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Kaupunginhallitus § 109 31.03.2021 
 
Ilmoitusasiat 
 
KH 31.03.2021 § 109  

1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 25.3.2021 
LSSAVI/4658/2021. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle. 

2. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje VN/5896/2021: 
Alueille ohjattavat ja suositeltavat toimenpiteet epidemian le-
viämisen estämiseksi. 

3. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje VN/8321/2021: Covid-19-
epidemian aiheuttaman poikkeustilan sekä valmiuslain 86 §:n 
ja 88 §:n 1 kohdan käyttöönoton huomioon ottaminen sosiaali - 
ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa. 

 
 Valmistelija:  hallintosihteeri 
 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 
  _________  
 
 Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköpos-

ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 110 31.03.2021 
 
Omistajaohjaus Virtain Vuokratalot Oy:n yhtiökokousedustajalle 
 
KH 31.03.2021 § 110 Talousarvion vuoden 2021 yhtenä tavoitteena on konserniyhtiöiden 

yhtiöjärjestysten läpikäynti ja tarvittavien muutosten tekeminen. Työ 
on aloitettu Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalojen yhtiöjärjestyksestä.  

 
 Kaupunginhallitus on 6.10.2020 § 275 kokouksessaan päättänyt 

omistajaohjeen antamisesta Virtain Yrityspalvelu Oy:lle, Kiinteistö Oy 
Virtain Vuokrataloille ja Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntoloille 
seuraavasti: 

  
 Virtain Yrityspalvelu Oy:lle palkataan toimitusjohtaja (osa-aikainen 60 %, 

määräaikainen 31.12.2021 saakka), joka toimii myös Kiinteistö Oy Virtain 
Vuokratalojen ja Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntoloiden toimitusjohta-
jana (työmäärä jakautuu Virtain Yrityspalvelu Oy 30 %, Virtain Vuokratalot 
Oy 20 % ja Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntolat 10 %.) Kaupunki käyn-
nistää toimitusjohtajan rekrytoinnin. Kaupunginhallitus antaa omistajaoh-
jeen, että yhtiöiden hallitusten tulee käsitellä toimitusjohtajan rekrytointi 
edellä esitetyn mukaisesti. 

 
 Virtain Yrityspalvelulle ja Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntoloille 

on rekrytoitu toimitusjohtaja. Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalojen osal-
ta asiasta ei ole tehty päätöstä kaupunginhallituksen antaman omis-
tajaohjauksen mukaisesti.  

  
 Vuonna 2018 vuokratalojen yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että siitä 

poistettiin määräys toimitusjohtajasta. Muutoksen jälkeen yhtiölle on 
kuitenkin edelleen ollut mahdollista valita toimitusjohtaja osakeyhtiö-
lain 6 luvun 1 §:n mukaisesti. Edellisen yhtiöjärjestysmuutoksen yh-
teydessä muutettiin myös yhtiöjärjestyksen pykälää 8, jossa sääde-
tään yhtiön toiminimen kirjoittamisesta. 

 
 18.1.2021  kolme valtuutettua jättivät valtuustoaloitteen kuntayhtiöi-

den hallitusten jäsenten toimikauden muuttamisesta. Aloitteessa esi-
tetään, että kuntavaalien 2021 yhteydessä siirrytään järjestelmään, 
jossa porrastetaan yhtiöiden hallitusten jäsenten toimikautta. Val-
tuustoaloitteessa esitetään, että on jatkuvuuden kannalta on ongel-
mallista, että koko hallitus voi vaihtua yhtäaikaisesti. Tässä yhtey-
dessä on mahdollisuus arvioida nykyistä kirjausta hallitusten jäsen-
ten osalta.   

  
 Nykyisen yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon 

kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja viisi (5) varajäsentä. Hallituksen 
jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yh-
tiökokouksen päättyessä. Säännöksen mukaan hallituksen jäsenen 
kausi kestää varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan. Jäsenten 
valinta tulee siten käsitellä jokaisessa yhtiökokouksessa. Säännös ei 
estä sitä, etteikö jäsenet voisi vaihtua porrastetusti. Konserniyhtiöi-
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den hallitusten jäsenistä on sovittu kuntavaalien yhteydessä puoluei-
den välisissä neuvotteluissa. Viimekädessä yhtiökokous päättää hal-
lituksen jäsenten valinnasta omistajaohjauksen perusteella. Hallituk-
sen jäsenten ehdokasastettelussa tulisi siten huomioida mahdollinen 
tarve jäsenten toimikauden porrastamiselle. 

 
 Kuntalain 46 §:ssä säädetään omistajaohjauksesta seuraavaa: 
 Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsene-

nä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. 
 
 Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestys-

määräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen 
kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan mää-
räysvallan käyttöön. 

 

 Kuntalain 47.1 §:n mukaan Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, 
että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin 

kokonaisetu. 
 
 Virtain kaupungin konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus vastaa 

kaupungin toiminnan omistajaohjauksesta. 
 
 Osakeyhtiölain säännökset yhtiöjärjestykseen liittyen 
 
 Osakeyhtiölain 2 luvun 3 §.n mukaan yhtiöjärjestyksessä on aina 

mainittava yhtiön: 1) toiminimi, 2) kotipaikkana oleva Suomen kunta 
ja 3) toimiala. Tämä on yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältö eli kyse 
on yhtiöjärjestyksen pakollisista määräyksistä. Mikäli asiasta ei ole 
määrätty yhtiöjärjestyksessä, noudatetaan osakeyhtiölain olettama-
säännöksiä. Usein kuntayhtiöissä on tarkoituksenmukaista määrätä 
erinäisistä asioista yhtiöjärjestyksessä säädettyä vähimmäissisältöä 
laajemmin. Yhtiöjärjestyksessä ei ole ole välttämätöntä toistaa sellai-
sia määräyksiä, jotka juontavat jo osakeyhtiölaista. 

 
 Tässä yhteydessä on selkeintä käydä läpi koko yhtiöjärjestys ja huo-

mioida osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön muutok-
set. Oheismateriaalina on ehdotus Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalo-
jen uudeksi yhtiöjärjestykseksi. 

 
 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
 Osakeyhtiölain 5. luvun 30 §:n mukaan:  
 
 "Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Päätös on tehtävä 

27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä. 
 
 Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava 

rekisteröitäväksi, eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekiste-
röity. Jos yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoi-
mia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos tulee kuitenkin ilmoittaa 
rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien 
kanssa. 
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 Jos osakkeen tuottama oikeus määräytyy osakkeen nimellisarvon perus-

teella, nimellisarvosta luopuminen ei vaikuta osakkeen tuottamaan oikeu-
teen, ellei toisin päätetä." 

 
 Virtain Vuokratalojen yhtiökokous pidetään 6.4.2021 klo 9.00.  
 

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja, talousjohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus antaa Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalojen yhtiöko-
kousedustajalle seuraavan omistajaohjeen yhtiökokoukseen:  

 
 Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalojen yhtiöjärjestys muutetaan liitteen 

mukaiseksi. 
 
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
 
 Kaupunginhallituksen jäsen Reijo Koskela ei osallistunut esteellisenä 

asian käsittelyyn (hallintolaki 28.1 § 5. kohta, yhteisöjäävi: Kiinteistö 
Oy Virtain Vuokratalojen hallituksen varajäsen). 
 
(Liite 1 / 110 § ehdotus yhtiöjärjestykseksi) 
_________  

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

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot Oy:n yhtiökokousedustaja, Kiinteistö 

Oy Virtain Vuokratalot Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä.  
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Kaupunginhallitus § 111 31.03.2021 
 
Kaupunginvaltuuston 29.3.2021 päätösten täytäntöönpano 
 
KH 31.03.2021 § 111 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 29.3.2021 seuraavat 

varsinaiset asiat:  
  
 § 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 § 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 § 24 Kaupunginjohtajan johtajasopimus 
 § 25 Elinkeinotoiminnan käytössä olevien kiinteistöjen 
 kehittämissuunnitelma 
 § 26 Tilinpäätöksen 2020 negatiiviset talousarviopoikkeamat  
 § 27 Lisämääräraha Virtain hammashoidon hoitokoneinvestointiin 
 § 28 Lisämääräraha teollisuusalueen maanrakennustöihin 
 § 29 Lastensuojelun sosiaaliohjaajan viran perustaminen 
 § 30 Esiluokanopettajan virkojen perustaminen ja täyttöluvat 
 § 31 Valtuustoaloite hissien rakentamisesta Virtain kerrostaloihin 
 § 32 Valtuustoaloite: 

 Virtain sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite 
Puttosharjun alueen kunnostamisesta monipuoliseen vir-
kistyskäyttöön. 

 
 Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja  
 

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.  
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 Valtuustoaloite annetaan valmisteltavaksi. 
 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköpos-
ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 112 31.03.2021 
 
Oikaisuvaatimus elinvoimapäällikön virkavaalista 
 
114/00.02.01/2021, 272/01.01/2020 
 
KH 31.03.2021 § 112 Elinvoimapäällikkön virkavaali ja oikaisuvaatimus 
 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.2.2021 § 58 valinnut yksi-

mielisesti kaupungin elinvoimapäällikön virkaan Heidi Loukiaisen. 
Loukianen on myöhemmin ilmoittanut, että hän ei ota virkaa vastaan. 

 
 Hakijoista xxxx on jättänyt ko. päätöksestä oikaisuvaatimuksen 

12.3.2021. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on muuttu-
nut, sillä henkilö ei ole ottanut virkaa vastaan.  

 
 Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että hakija olisi tullut haastatella 

koulutustasonsa ja työkokemuksensa perusteella ja kysyy oikaisu-
vaatimuksessa, ymmärrettiinkö hänen ansionsa suhteessa muihin 
hakijoihin/haastateltaviin. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä viitaa oi-
kaisuvaatimuksessaan, että kaikilla haastateltavilla ei ole ollut kor-
keakoulututkintoa. Oikaisuvaatimuksen tekijän ilmoittaa oikaisuvaati-
muksessaan, että hänet tulee haastatella.    

 
 Yleistä oikaisuvaatimuksen käsittelyn periaatteista 
 Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- ja laillisuus-

perusteella. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu 
niihin vaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa esitetään, eikä se voi 
käsitellä asiaa laajemmin. 

 
 Oikaisuvaatimuksessa väitetyt laillisuusvirheet on tutkittava. Voidaan 

myös harkita, onko päätöstä muutettava tarkoituksenmukaisuuspe-
rusteet huomioon ottaen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä tulee antaa 
perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin. 

 
Elinvoimapäällikön kelpoisuusvaatimukset 
Elinvoimapäällikön hakuilmoituksessa on mainittu viran kelpoisuus-
ehdoista seuraavaa:  
 
Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva koulutus sekä soveltuva alan 
kokemus. Eduksi luetaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, 
kuntaelämän tuntemus ja hankerahoitusosaaminen. Lisäksi arvos-
tamme hyviä vuorovaikutustaitoja, markkinointihenkisyyttä, yrittäjyys-
taitoja ja hyvää kielitaitoa (vähintään sujuva englannin kielen taito). 
Haluamme joukkoomme yhteistyökykyisen tiimipelaajan! 
 
Hakuilmoituksessa ei ole vaadittu kelpoisuusehtona ylempää kor-
keakoulututkintoa, vaan se katsotaan eduksi. Kaikilla hakijoilla on ol-
lut soveltuva koulutus virkaan. Tältä osin oikaisuvaatimus on perus-
teeton.  
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Hakuilmoituksen mukaisesti:  
"Elinvoimapäällikkö vastaa yritysyhteistyöstä, elinvoimahankkeiden 
suunnittelusta ja toteuttamisesta, toimivien yritysten neuvonnasta ja 
auttamisesta, yrittäjien visioiden tukemisesta ja matkailun kehittämi-
sestä yhdessä elinvoimaosaston sekä kaupunkikonsernin muiden 
asiantuntijoiden kanssa. Elinvoimapäällikkö johtaa kaupungin työlli-
syydenhoitoa ja edesauttaa kaupunkimarkkinointia yhdessä muun 
viestintätiimin kanssa. Elinvoimapäällikön työ on itsenäistä ja moni-
puolista. Hän rakentaa elinvoimaista elinkeinoelämää huolehtimalla 
kaupungissa toimivista yrityksistä ja hankkimalla uusia toimijoita Vir-
roille. Keskeisenä tehtävänä on kasvun ja elinvoiman aikaansaami-
nen. Tehtävä edellyttää hyvää ja ennakkoluulotonta markkinoinnin ja 
viestinnän kehittämisotetta ja osaamista." 
 
Virkaa hakeneiden hakemukset on käyty tarkasti läpi ja arvioitu kou-
lutuksen, työkokemuksen ja hakemuksen perusteella haastatteluun 
kutsuttavat. Hakijoita on vertailtu hakuilmoituksessa mainittuihin kel-
poisuusvaatimuksiin ja muihin edellytettyihin seikkoihin nähden. 
Myös oikaisuvaatimuksen tehneen hakijan ansiot on käyty tarkasti 
läpi ja arvioitu soveltuvuus haettavan olleeseen virkaan.  
 
Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet 
julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Näitä pe-
rusteita noudatetaan myös kuntien virkavalinnoissa. 
 
Hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp) mukaan taidolla tarkoitetaan 
lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja 
taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttä-
miin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, jär-
jestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoita-
misen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla 
tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon 
kannalta merkityksellisiä ansioita ja nuhteetonta käytöstä. Taidon, 
kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon painoarvo nimitysperusteena 
määräytyy sen mukaan, millaisia valmiuksia virka ja sen hoito edel-
lyttävät. 
 
Kunnan viranomaisella on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita 
kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Tälle 
harkintavallalle asettavat rajoja perustuslain mukaiset virkanimitys-
perusteet ja laissa erikseen säädetyt syrjintäkiellot.  
 
Virantäyttöön kuuluvaan harkintavaltaan kuuluu päätöksentekijän oi-
keus valita hakemusten perusteella haastateltavat hakijat. Haastatel-
tavien valinnassa työnantajan tulee ensisijaisesti voida edellyttää ha-
kemuksessa esitetyt työkokemustiedot todenmukaisiksi. Haastatelta-
vien valinnassa hakemukset on vertailtu hallintolain 6 §:stä ilmene-
vien oikeusperiaatteiden mukaisesti tasapuolisesti, syrjimättömästi ja 
riittävästi. Se, että vain osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, 
kuuluu siis virantäyttömenettelyn luonteeseen ja työnantaja voi har-
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kintavaltansa puitteissa lähtökohtaisesti haastatella haluamansa vi-
ranhakijat. 
 
Kunnan viranomainen on käyttänyt harkintavaltaansa kutsuessaan 
hakijat haastatteluun. Haastatteluun kutsutut hakijat täyttävät viran 
kelpoisuusehdot. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole hakemuksessaan 
tai oikaisuvaatimuksessaan tuonut mitään ehdotonta pätevyyttä 
esiin, miksi hänet olisi tullut kutsua haastatteluun.  
 
 Oikaisuvaatimuksessa ei ole edellä mainitun mukaisesti esitetty sel-
laisia perusteita, joiden nojalla oikaisuvaatimuksen tekijä olisi katsot-
tava muita hakijoita tehdyn kokonaisarvion perusteella an-
sioituneemmaksi ja siten tullut kutsua haastatteluun.  
 

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perus-
tein.  

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

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

 
Jakelu: Oikaisuvaatimuksen tekijä  
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Kaupunginhallitus § 113 31.03.2021 
 
Elinvoimapäällikön virkavaali  
 
272/01.01/2020 
 
KH 31.03.2021 § 113 Julkinen hakumenettely  
 Virtain kaupungin elinvoimapäällikön virka on ollut haettavana  13.1.- 

5.2.2021 välisen ajan. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, kau-
pungin www-sivuilla, mol.fi- palvelussa sekä sosiaalisessa medias-
sa.   

 
 Viran hakuaika päättyi 5.2.2021 klo 12.00. Määräaikaan mennessä 
virkaa haki 17 henkilöä.  
 
 Lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 5 §:n mukaan sellai-
seen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ot-
taa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan 
päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.  
 
Elinvoimapäällikön tehtävä ja vastuualueet 
 Elinvoimapäällikkö vastaa yritysyhteistyöstä, elinvoimahankkeiden 
suunnittelusta ja toteuttamisesta, toimivien yritysten neuvonnasta ja 
auttamisesta, yrittäjien visioiden tukemisesta ja matkailun kehittämi-
sestä yhdessä elinvoimaosaston sekä kaupunkikonsernin muiden 
asiantuntijoiden kanssa. Elinvoimapäällikkö johtaa kaupungin työlli-
syydenhoitoa ja edesauttaa kaupunkimarkkinointia yhdessä muun 
viestintätiimin kanssa. 
 
 Elinvoimapäällikön työ on itsenäistä ja monipuolista. Hän rakentaa 
elinvoimaista elinkeinoelämää huolehtimalla kaupungissa toimivista 
yrityksistä ja hankkimalla uusia toimijoita Virroille. Keskeisenä tehtä-
vänä on kasvun ja elinvoiman aikaansaaminen. Tehtävä edellyttää 
hyvää ja ennakkoluulotonta markkinoinnin ja viestinnän kehittämis-
otetta ja osaamista. 
 
Viran kelpoisuusehdot 
 Kelpoisuusehtona virkaan oli soveltuva koulutus sekä soveltuva alan 
kokemus. Eduksi luettiin tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, 
kuntaelämän tuntemus ja hankerahoitusosaaminen. Lisäksi arvos-
tamme hyviä vuorovaikutustaitoja, markkinointihenkisyyttä, yrittäjyys-
taitoja ja hyvää kielitaitoa (vähintään sujuva englannin kielen taito).  
 
 Perustuslain 125 §:n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin vir-
koihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.  
 
Suoritetut haastattelut ja ratkaisuvalta 
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.2.2021 §33 elinvoima-
päällikön virkaa hakeneiden johdosta haastatteluun kutsuttavat. 
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 Haastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa. Haastattelut suoritettiin 
16.-17.2.2021. 
 
Hallintosäännön 54 §:n mukaan elikeinopäällikön viran täyttämisestä 
päättää kaupunginhallitus. Elinkeinopäällikön nimike on muutettu 
elinvoimapäällikön viraksi. Hallintosääntö on vielä tältä osin muutta-
matta.  
 
Virkavaalissa noudatettavat määräykset 
 Virkavaalissa noudatetaan kuntalain 105 §:n ja hallintosäännön 114 
ja 115 §:ien määräyksiä. Viranhaltijalain 7 §:n mukaan virkasuhtee-
seen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa 
viranomaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle teh-
tävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallis-
tuu lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuk-
siin ja tutkimuksiin. Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja 
ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on suoritet-
tava ehdollisena. Ottamisesta päättävä tai alempi täytäntöön paneva 
viranomainen päättää ottamisen (virkavaalin) vahvistamisesta.  
 
 Viranhaltijalain 8 §:n mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan 
määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden 
kuukauden koeajasta. Koeajan kuluessa virkasuhde voidaan molem-
min puolin purkaa päättymään välittömästi. Purkaminen ei saa ta-
pahtua 12 §:ssä tarkoitetuilla (syrjintä) tai koeajan tarkoitukseen näh-
den muutoin epäasiallisilla perusteilla.  
 
Aiempi päätös elinvoimapäällikön virkavaalista 
Virtain kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.2.2021 § 58 kau-
pungin elinvoimapäällikön valinnasta. Valittu henkilö on ilmoittanut 
myöhemmin, että ei ota virkaa vastaan.  
 
Kaupungin hallintosäännön mukaan, jos virkaan tai virkasuhteeseen 
valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole 
valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuh-
detta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan 
edelleen voimassa. 
 
Kaupunginhallitus merkitsi 22.3.2021 kokouksesaan ilmoituksen kiel-
täytymisestä elinvoimapäällikön virkaan tiedoksi. Kaupunginhallitus 
päätti tiedustella virkaa hakeneilta, onko heidän hakemuksensa voi-
massa (hallintosääntö 48 §) ja päättää tiedustelun perusteella jatko-
toimista seuraavassa kokouksessa. 
 
Yhdeksän hakijaa ilmoitti 29.3.2021 mennessä hakemuksena elin-
voimapäällikön virkaan olevan edelleen voimassa.  
 

 Haastattelutyöryhmän kokous 31.3.2021 
 Kaupunginhallituksen nimeämän haastattelutyöryhmä kokoontui 

30.3.2021 käsittelemään elinvoimapäällikön virkavaalia. Haastattelu-
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työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään elinvoimapäällikön virkaan 
KTM, tradenomi Tiina Perämäkeä.  

 
 Edellisen rekrytoinnin yhteydessä elinvoimapäällikölle suunniteltiin 

osastopäällikön sijaisuutta tai osastopäällikön roolia, mikäli hallinto-
sääntöä olisi uudistettu tämän mukaisesti. Tässä vaiheessa on kui-
tenkin päädytty, että elinvoimaosaston osastopäällikkönä jatkaa kau-
punginjohtaja, eikä muutoksia osastopäälliköistä olla esittämässä. 
Tämä tulee huomioida myös palkkauksessa. 

 
 

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 
 

Ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus päättää valita elinvoimapäälliköksi tradenomi, 
KTM Tiina Perämäen tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella. Valin-
nan perusteena on koulutus, työkokemus, haastattelussa suoriutumi-
nen, vahva markkinointi- ja viestintäosaaminen sekä hankeosaami-
nen.  

 
 Kaupunginhallitus päättää, että virkasuhteen täyttämisessä noudate-

taan 6 kk:n koeaikaa. 
 
 Kaupunginhallitus päättää, että vaali on kunnallisesta viranhaltijasta 

annetun lain 7 § 3 momentin mukaisesti ehdollinen. 
 
 Elinvoimapäällikön tehtäväkohtaiseksi palkaksi päätetään 4000 eu-

roa. 
_________  

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

ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Hakijat 
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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  99-101, 105, 107-111 § 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät 102-104, 106, 113 § 

 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 102-104, 106, 113 § 
 
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 

 X 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. 

 X Kunnallisvalitus, pykälät, 112 §                                                                         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 nettisivuille 6.4.2021 

     Liitetään pöytäkirjaan  


