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OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Koskela Reijo Puheenjohtaja

Kangas Sanna 1. vpj osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Hänninen Mikko 2. vpj osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä, poissa klo
17.45-17.50 § 257 käsittelyn
ajan

Ala-Kaarre Pirjo jäsen osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Dahlberg Ari jäsen saapui kokoukseen klo 17.55 §
258 käsittelyn aikana

Kalliomäki Eila jäsen
Mäkinen Aimo jäsen ei osallistunut esteellisenä § 259

käsittelyyn
Saarinen Johanna jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

välityksellä
Tikkanen Pentti jäsen

MUU Vehmas Jarmo KV:n puheenjohtaja
Kaleva Keijo KV:n 1. vpj
Solja Satu KV:n 2. vpj osallistui kokoukseen Teamsin

välityksellä
Kotalampi Katja KV:n 3. vpj osallistui kokoukseen Teamsin

välityksellä
Viitanen Henna kaupunginjohtaja,

esittelijä
osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä, ei osallistunut
esteellisenä § 259 käsittelyyn

Jaatinen Kaisa talousjohtaja, oto.
hallintojohtaja,
pöytäkirjanpi

osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

ALLEKIRJOITUKSET

 Reijo Koskela Kaisa Jaatinen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 256 - 283
LIITTEET 1/265, 2/267 §

PÖYTÄKIRJAN TAR- 25.8.2021
KASTUS

  Pirjo Ala-Kaarre  Mikko Hänninen
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PÖYTÄKIRJA YLEI- Kaupungin internet sivuilla 26.8.2021
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Kaisa Jaatinen, talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
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Kaupunginhallitus § 256 23.08.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

KH 23.08.2021 § 256 Hallintosäännön 127 §:n mukaan
Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen
osal lis tu jat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voi-
daan käyt tää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä,
jo hon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Tällöin
edel ly tyk se nä on läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa
nä kö- ja ääniyhteydessä.

 Hallintosäännön 146 §:n mukaan
Hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjaan tulee tehdä merkintä käy te-
tyis tä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yk-
si löi dään päätökset, jotka on tehty sähköisessä pää tök sen te ko me net te lys-
sä).

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

  Pöytäkirja tarkastetaan 25.8.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä
26.8.2021.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Pirjo
Ala-Kaar re ja Ari Dahlberg.

Kaupunginhallitus päättää toteuttaa tämän kokouksen osin säh köi-
ses ti Teams-järjestelmän välityksellä siten, että sähköisesti ko kouk-
seen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö-
ja ääniyhteydessä.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Ala-Kaarre ja Mikko Hänninen.

Mikko Hänninen saapui kokoukseen klo 17.38 tämän pykälän kä sit te lyn
alkaessa.

Teamsin välityksellä kokoukseen osallistuivat luottamushenkilöistä
Johanna Saarinen, Katja Kotalampi, Pirjo Ala-Kaarre, Sanna Kan gas,
Satu Solja ja Mikko Hänninen sekä viranhaltijoista Henna Viitanen ja Kai-
sa Jaatinen.

  _________
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Kaupunginhallitus § 257 23.08.2021

Kaavoitus- ja kehittämispäällikön virka

225/01.01/2021

KH 23.08.2021 § 257 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa, jonka asukasluku
on yli 6000, tulee olla kaavoittaja, jolla on kunnan kaa voi tus teh tä-
vien hoidon edellyttämä pätevyys. Kaavoittaja voi myös olla kuntien
yh tei nen tai kunta voi antaa tehtävän sopimuksen nojalla toisen kun-
nan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan kaavoittajan hoi det ta-
vak si. Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö huolehtii mm. kaavoitukseen
ja maan käyt töön, maan hankintaan ja myyntiin liittyvistä suun nit te-
lu-, oh jaus-, valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä sekä poik kea mis-
lu pien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelutehtävistä.

 Kaavoitus- ja kehittämispäällikön virka on vapautunut 12.8.2021 al-
kaen. Kaavoitus- ja kehittämispäällikön virka on ollut julkisesti haet-
ta va na 23.7.2021 - 23.8.2021. Hakuilmoitus on julkaistu mol.fi -si-
vus tol la, kau pun gin www-sivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä Kun-
ta leh den ja Kuntatekniikkalehden verk ko pal ve lus sa.

Virkaan valittavalta edellytämme kunnan kaavoitustehtävien hoidon
edel lyt tä mää pätevyyttä (MRL 20.2 §), maankäyttö- ja rakennuslain
tun te mus ta, kokemusta kaavoituksen ohjaamisesta ja maankäytön
suun nit te lus ta, paikkatietojärjestelmien hallintaa sekä kokemusta
ke hit tä mis teh tä vis tä ja elinkeinoelämäyhteistyöstä. Kor kea kou lu tut-
kin to ja kaavan laatijan pätevyys (MRL 10 §, MRA 3 §) katsotaan
eduk si. Lisäksi arvostamme positiivista asennetta työhön, ko ke mus-
ta vastaavista työtehtävistä sekä hyvää kirjallista ja suullista esi tys-
tai toa. Hakuilmoitus oheismateriaalina.

Hakuaika päättyi 23.8.2021 klo 12.00. Virkaan ei tullut hakemuksia
määräaikana.

Hakijayhdistelmä esitellään kokouksessa.

Hallintosäännön 54 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kaa voi-
tus pääl li kön viran täyttämisestä.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää kaavoitus- ja kehittämispäällikön rek ry-
toin ti pro ses sin jatkotoimista.

Päätös:  Kaavoitus- ja kehittämispäällikön viran hakuaikaa päätettiin jatkaa
per jan tai hin 17.9.2021 saakka.
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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 258 23.08.2021

Kuntakonsernistrategia vuosille 2022-2025

KH 23.08.2021 § 258 Kuntalain 37 §:n mukaan jokaisen kunnan tulee hyväksyä kun ta stra-
te gia, jossa valtuusto päättää kunnan toi min nan ja ta lou den pit kän
ai ka vä lin tavoitteet. Kuntastrategian laadinta on ollut lakisääteinen
vel voi te nykyisen kuntalain (10.4.2015/410) tultua voimaan. Sään te-
lyl lä on haluttu ko ros taa valtuuston roolia kunnan strategisena joh ta-
ja na. Sääntelyn ta voit tee na on myös korostaa pit kän aikavälin vas-
tuun kan toa, tie toi ses ti ennakoivaa otetta kunnan toimintaan ja toi-
min ta kent tään se kä pa ran taa laajojen ko ko nai suuk sien hallintaa.

 Kuntalain mukaan kuntastrategiassa tulee linjata ja asettaa pitkän
ai ka vä lin tavoitteet ainakin kunnan asukkaiden hy vin voin nin edis tä-
mi seen, palvelujen järjestämiseen ja tuot ta mi seen, kunnan tehtäviä
kos ke vis sa laeissa säädettyihin palvelutavoitteisiin, omis ta ja po li tiik-
kaan, henkilöstöpolitiikkaan, kun nan asukkaiden osallistumis- ja vai-
kut ta mis mah dol li suuk siin sekä elinympäristön ja alueen elin voi man
ke hit tä mi seen liittyen.

 Eri näkökulmien kokoaminen turvaa kuntastrategian ohjausvoiman
ko ko kunnan toiminnassa ja sen, että kai kis sa kunnan toiminnoissa
py ri tään toimimaan kunnan ko ko nais edun mukaisesti. Kun ta stra te-
gian sisältöä ei yk si tyis koh tai ses ti säännellä, vaan se on kunnan it-
sen sä har kit ta va na.

Kuntastrategian tavoitteena on vah vis taa kun nan toiminnan oh jaa-
mis ta kokonaisuutena sekä liittää kun nan stra te gi nen suunnittelu ja
ta lous suun nit te lu ny kyis tä tiukemmin yhteen. Kun ta lain 110 §:n mu-
kaan ta lous ar vio ja -suunnitelma on laadittava si ten, että ne to teut ta-
vat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan teh tä vien hoi ta mi seen tur-
va taan. Kuntalain 37 §:n mu kaan kun ta stra te gias sa tulee määritellä
myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Val tuus to päättää, mi-
ten arviointi ja seuranta toteutetaan ja or ga ni soi daan. Lisäksi kun ta-
lain 37 § edellyttää, että kun ta stra te gia tar kis te taan vähintään ker-
ran valtuuston toimikaudessa.

Kuntastrategian lisäksi kaupungilla on ollut hyväksyttynä erillinen
elinkeino-ohjelma vuosille 2017-2021. Strategiatyön käynnistämisen
yhteydessä on tarpeen huomioida myös kyseinen ohjelma ja sen
päivittämisen tarve.

Valmistelija:  kaupunginjohtaja; talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus:  Kaupunginhallitus käy ohjauskeskustelun strategian laadinnasta ja
ai ka tau lus ta ja palauttaa asian jatkovalmisteluun.
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Päätös:  Kaupunginhallitus kävi asiasta ohjauskeskustelun ja palautti asian
valmisteluun.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Ari Dahlberg saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo
17.55.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 259 23.08.2021

Kaupunginjohtajan koeajan päättyminen

10/01.01.01/2021

KH 23.08.2021 § 259 Kaupunginjohtaja Henna Viitasen koeaika päättyy 31.8.2021. Kun-
nal li ses sa viranhaltijalaissa ei ole erityisiä sään nök siä koeajan päät-
ty mis tä koskevasta päätöksenteosta.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: (KH:n puheenjohtaja)

 Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginjohtajan koeajan päättymisen
tie dok si.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen ja kaupunginhallituksen jäsen Aimo Mä-
ki nen poistuivat kokouksesta es teel li se nä tämän pykälän käsittelyn ajaksi
(hal lin to la ki 28.1. § 1 kohta, Viitanen: asianosainen ja Mäkinen: asian osai-
sen läheinen).
_________

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

 Jakelu: Kaupunginjohtaja, palkanlaskenta
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Kaupunginhallitus § 260 23.08.2021

Kaupunginvaltuuston 16.8.2021 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja
täytäntöönpano

KH 23.08.2021 § 260
Kuntalain 410/2015 säännöksiä:

"39.1 § Kunnanhallituksen tehtävät
Kunnanhallituksen tulee:
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lail li-
suu den valvonnasta;
(...)

96 § Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir heel li ses-
sä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että
pää tös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös
täy tän töön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
kä si tel tä väk si

143 § Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Täy tän töön pa noon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai va li-
tus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oi kai su vaa ti-
muk sen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täy tän töön pa-
non."

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 16.8.2021 seuraavat
varsinaiset asiat:

55 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
56 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
57 § Kuntavaalien 2021 tulos 
58 § Hallintosäännön muuttaminen kaupunginvaltuuston pu heen joh-
ta jien lukumäärän ja tarkastuslautakunnan kokoonpanon osalta
59 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston vaali
60 § Vaalilautakunnan asettaminen kaupunginvaltuustossa toi mi tet-
ta via suh teel li sia vaaleja varten
61 § Kaupunginhallituksen vaali
62 § Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025
63 § Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025
64 § Perusturvalautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
65 § Sivistyslautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
66 § Teknisten palveluiden lautakunnan valitseminen toimikaudeksi
2021-2025
 67 § Lupapalvelulautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2021-
2025
68 § Marttisen johtokunnan valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
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69 § Merikanto-opiston johtokunnan jäsenten valitseminen toi mi kau-
dek si 2021-2025
70 § Keskisen muistorahaston johtokunnan valitseminen toi mi kau-
dek si 2021-2025
71 § Jäsenen valitseminen Pirkanmaan liiton kuntien edus ta jain ko-
kouk seen
72 § Edustajien valitseminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kun ta-
yh ty män valtuustoon
73 § Jäsenen valitseminen Seinäjoen koulutuskuntayhtymän val-
tuus toon toimikaudeksi 2021-2025
74 § Jäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi
2021-2025
75 § Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen toimikaudeksi
2021-2025
76 § Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen toi mi kau-
dek si 2021-2025
77 § Jäsenen valitseminen Keurusselän ympäristölautakuntaan toi-
mi kau dek si 2021-2025
78 § Valtuustoryhmien muodostaminen
79 § Edustajan nimeäminen Pirkanmaan vaalipiirin kuntapäiville
2021
80 § Edustajan nimeäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksen neu vot-
te lu kun taan
81 § Edustajan nimeäminen Tampereen kaupungin elinvoima- ja
osaa mis lau ta kun taan
82 § Kaupunginvaltuuston kokouskutsujen julkaiseminen ja val tuus-
ton kokousajat vuonna 2021
83 § Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen
84 § Virtain Jäähalli Oy:n avustusanomus / lisämääräraha
85 § Jäähdyspohjan vesiosuuskunnan välirahoitusanomus
86 § Äijännevan vesiosuuskunnan välirahoitusanomus

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto on tehnyt edellä
lue tel lut päätökset laillisessa järjestyksessä ja toimivaltansa puit teis-
sa eivätkä päätökset ole muutoinkaan lainvastaisia. Kau pun gin hal li-
tus päättää, että kaupunginvaltuuston päätökset pannaan täy tän-
töön.

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 § 261 23.08.2021

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoksen jäsenten valinta

KH 23.08.2021 § 261 Hallintosäännön 12 §:ssä määrätään kaupunginhallituksen alaisesta
hen ki lös tö jaos tos ta seuraavaa:
"Kaupunginhallituksen alaisessa henkilöstöjaostossa on neljä jäsentä (4)
se kä kaupunginjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Henkilöstöjaoksen esit te li jä-
nä toimii henkilöstöpäällikkö. Jos henkilöstöpäällikkö on estynyt tai es teel-
li nen, päätetään asiat kaupunginjohtajan esittelystä.

 Kaupunginhallitus päättää henkilöstöjaoksen valinnasta."

 Hallintosäännön 28 §:ssä säädetään henkilöstöjaoksen rat kai su val-
las ta seuraavaa:

 "Henkilöstöjaosto päättää:
1. yleisperiaatteet henkilöstön palkkaukselle ja muille henkilöstöä kos-

ke vil le asioille;
2. harkinnanvaraisista palkantarkastuksista lukuun ottamatta val tuus-

ton valitsemaa henkilöstöä;
3. virka- ja työehtosopimuksen määräyksen soveltamisesta sil loin, kun

se on jätetty kaupungin harkintaan;
4. viranhaltijan virkavapauden ja työntekijän työvapaan aikaisesta har-

kin nan va rai ses ta palkkauksesta;
5. muun kuin kaupunginvaltuuston ottaman viranhaltijan oi keu des ta

py syä edelleen virka- ja työsuhteessa eroamisiän jäl keen;
6. virka- ja työehtosopimusten tulkintaa ja soveltamista kos ke vis sa

neu vot te luis sa työnantajan edustajien määräämisestä;
7. paikallisen sopimuksen tekemisestä kunnallisen pää so pi muk sen ja

val ta kun nal li sen virka- ja työehtosopimusten sallimissa ra jois sa;
8. paikallisten sopimusten soveltamisesta tai valtakunnallisten vir ka- ja

työ eh to so pi mus ten paikallisesta soveltamisesta;
9. viran tai toimen nimikkeen muuttamisesta kuitenkin niin, että kau-

pun gin hal li tus voi tarvittaessa muuttaa nimikkeen täyt tö lu paa myön-
täes sään;

10. johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevasta henkilöstöstä;
11. viranhaltijalle ja työsuhteiselle aiheettomasti maksetun palkan tai

muun palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden ta kai sin pe-
rin näs tä viranhaltijalain 56 §:n mukaisesti;

12. ammattiyhdistyskoulutuksesta. "

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää kaupunginhallituksen hen ki lös tö jaok seen
nel jä jäsentä sekä jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden va ra-
pu heen joh ta jak si.

 Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen pu-
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heen joh ta jal la on läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstöjaoksen ko-
kouk sis sa.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 Henkilöstöjaoksen jäseniksi valittiin Sanna Kangas, Johanna Saa ri-
nen, Keijo Kaleva ja Jarmo Vehmas. Valituista puheenjohtajaksi va-
lit tiin Keijo Ka le va ja varapuheenjohtajaksi valittiin Johanna Saa ri-
nen.
_________

Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Asko Ihamäki, puh. (03) 485 1212, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Henkilöstöjaokseen valitut, henkilöstöpäällikkö



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2021 594
Kaupunginhallitus 23.08.2021

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus § 262 23.08.2021

Kaupunginhallituksen valmistelutyöryhmän nimeäminen toimikaudeksi 2021-2023

KH 23.08.2021 § 262 Kaupunginhallituksella on toimikaudella 2019-2021 ollut kau pun gin-
hal li tuk sen alainen valmistelutyöryhmä, joka on kes kit ty nyt mm. ta-
lous ar vion ja maan käyt töön ja kaavoitukseen liit ty vien asioi den val-
mis te luun.

 Hallintosäännön 18 §:ssä on määräykset avustavista toimielimistä.

 Valmistelija:  talousjohtaja, oto.hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:
 nimittää toimikaudekseen 2021-2023 kau pun gin hal li tuk sen

val mis te lu työ ryh män ja sille puheenjohtajan.
 Kau pun gin joh ta ja toimii val mis te lu ryh män esittelijänä ja hal lin-

to joh ta ja sih tee ri nä.
 Työryhmään voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita asiasta

riip puen. 
 Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginvaltuuston

pu heen joh ta jal la on läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän ko-
kouk sis sa.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

  Kaupunginhallitus päätti nimittää toimikaudekseen 2021-2023 kau-
pun gin hal li tuk sen valmistelutyöryhmään seuraavat henkilöt ja pu-
heen joh ta jat.

 Johanna Saarinen, pj
 Sanna Kangas, vpj
 Mikko Hänninen
 Pirjo Ala-Kaarre
 Pentti Tikkanen

  Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaikilla kaupunginhallituksen
jä se nil lä ja valtuuston pu heen joh ta jis tol la on kokouksissa läsnäolo-
ja puheoikeus.

  _________

 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 263 23.08.2021

Kaupunginhallituksen edustajien määrääminen lauta- ja johtokuntiin toimikaudeksi
2021-2023

KH 23.08.2021 § 263 Virtain kaupungin hallintosäännön 132 §:ssä määrätään seu raa vaa
läs nä olos ta toimielimen kokouksessa:

"Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäk si läsnäolo- ja
pu he oi keus:
 kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheen johtajistolla;
 kaupunginvaltuuston, lautakuntien ja johtokuntien ko kouk ses sa,

kes kus vaa li lau ta kun nan ja tarkastuslautakunnan kokouksia lu kuun
ot ta mat ta, kaupunginhallituksen pu heen johtajalla ja kau pun gin joh ta-
jal la tai hallintojohtajalla se kä nimetyllä nuorisovaltuutetulla.

 muihin toimielimiin, paitsi keskusvaalilautakuntaan ja tar kas tus lau ta-
kun taan, kaupunginhallitus voi määrätä keskuudestaan edus ta jan,
jol la on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen ko kouk ses sa.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja pu he oi keu des ta
päät tää asianomai nen toimielin.

Salassa pidettäviä asioita käsiteltäessä kokouksessa voivat olla jä sen ten,
esit te li jän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi läsnä vain kau pun gin hal li tuk sen
edus ta ja ja kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen ko kouk ses sa val-
tuus ton puheenjohtajisto.

 Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asias sa.
Asian tun ti ja voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän kes kus te lun
päät ty mi seen asti."

Hallintosäännön 26 § §:n mukaan kaupunginhallituksen jäsenen
teh tä vä muissa toimielimissä on seuraava:

"Kaupunginhallituksen jäsenen tulee
1. seurata erityisesti sen lautakunnan toimintaa, johon kau pun gin hal li-

tus on valinnut hänet edustajakseen ja kiinnittää kau pun gin hal li tuk-
sen huomiota lautakunnan käsiteltävinä oleviin kau pun gin hallinnon
kan nal ta merkittäviin asioihin,

2. tuoda lautakunnan tietoon kaupunginhallituksen näkemys kau pun-
gin hal lin non keskeisistä tavoitteista sekä

3. tehdä tarvittaessa esitys lautakunnan ratkaiseman asian ot ta mi ses-
ta kau pun gin hal li tuk sen käsiteltäväksi kuntalain 92 §:n mu kai ses ti."

Kaupunginhallitus voi määrätä edustajansa seuraaviin toimielimiin:
 teknisten palveluiden lautakunta
 perusturvalautakunta
 sivistyslautakunta
 lupapalvelulautakunta
 Liikelaitos Marttisen johtokunta
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 Merikanto-opiston johtokunta

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus määrää edustajansa lauta- ja johto kuntiin toimi-
kaudeksi 2021-2023.

Päätös:  Kaupunginhallitus määräsi lauta- ja johtokuntiin edustajakseen seu-
raa vat henkilöt toimikaudeksi 2021-2023: 
 teknisten palveluiden lautakunta: Aimo Mäkinen
 perusturvalautakunta: Ari Dahlberg
 sivistyslautakunta: Johanna Saarinen
 lupapalvelulautakunta: Pentti Tikkanen
 Liikelaitos Marttisen johtokunta: Mikko Hänninen
 Merikanto-opiston johtokunta: Pirjo Ala-Kaarre

  _________

 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 264 23.08.2021

Edustajien nimeäminen yhteistyötoimikuntaan toimikaudelle 2021-2023

KH 23.08.2021 § 264 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnis-
sa(449/2007)  14 §:
"Kunnassa on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henki-
löstön edustajista. Työnan taja ja henkilöstöä edustavat 19 §:ssä tar-
koitetut yhdistykset tai nii den rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset
ni meä vät edustajansa yh teistoimintaelimeen, jonka toimikausi on
nel jä vuotta. (---)"

Kaupungin yhteistyötoimikunnassa henkilöstön edustajina ovat toi-
mi neet kaupungin pääluottamusmiehet (6) sekä työ suo je lu val tuu te-
tut (2). Kaupunginhallitus on valinnut erikseen työnantajan edus ta-
jat.

Yhteistyötoimikunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Pe ri aat tee na on ollut, että kahden vuoden toimikausittain pu heen-
joh ta juus ja varapuheenjohtajuus vuorottelee työnantajan ja hen ki-
lös tön edustajien kesken.

Työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa toimikaudella
2019-2021 ovat toimineet kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, hen ki-
lös tö pääl lik kö, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kau pun gin hal-
li tuk sen puheenjohtaja.

Valmistelija:  henkilöstöpäällikkö

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää edustajansa yhteistyötoimikuntaan vuo-
sik si 2021-2023.

Päätös:  Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen yhteistyötoimikuntaan vuo-
sik si 2021-2023 kaupunginjohtajan, hallintojohtajan, hen ki lös tö pääl-
li kön, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen
pu heen joh ta jan.

_________

Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Asko Ihamäki, puh. (03) 485 1212, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Nimetyt
 Pääluottamusmiehet
 Henkilöstöpäällikkö
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Kaupunginhallitus § 265 23.08.2021

Kaupungin edustajien nimeäminen eräisiin yhteisöihin toimikaudeksi 2021-2023

KH 23.08.2021 § 265
 Hallintosäännön 25 §:ssa säännellään kaupunginhallituksen rat kai-

su val las ta. Sen mukaan kau punginhallitus nimeää kaupungin edus-
ta jat kaupunginhallituksen toi mikautta vastaavaksi tai lyhyemmäksi
ajak si niihin kuntayhtymien yh ty mä ko kouk siin, osakeyhtiöiden yh tiö-
ko kouk siin ja muihin yhtei söihin, joissa kaupunki on jäsenenä tai
osak kaa na, sekä antaa tar vittaessa toimintaohjeet.

Oheisaineistona on selvitys viime toimikaudeksi nimetyistä edus ta-
jis ta.

 Valmistelija: talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää edustajansa yhteisöihin vuosiksi 2021-
2023.

Päätös:  Kaupunginhallitus nimesi eddustajansa yhteisöihin toimikaudeksi
2021-2023 liitteen mukaisesti.

(Liite 1/265 § nimetyt edustajat yheisöihin 2021-2023)
  _________

 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 266 23.08.2021

Vanhusneuvoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025

266/00.00.01/2021

KH 23.08.2021 § 266 Kaupunginhallitus on 28.10.2013 § 337 päättänyt asettaa van hus-
neu vos ton 1.1.2014 alkaen. Myös nykyisen kuntalain mukaan kun-
nas sa tulee olla vanhusneuvosto (Kuntalaki 27 §).

 Vanhusneuvoston toimintasäännön 3 §:n mukaan:
 "Kaupunginhallitus asettaa vanhusneuvoston ja vahvistaa van hus neu vos-
ton toimintasäännön.

 Vanhusneuvostoon kuuluu 10 varsinaista jäsentä ja kullekin jä se nel le
hen ki lö koh tai nen varajäsen.

 Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvostoon Virroilla toimivista re kis te-
röi dyis tä eläkeläisjärjestöistä ja muista järjestöistä kuusi jäsentä ja heille
hen ki lö koh tai set varajäsenet edustamaan jokaista Virroilla toi mi vaa elä ke-
läis jär jes töä näiden esityksen mukaan.

 Lisäksi kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvostoon edustajat so si aa li toi-
mes ta, teknisestä toimesta ja terveydenhuollosta sekä kau pun gin hal li tuk-
sen edustajan sekä heille varajäsenet. Lisäksi kau pun gin hal li tus nimeää
van hus neu vos tol le sihteerin,  joka  on  kau pun gin  viranhaltija  sekä  hä-
nel le henkilökohtaisen varajäsenen. 

 Vanhusneuvoston toimintakausi on valtuustokausi. Vanhusneuvosto rin-
nas te taan toiminnassa muihin kaupunginhallituksen nimittämiin toi mi kun-
tiin. Vanhusneuvosto kuulee tarvittaessa asiantuntijoita, ku ten seurakuntia
ja muita vanhustyötä tekeviä tahoja."

 Toimikaudella 2017-2021 kaupunginhallituksen edustajana van hus-
neu vos tos sa on ollut Tapani Heinonen ja varalla Armi Hänninen.

Vanhusneuvosto on kokouksessaan 29.7.2021 esittänyt, että van-
hus neu vos to saisi edustajan perusturvalautakuntaan, tekniseen lau-
ta kun taan ja sivistyslautakuntaan puheoikeudella. Tuleva van hus-
neu vos to keskuudestaan valitsisi nämä edustajat.

Oheismateriaalina vanhusneuvoston ehdotus ja kokoonpano päät ty-
neel lä toi mi kau del la.

Valmistelija:  va. talous- ja hallintopäällikkö, kaupunginjohtaja

 Ehdotus: Kaupunginhallitus
1. pyytää Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry.tä, Virtain Eläkkeensaajat

ry:tä, Virtain Seniorit ry:tä, Virtain Sotaveteraanit ry:tä, So tain-
va li dien Veljesliiton Virtain osasto ry:tä, Virtain seu dun kris til li-
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set eläkeläiset ry:tä, sosiaalitoimen, teknisen toi men ja Kei tu-
rin Sote Oy:n  nimeämään edustajansa ja yh den va ra edus ta-
jan sa kaudelle 2021-2025.

2. nimeää yhden kaupunginhallituksen edustajan ja va ra edus ta-
jan.

3. nimeää vanhusneuvoston sihteerin.

 Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi van hus neu vos ton
29.7.2021 esityksen vanhusneuvoston edustajista lautakuntiin. Kau-
pun gin hal li tus toteaa, että lautakunnat voivat harkintansa mukaan
kut sua tarvittaessa asian tun ti joi ta kuultavaksi ikäihmisiä koskevissa
asiois sa.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 Kaupunginhallitus nimeää edustajakseen Tapani Heinosen ja va ra-
edus ta jak si Eila Kalliomäen sekä sihteeriksi Hanna-Leena Simosen.
_________

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

Jakelu:  Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry, Virtain Eläkkeensaajat ry, Virtain Kan-
sal li set Seniorit ry, Virtain Sotaveteraanit ry, Sotainvalidien Vel jes lii-
ton Virtain osasto ry, Virtain seudun kristilliset eläkeläiset ry, so si aa-
li toi mi, tekninen toimi, Keiturin Sote Oy,
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Kaupunginhallitus § 267 23.08.2021

Toimikunnat ja kaupungin edustus eräissä toimikunnissa

KH 23.08.2021 § 267 Kaupungin kunniamerkkitoimikunta
Toimikunta käsittelee ja tekee esityksiä lähinnä kaupungin luotta-
mushenkilöiden ja henkilöstön huomionosoituksista, kuten ritarikun-
tien kunniamerkeistä, kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkeistä, arvoni-
mistä ja muista mahdollisista huomionosoituksista. Tehtävän luon-
teen vuoksi toimikunta käyttää varsin itsenäisesti kaupungin
esitysoi keutta.

Kutsuntalautakunta (Asevelvollisuuslaki 19 ja 22 §)
 Kutsuntalautakunnassa on 3 jäsentä, joista yksi sen kunnan edusta-

ja, jota kutsuntatilaisuus koskee. Kunnan edustaja ja tarpeellinen
mää rä varahenkilöitä.

 Vammaisneuvosto (Kuntalaki 28 §)
 Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vai kut ta mis mah dol li suuk-

sien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vam mais neu-
vos to. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vam-
mai sil la henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee
olla vam mais neu vos tos sa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on
huo leh dit ta va vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Veteraaniasiain neuvottelukunta
 Neuvottelukunnassa on edustajat Virtain Sotaveteraaneilta, Virtain

So tain va li deil ta, seurakunnalta ja Ainalalta. Kaupungilta neuvottelu-
kunnassa on ollut 4 edustajaa. 

Oheisaineistona on selvitys viime toimikaudelle nime tyistä toi mi kun-
nis ta.

 Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää toimikaudeksi 2021-2023 seuraavat toimi-
kunnat ja edustajat:
 Kunniamerkkitoimikunta
 Kutsuntalautakunta; kaupungin edustaja ja varaedustaja
 Vammaisneuvosto; kaksi kaupungin edustajaa ja kaksi va ra-

edus ta jaa
 Veteraaniasiain neuvottelukunta; neljä kaupungin edustajaa

  Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi edustajat toimikuntiin liitteen mukaisesti.
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(Liite 2/267 § edustajat toimikuntiin 2021-2023)

  _________

 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 268 23.08.2021

Edustajan nimeäminen Pori-Parkano-Haapamäki -ratatyöryhmään

263/00.00.01/2021

KH 23.08.2021 § 268 Pori-Parkano-Haapamäki (PPH) –ratatyöryhmä on perustettu v.
2014. Ryhmään kuuluu edustajia Satakunnan, Pirkanmaan ja Kes-
ki-Suo men liitoista, kauppakamareista, raideliikennekäytävän kun-
nis ta (Pori, Pomarkku, Kankaanpää, Jämijärvi, Parkano, Keuruu,
Vir rat) ja Porin satamasta.

Työryhmä seuraa rataverkon ja raideliikenteen kehittämistä, suun-
nit te lee ja toteuttaa PPH-ratayhteyttä koskevaa edunvalvontaa, ja
on mm. teettänyt raideliikennekäytävän uudelleenkäyttöönottoa kos-
ke via selvityksiä.

Kuluneella kaudella rataryhmän puheenjohtajuus oli Parkanon kau-
pun gil la ja varapuheenjohtajuus Keski-Suomessa. Sihteerinä ja val-
mis te li ja na toimi Satakuntaliiton maakunta-asiamies.

Kuluneelle kaudelle Virtain kaupungilta työryhmään on nimetty Reijo
Kos ke la ja varajäseneksi Teemu Kontoniemi.

Rataryhmän kokoonpano päivitetään nyt alkavalle kun nal lis hal lin-
non kau del le. Virtain kaupunkia pyydetään nimeämään edustajansa
ryh mään toimikauden ajaksi.

Valmistelija:  kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenen Pori-Parkano-Haapamäki
rai de lii ken ne käy tä vä työryhmään.

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti nimetä Pori-Parkano-Haapamäki rai de lii-
ken ne käy tä vä työryhmään jäseneksi Reijo Koskelan ja varajäseneksi
Tee mu Kontoniemen.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Satakuntaliitto, valitut
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Kaupunginhallitus § 269 23.08.2021

Edustajan nimeäminen maaseutuhallinnon yhteistoimintaryhmään

KH 23.08.2021 § 269
Vuoden 2013 alusta lähtien Virtain kaupunki on ollut osa maa seu tu-
hal lin non yhteistoiminta-aluetta, jonka Virtain kaupunki muodostaa
yh des sä Keuruun, Jämsän, Mänttä-Vilppulan, Kuhmoisten, Ruo ve-
den ja Petäjäveden kanssa. Keuruun kaupunki toimii yh teis toi min-
ta-alu een hallinnosta vastaavana isäntäkuntana.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen perustamista koskevassa
so pi muk ses sa on sovittu, että yhteistoimintasopimuksen to teu tu mi-
sen seurantaa sekä yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan
seu ran taa varten perustetaan yhteistoimintaryhmä. Yh teis toi min ta-
ryh män toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi. Kuntia ja
maa ta lous tuot ta ja yh dis tyk siä pyydetään nimeämään edustajansa ja
va ra hen ki lö maaseutuhallinnon yhteistoimintaryhmään.

Yhteistoimintaryhmän tehtävät ja kokouskäytäntö:
 Yhteistoimintasopimuksen toteutumisen sekä yh teis toi min-

ta-alu een talouden ja toiminnan seuranta
 Yhteistoimintaryhmä voi tehdä maaseutua ja ke hit tä mis yk sik-

köä koskevia kehittämisaloitteita ja esityksiä sopimuskuntien ja
Keu ruun kau pun gin päätettäväksi.

 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan val tuus to kau sit-
tain eri kunnista. Ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa vuo des-
sa pu heen joh ta jan kutsumana. Esityslistan valmistelijana ja
asioi den esit te li jä nä toimivat maaseutupäällikkö ja ke hit tä mis-
yk si kön maa seu tu sih tee ri. Muut maaseutusihteerit ovat ryh-
mäs sä mu ka na asiantuntijointa. 

 Jäsenten aiheuttamista kustannuksista vastaa jäsenen lä het tä-
vä kunta ja tuottajayhdistys.

 Virtain kaupungin edustajana yhteistoimintaryhmässä viime val tuus-
to kau del la on toiminut Aimo Mäkinen ja varaedustajana Arja Ylä-No-
jo nen.

 Hallintosäännön 25 §:ssä säädetään kaupunginhallituksen rat kai su-
val las ta. Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajat kau pun gin-
val tuus ton ja kaupunginhallituksen toimikausia vastaavaksi tai erik-
seen päätetyksi lyhyemmäksi ajaksi niiden kuntayhtymien yh ty mä-
ko kouk siin, osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin ja muihin yhteisöihin,
jois sa kau pun ki on jäsenenä tai osakkaana, sekä antaa tarvittaessa
toi min ta oh jeet nimetyille.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
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Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää Virtain kaupungin edustajan ja va ra edus-
ta jan maaseutuhallinnon yhteistoimintaryhmään valtuustokaudelle
2021-2025.

Päätös:  Kaupunginhallitus nimesi Virtain kaupungin edustajaksi Aimo Mä ki-
sen ja varaedustajaksi Arja Ylä-Nojosen maaseutuhallinnon yh teis-
toi min ta ryh mään valtuustokaudelle 2021-2023.
_________

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

Jakelu: Keuruun kaupunki
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Kaupunginhallitus § 270 23.08.2021

Edustajan nimeäminen Keiturin Sote Oy:n yhtiökokouksiin

KH 23.08.2021 § 270 Hallintosäännön 25 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää kau pun-
gin edustajat kaupunginhallituksen toimikautta vastaavaksi tai ly-
hyem mäk si ajaksi niihin kuntayhtymien yhtymäkokouksiin, osa ke yh-
tiöi den yhtiökokouksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kaupunki on jä-
se ne nä tai osakkaana, sekä antaa tarvittaessa toimintaohjeet.

Keiturin Sote Oy on kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö.

Keiturin Sote Oy:n yhtiökokousedustajana on toiminut kau pun gin-
hal li tus.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Keiturin Sote Oy:n
yh tiö ko kouk siin vuosiksi 2021-2025.

Päätös:  Kaupunginhallitus nimesi Keiturin Sote Oy:n yhtiökokousedustajaksi
kau pun gin hal li tuk sen vuosille 2021-2025.
_________

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

Jakelu: Yhtiökokousedustaja
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Kaupunginhallitus § 271 23.08.2021

Edustajan nimeäminen Virtain Energian Oy:n yhtiökokouksiin

KH 23.08.2021 § 271 Hallintosäännön 25 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää kau pun-
gin edustajat kaupunginhallituksen toimikautta vastaavaksi tai ly-
hyem mäk si ajaksi niihin kuntayhtymien yhtymäkokouksiin, osa ke yh-
tiöi den yhtiökokouksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kaupunki on jä-
se ne nä tai osakkaana, sekä antaa tarvittaessa toimintaohjeet.

Virtain Energia Oy on kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö.

Virtain Energia Oy:n yhtiökokousedustajana on toiminut kau pun gin-
hal li tus.

Valmistelija:  va. talous- ja hallintopäällikkö

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää edustajan Virtain Energia Oy:n yh tiö ko-
kouk siin vuosiksi 2021-2025.

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti nimetä Virtain Energia Oy:n yh tiö ko kous-
edus ta jak si vuosiksi 2021-2025 Aimo Mäkisen.
_________

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

Jakelu: Yhtiökokousedustaja
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Kaupunginhallitus § 272 23.08.2021

Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Virtain vuokratalojen yhtiökokouksiin

KH 23.08.2021 § 272 Hallintosäännön 25 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää kau pun-
gin edustajat kaupunginhallituksen toimikautta vastaavaksi tai ly-
hyem mäk si ajaksi niihin kuntayhtymien yhtymäkokouksiin. osa ke yh-
tiöi den yhtiökokouksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kaupunki on jä-
se ne nä tai osakkaana, sekä antaa tarvittaessa toimintaohjeet.

 KOY Virtain Vuokratalot on kaupungin tytäryhtiö, kaupunki omistaa
yh tiön koko osakekannan.

 Kaudella 2019-2021 yhtiökokousedustajana on toiminut Pauli Ko ta-
lam pi.

 Valmistelija: talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Virtain
Vuok ra ta lo jen yhtiökokouksiin vuosille 2021-2023.

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Reijo Kos ke-
lan Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalojen yhtiökokouksiin vuosille
2021-2023.

  _________

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

 Jakelu: Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot, yhtiökokousedustaja
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Kaupunginhallitus § 273 23.08.2021

Edustajan nimeäminen Virtain opiskelija-asuntolat Oy:n yhtiökokouksiin

KH 23.08.2021 § 273 Hallintosäännön 25 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää kau pun-
gin edustajat kaupunginhallituksen toimikautta vastaavaksi tai ly-
hyem mäk si ajaksi niihin kuntayhtymien yhtymäkokouksiin. osa ke yh-
tiöi den yhtiökokouksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kaupunki on jä-
se ne nä tai osakkaana, sekä antaa tarvittaessa toimintaohjeet.

 KOY Virtain Opiskelija-asuntolat on kaupungin tytäryhtiö,  kaupunki
omis taa yhtiön koko osakekannan.

 Kaudella 2019-2021 yhtiökokousedustajana  on toiminut Pauli Ko ta-
lam pi.

 Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Virtain
Opis ke li ja-asun to loi den yhtiökokouksiin vuosille 2021-2023.

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Reijo Kos ke-
lan Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntoloiden yhtiökokouksiin vuo-
sil le 2021-2023.

  _________

 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044) 715
1221, sähköposti: etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

 Jakelu: Virtain Opiskelija-asuntolat Oy, yhtiökokousedustaja
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Kaupunginhallitus § 274 23.08.2021

Edustajan nimeäminen Virtain Yrityspalvelu Oy:n yhtiökokouksiin

KH 23.08.2021 § 274 Hallintosäännön 25 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää kau pun-
gin edustajat kaupunginhallituksen toimikautta vastaavaksi tai ly-
hyem mäk si ajaksi niihin kuntayhtymien yhtymäkokouksiin. osa ke yh-
tiöi den yhtiökokouksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kaupunki on jä-
se ne nä tai osakkaana, sekä antaa tarvittaessa toimintaohjeet.

Virtain Yrityspalvelu Oy on tytäryhtiö,  kaupunki omistaa yhtiön koko
osa ke kan nan.

 Kaudella 2019-2021 kaupungin yhtiökokousedustajana on toiminut
Kei jo Ka le va.

 Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Virtain Yrityspalvelu
Oy:n yhtiökokouksiin vuosille 2021-2023.

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti nimetä talousjohtaja Kaisa Jaatisen kau-
pun gin  edustajaksi Virtain Yrityspalvelu Oy:n yhtiökokouksiin vuo-
sil le 2021-2023.

  _________

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

 Jakelu: Elinkeinopäällikkö, yhtiökokousedustaja
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Kaupunginhallitus § 275 23.08.2021

Edustajan nimeäminen Virtain Jäähalli Oy:n yhtiökokouksiin

KH 23.08.2021 § 275 Hallintosäännön 25 § mukaan kau punginhallitus nimeää kaupungin
edus ta jat kaupunginhallituksen toi mikautta vastaavaksi tai ly hyem-
mäk si ajaksi niihin kuntayhtymien yh ty mä ko kouk siin, osakeyhtiöiden
yh tiö ko kouk siin ja muihin yhtei söihin, joissa kaupunki on jäsenenä
tai osakkaana, sekä antaa tar vittaessa toimintaohjeet.

Virtain Jäähalli Oy on kaupungin tytäryhtiö. Kaupunki omistaa yhtiön
osa ke kan nas ta 62,8 %.

Kaudella 2019-2021 yhtiökokousedustajana oli Olavi Mäkinen.

 Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Virtain Jäähalli Oy:n
yh tiö ko kouk siin vuosiksi 2021-2023.

Päätös:  Kaupunginhallitus päättää nimetä Ari Dahlbergn kaupungin edus ta-
jak si Virtain Jäähalli Oy:n yhtiökokouksiin vuosille 2021-2023.

  _________

 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtajaKaisa Jaatinen, puh. 044-715
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 276 23.08.2021

Edustajan nimeäminen Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n yhtiökokouksiin

KH 23.08.2021 § 276 Hallintosäännön 25 § mukaan kaupunginhallitus nimeää kaupungin
edus ta jat kaupunginhallituksen toimikautta vastaavaksi tai ly hyem-
mäk si ajaksi niihin kuntayhtymien yhtymäkokouksiin, osakeyhtiöiden
yh tiö ko kouk siin ja muihin yhteisöihin, joissa kaupunki on jäsenenä
tai osakkaana, sekä antaa tarvittaessa toimintaohjeet.

Kaupungin omistusosuus Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakekan-
nasta on 41,6 %. Yhtiökokous nimeää hal lintoneuvoston, jossa on
15 jäsentä, näistä 5 on Virtain kaupungin esittämiä. Hal lin to neu vos-
ton jäsenten toimikausi on 3 vuotta. Hallintoneuvosto nimeää 5-jä se-
ni sen hallituksen.

Kaudella 2019-2021 yhtiökokousedustajana toimi Reijo Koskela.

 Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Koil lis-Satakunnan
Säh kö Oy:n yhtiökokouksiin vuosille 2021-2023.

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Reijo Kos ke-
lan Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n yhtiökokouksiin vuosille
2021-2023.

  _________

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

 Jakelu:  Yhtiökokousedustaja, Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 
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Kaupunginhallitus § 277 23.08.2021

Edustajan nimeäminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksiin

KH 23.08.2021 § 277 Hallintosäännön 25 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää kau pun-
gin edustajat kaupunginhallituksen toimikautta vastaavaksi tai ly-
hyem mäk si ajaksi niihin kuntayhtymien yhtymäkokouksiin. osa ke yh-
tiöi den yhtiökokouksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kaupunki on jä-
se ne nä tai osakkaana, sekä antaa tarvittaessa toimintaohjeet.

 Virtain kaupungin osuus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakekannas-
ta on n. 2,13 % ja ää ni val lasta 0,28 %.

 Kaudella 2019-2021 kaupungin yhtiökokousedustajana oli kau pun-
gin joh ta ja.

 Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Pirkan maan Jäte-
huolto Oy:n yhtiökokouksiin vuosille 2021-2023.

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupunginjohtajan kaupungin edus-
ta jak si Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksiin vuosille
2021-2023.

  _________

 Lisätietoja: talousjohtja, oto hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221,
säh kö pos ti: etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

 Jakelu:  Pirkanmaan Jätehuolto Oy, yhtiökokousedustaja
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Kaupunginhallitus § 278 23.08.2021

Edustajan nimeäminen ElmoNet Oy:n yhtiökokouksiin

KH 23.08.2021 § 278 Hallintosäännön 25 §:n mukaan kau punginhallitus nimeää kau pun-
gin edustajat kaupunginhallituksen toi mikautta vastaavaksi tai ly-
hyem mäk si ajaksi niihin kuntayhtymien yh ty mä ko kouk siin, osa ke yh-
tiöi den yhtiökokouksiin ja muihin yhtei söihin, joissa kaupunki on jä-
se ne nä tai osakkaana, sekä antaa tar vittaessa toimintaohjeet.

Kaupungin omistusosuus  ElmoNet Oy:n osakekan nasta on n. 0,9
%. Kaudella 2019-2021 yh tiö ko kous edus ta ja na on toi mi nut Pentti
Tik ka nen.

 Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan ElmoNet Oy:n yh tiö-
ko kouk siin vuosille 2021-2023.

Päätös:  Kapunginhallitus päätti nimetä Pentti Tikkasen kaupungin edus ta-
jak si ElmoNet Oy:n yhtiökokouksiin vuosille 2021-2023.

  _________

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

 Jakelu:  Yhtiökokousedustaja, ElmoNet Oy
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Kaupunginhallitus § 279 23.08.2021

Valtuustoaloite kokoontumistilasta kuntalaisten käyttöön / Tilatyöryhmän
perustaminen

183/00.02.00/2021

KH 23.08.2021 § 279 Koulutyö Virtain uudessa yhtenäiskoulussa on käynnistynyt elo-
kuus sa 2021. Uuden koulun valmistumisen myötä mm. kirjastolta ja
Tre dul ta on vapautunut tilaa. Myös yhtenäiskoulun takana oleva
oma ko ti ta lo on vapautumassa syksyllä toiseen käyttöön. Vapaana
ole vat tilat ja niiden mahdollinen jatkokäyttö tulee arvioida mah dol li-
sim man pikaisesti ennen seuraavaan vuoden talousarviokäsittelyä.
Täs tä syystä kaupunginhallitukselle esitetään ti la työ ryh män pe rus-
ta mis ta, joka tarkastelee toimitilatarpeet ja laatii asiaa kos ke vat ke-
hit tä mis eh do tuk set.

 Asian valmistelun yhteydessä tulee ottaa käsittelyyn myös kes kus-
tan val tuus to ryh män 7.6.2021 tekemä valtuustoaloite "Ko koon tu mis-
ti la kuntalaisten käyttöön". Aloitteessa esitetään, että Vir roil la sel vi-
te tään ja järjestetään kokoontumistila, jossa on val mii na tuolit, pöy-
dät, av-laitteet ja minikeittiö.

Valmistelija: kaupunginjohtaja 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää perustaa tilatyöryhmän, nimetä siihen jä-
se net sekä nimeää tilatyöryhmälle puheenjohtajan ja sihteerin.

 Tilatyöryhmän tulee tehdä alustava selvitys asiassa 30.9.2021 men-
nes sä.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 Kaupunginhallitus päätti valita työryhmään seuraavat jäsenet sekä
pu heen joh ta jan ja sihteerin:
 tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, pj
 elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki, sihteeri
 yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala
 kaupunginjohtaja Henna Viitanen
 teknisten palveluiden lautakunnan puheenjohtaja Anssi Nyman
 sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pirjo Ala-Kaarre

 Lisäksi samassa yhteydessä tulee ottaa pohdittavaksi myös vanhan
ylä kou lun/lu ki on jatkokäyttö.
_________
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Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu:  Työryhmään nimetyt
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Kaupunginhallitus § 280 23.08.2021

Kaupunginhallituksen kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito loppuvuonna 2021

KH 23.08.2021 § 280 Kuntalain (410/2015) 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymässä hal-
lin to sään nös sä annetaan tarpeelliset määräykset mm. toimielinten
ko koon tu mi ses ta.

 Kuntalain 140 §:n mukaan:
 "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n
1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oi kai su-
vaa ti mus oh jei neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen näh tä vä nä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
sään nök sis tä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöy-
tä kir jas sa jul kais taan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian kä sit-
te lys tä. Pöy tä kir jas sa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta vält-
tä mät tö mät hen ki lö tie dot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on pois tet-
ta va tie to ver kos ta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

 Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun vi ran omai-
sen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen
vi ran omai nen katsoo sen tarpeelliseksi.

 Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saa neen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöy tä kir-
ja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa."

 Hallintosäännössä on kokousmenettelystä mm. seuraavat mää räyk-
set:

 128 §   Kokousaika ja -paikka
 Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

 Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peel li-
sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh ta jal le esi tyk-
sen sen pitämisestä. Tällöin puheenjohtaja määrää ko kous ajan.

 Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 129 §   Kokouksen koollekutsuminen
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra-
pu heen joh ta ja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kä si tel tä-
vät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan ko-
kous kut sun yhteydessä.

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja päättää,
voi ko kokoukseen osallistua sähköisen yhteyden avulla.

Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tie-
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to ja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
vel vol li suus olla läsnä, toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin päättää,
kuin ka monta päivää ennen kokousta kutsu on toimitettava osanottajille.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää säh-
köi ses ti.

 146 §   Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pi tä-
mi nen
 Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen pu heen joh ta ja.
Jos pu heen joh ta ja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä ko kouk sen kulusta,
pöy tä kir ja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mu kaan.

 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöy tä kir jan pi tä jä.

 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 Puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat voivat ilmoittaa myös säh köi ses ti
pöy tä kir jan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan al le kir joi tuk-
sil la myöhemmin.  Sähköisessä pää tök sen te ko me net te lys sä tehtyjä pää-
tök siä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tar kas taa erikseen ennen
ko kous ta.

 Pöytäkirjan laatimisesta on lisäksi tarkat määräykset 146 §:ssä

 Toimielimen pöytäkirjan pitämistä koskevia määräyksiä noudatetaan so-
vel tu vin osin myös viranhaltijan tekemiin päätöksiin. Jokaisen rat kai su val-
taa käyt tä vän viranhaltijan on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 Kaupunginhallitus on viime vuosina kokoontunut pääsääntöisesti jo-
ka toi sen viikon maa nan tai na klo 17.30. 

 Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa internetissä
kau pun gin kotisivuilla. Pöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tar kas ta mi-
sen jälkeen. 

Valmistelija:  kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen varsinaiset ko-
kouk set pidetään 23.8.2021 alkaen pääsääntöisesti joka toinen viik-
ko, minkä lisäksi hallitus ko koon tuu tarpeen vaatiessa muunakin
ajan koh ta na. Kokouspäivää tai kel lon ai kaa voidaan tarvittaessa
muut taa.

 Kaupunginhallitus käyttää sähköistä kokousjärjestelmää, jonka kaut-
ta esityslista jaetaan jäsenille neljä päivää ennen kokousta. Tämän
li säk si voidaan lähettää lisälista myöhemmin. 
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 Hallituksen kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana
toi se na arkipäivänä (yleensä keskiviikko) ja pidetään yleisesti näh-
tä vä nä tarkastusta seuraavana arkipäivänä (yleensä torstai) kau-
pun gin internet-sivuilla. Jos toinen arkipäivä on py hä päi vä, voidaan
pöy tä kir jan tarkastusta tarvittaessa myös ai kais taa tai myöhentää.
Esi tys lis tas sa on maininta pöytäkirjan näh tä vil lä olo päi vä mää räs tä.

 Hallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään ylei-
ses ti nähtävänä kaupunginhallituksen pöytäkirjojen näh tä vänäpi to-
päi vi nä kaupunginvirastossa sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti tie-
to ver kos sa, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tar peel li sek-
si.

 Kaupunginhallituksen esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan
kau pun gin www-sivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti huomioiden
kui ten kin salassapitosäännökset. Esityslista poistuu tietoverkosta
pöy tä kir jan julkaisun jälkeen.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715
1221, sähköposti: etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 281 23.08.2021

Ilmoitusasiat

KH 23.08.2021 § 281
1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen ra jan yli tys-

paik ko ja koskevan tartuntatautilain 16 §:n mukaisen päätöksen
(LSSA VI/10027/2021) kumoaminen.

2. Pirkanmaan työllisyyskatsaus, kesäkuu 2021. Virtain työt tö-
myys as te 8,5 %.

3. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje: Lapsiin ja nuoriin
koh dis tu vat rajoitustoimet.

 Valmistelija:  hallintosihteeri

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
  _________

 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715
1221, sähköposti: etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 282 23.08.2021

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

KH 23.08.2021 § 282 Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen val tion osuu-
des ta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta har kin-
nan va rai ses ti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti
poik keuk sel lis ten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien
vuok si on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa ote-
taan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Har kin nan va rai-
sen avus tuk sen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vai ku-
tuk set, jotka on eriteltävä hakemuksessa.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on
hy väk sy nyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toi men pi tei-
tä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen
on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevan hakemuksen liit-
tees sä. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun men nes-
sä, on hakemuksen liitteeseen merkittävä se, milloin valtuusto ne
kä sit te lee ja mitkä toimenpiteet ovat. Valtionapuviranomainen voi
aset taa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan ta-
lou teen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina
vuo si na jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos
esi tet ty jä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Avus-
tuk sen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kuntalain
118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toi men pi-
teet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto
kos kee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen ar-
vioin ti ryh mä.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä
enin tään 30 000 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen val tion osuu-
des ta annetun lain 48 §:n 2 momentin mukaan korotusta on haet ta-
va valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä.

Hakemukset tulee toimittaa 3.9.2021 mennessä virka-aikana. Ha ke-
muk sen liitteessä tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja eri tyis olo suh-
teet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden ta sa pai not ta-
mi seen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sel lai sia
tie to ja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 2 mo-
men tin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen
myön tä mi sel le ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä eh-
to ja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa val-
tion osuu den korotuksen käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn ta lou-
den ta sa pai no tus suun ni tel man lisäksi:
1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa
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pää tän tä val las sa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyt-
tö ta lous- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu tukemaan
kun nan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on
syy tä varautua avustuksesta riippumatta.
2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden ter veh dyt tä-
mis tar pei siin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman
ke hi tyk sen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen ve lan hoi-
to kus tan nuk siin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tu lo pe-
rus tei den jo tapahtuneisiin muutoksiin.

Hakemuksessa tulee arvioida eri tyi ses ti vuoden 2021 tilannetta. Pe-
rus te luis sa tulee erityisesti tuo da esille ne toimenpiteet, joita kunta
on tehnyt tai on tekemässä poik keuk sel lis ten tai tilapäisten ta lous-
on gel mien parantamiseksi.

Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää
val tio va rain mi nis te riön esityksestä valtioneuvosto. Kuntien val tion-
osuus lain 49 §:n 6 momentin mukaan korotuksen maksamisen ajan-
koh das ta päättää valtiovarainministeriö. Myönnetyt korotukset mak-
se taan kuitenkin vuoden 2021 loppuun mennessä.

Oheismateriaalina on Valtiovarainministeriön kirje ja ha ke muk sen lii-
te lo ma ke.

Virtain kaupunki on hakenut harkinnanvaraista valtionosuuden ko ro-
tus ta vuosina 2019 ja 2020. Virtain kaupungille ei ole myönnetty
har kin nan va rais ta valtionosuuden korotusta. Harkinnanvaraisen val-
tion osuu den myöntämiskriteereissä tai Virtain kaupungin taloudessa
ei ole tä män jälkeen tapahtunut merkittävää muutosta, minkä joh-
dos ta esitetään, että avustusta ei haeta.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee valtiovarainministeriön kirjeen tiedoksi
ja päättää, että Virtain kaupunki ei hae harkinnanvaraista val tion-
osuu den korotusta.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715
1221, sähköposti: etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 283 23.08.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin
julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin

KH 23.08.2021 § 283
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luon nok ses ta val tio-
neu vos ton asetukseksi valtionavustuksesta eräi siin julkisen sosiaali-
ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin.

Tausta
Pääministeri Marinin hallitus on vuoden 2020 budjettiriihen yh tey-
des sä sitoutunut korvaamaan koronaan liittyvät välittömät kus tan-
nuk set. Tällaisia ovat erityisesti testaukseen ja testauskapasiteetin
nos ta mi seen, jäljittämiseen, karanteeneihin, potilaiden hoitoon, mat-
kus ta mi sen terveysturvallisuuteen sekä rokotteeseen liittyvät kus-
tan nuk set.

Sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin liittyvät kor-
vauk set kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle on
tar koi tus toteuttaa vuonna 2021 olennaiselta osin val tion avus tuk sil-
la. Valtion vuoden 2021 talousarvioon on varattu määräraha tätä
tar koi tus ta varten (momentti 33.60.38).

Kustannusten korvausmalli on valmisteltu yhteistyössä val tio va rain-
mi nis te riön kanssa.

Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuntien vuoden 2021 ko ro-
nas ta aiheutuneiden sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kor-
vaa mi sek si myönnettävistä valtionavustuksista.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on korvata kuntien koronasta ai-
heu tu neet välittömät kustannukset tavalla, joka sekä mahdollistaisi
kus tan nus ten riittävän kompensaation että aiheuttaisi hakijoille mah-
dol li sim man vähän hallinnollista taakkaa. Tarkoituksena myös on,
et tä avustuskokonaisuudessa huomioidaan kattavasti myös muut
kun nil le ja kuntayhtymille annetut, koronasta aiheutuneiden kus tan-
nus ten korvaamiseen tarkoitetut tuet ja avustukset.

Esityksessä ehdotetaan, että avustus määritettäisiin pääosin las ken-
nal li sin perustein. Laskennallisena avustusta myönnettäisiin tes-
tauk sen, jäljittämisen, rokottamisen ja hoidon kustannuksiin. Tältä
osin avustusta voisivat hakea kunnat. Avustuksen määrä perustuisi
kes ki mää räis ten kustannusten perusteella määritettyyn toi min to koh-
tai seen korvaushintaan sekä toimintokohtaiseen volyymiin, esi mer-
kik si testien määrään. Korvausten taso tullaan mitoittamaan siten,
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et tä epidemian hoidosta aiheutunut kustannusten lisääntyminen tu-
lee avustus ja muu valtion rahoitus huomioiden valtakunnan tasolla
ko ko nai suu des saan täysimääräisesti katetuksi ja myös kun ta koh tai-
ses ti tarkasteltuna kustannukset tulevat kompensoiduiksi.

Lisäksi avustuskokonaisuuteen liitettäisiin asukaslukuun pohjautuva
las ken nal li nen erä, jolla katettaisiin muita koronasta aiheutuneita
kus tan nuk sia. Tältä osin avustusta voisivat hakea kuntien lisäksi
myös sairaanhoitopiirit. Kokonaisuuteen sisältyisi myös har kin nan-
va rai nen osuus, jota voitaisiin myöntää kunnille, mikäli las ken nal li-
sin perustein määräytyvät korvaukset eivät tuottaisi riittävää kom-
pen saa tio ta. Lisäksi avustushaun yhteydessä voisi hakea korvausta
ter vey den huol to lain 79 § 2 momentin mukaisiin kustannuksiin, jotka
ovat aiheutuneet kotikunnattomien henkilöiden määräämisestä ka-
ran tee niin, eristykseen tai pakolliseen terveystarkastukseen. Siltä
osin avustusta voisivat hakea kaikki kunnat ja kuntayhtymät, joille
on syntynyt näitä kustannuksia.

Valtio korvaa koronasta aiheutuneita kustannuksia useiden eri ka-
na vien kautta. Vuonna 2020 covid-19-pandemiasta aiheutuneita
kus tan nuk sia kompensoitiin kunnille korottamalla peruspalvelujen
val tion osuuk sia yhteensä yli 1,6 miljardilla eurolla. Lisäksi yh tei sö-
ve ron jako-osuutta korotettiin kymmenellä prosenttiyksiköllä. Sai-
raan hoi to pii reil le on osoitettu yhteensä 400 miljoonan euron avus-
tus ko ko nai suus koronasta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Kus-
tan nuk sia korvataan eri toimijoille muun muassa myös sai raus va-
kuu tus lain (1224/2004) mukaisten korvausten kautta.

Hakukierroksia on tarkoitus järjestää ainakin kaksi. Ensimmäisellä
ha ku kier rok sel la katettaisiin tammikuusta elokuuhun 2021 ai heu tu-
neet kustannukset. Avustukset tulisivat hakuun syksyllä 2021.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää antamaan lausuntonsa val mis-
tel lus ta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi.

Oheismateriaalina on asetusluonnos sekä lausuntopyyntö. Sosiaali-
ja terveysministeriö järjestää verkkokuulemistilaisuuden 23.8.2021,
jon ka aiheena on lausuntopyynnön kohteena oleva asetus avus tuk-
ses ta covid-kustannuksiin. Virtain kaupungin lausunto valmistellaan
kuu le mis ti lai suu den jälkeen ja esitellään kokouksessa.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus käy ohjauskeskustelun lausunnon sisällöstä ja
val tuut taa kaupunginjohtajan antamaan lausunnon valtioneuvoston
ase tuk ses ta valtionavustuksesta eräisiin jul ki sen sosiaali- ja ter vey-
den huol lon covid-19-kustannuksiin.



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2021 625
Kaupunginhallitus 23.08.2021

Ptk:n tark.

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: Lausuntopalvelu (27.8.2021 mennessä)
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OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksen-
hakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät   256-260, 281 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 261-280, 282-283 §
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-
la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
oikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen

Oikaisuvaati-
musviranomai
-nen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:
Virtain kaupunginhallitus
Pykälät 261-280, 282-283 §

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)
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Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
 puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät,                                                                                  Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät,                                                                                     Valitusaika __ päivää
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika ___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus-
perusteet

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

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

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

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Lisätietoja Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin-
maksulaissa (1455/2015) säädetään.
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