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__________________________________________________________________________
Aika 20.09.2021 klo 17:30 - 20:30

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams

KÄSITELLYT ASIAT

§ Otsikko Sivu
303 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

pöytäkirjantarkastajien valinta
684

304 Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta
vapauttamisessa vuosina 2022-2024

685

305 Virrat-palkinnon saaja 2021 687

306 Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta /
Määrärahan siirto toiselle kustannuspaikalle

688

307 Yhtenäiskoulun hanke / Lisämääräraha 690

308 Keskuskeittiön hanke / Lisämääräraha 692

309 Sosiaalityöntekijän viran perustaminen Virtain kaupungin
yhteistoiminta-alueelle

694

310 Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 696

311 Täyttölupa / avustava kirjanpitäjä 698

312 Varajäsenen valitseminen Seinäjoen koulutuskuntayhtymän
valtuustoon toimikaudeksi 2021-2025

699

313 Omistajaohjaus/Kiinteistö Oy Virtain Veteraanit 701

314 Omistajaohjaus/Kiinteistö Oy Kanttorinrinne 702

315 Omistajaohjaus/Kiinteistö Oy Illansuu 703

316 Virtain kaupungin alueella vahvistetut kiinteistökaupat
1.7.-31.8.2021

704

317 Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä 705

318 Ilmoitusasiat 707

319 Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 708

320 Vaskiveden ranta-asemakaavan muutos koskien kiinteistöjä
936-409-7-356, 936-409-7-357, 936-409-7-358 ja
936-402-7-175

710

321 Osallistuminen kuntatyötä koskeviin tutkimuksiin 714

322 Osakeyhtiön perustaminen / jatkotoimet 716
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323 Kaupunginjohtajan sivutoimi-ilmoitus 720

324 Kaavoitus- ja kehittämispäällikön virka 721

325 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien
poikkeuslupapäätöstä kiinteistölle 936-408-5-192

723
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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

Ala-Kaarre Pirjo jäsen osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Dahlberg Ari jäsen
Kalliomäki Eila jäsen
Mäkinen Aimo jäsen poissa § 316 käsittelyn ajan
Saarinen Johanna jäsen saapui kokoukseen klo 18.00 §

308 käsittelyn aikana
Hakola Marika varajäsen

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

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

välityksellä, liittyi kokoukseen
klo 17.42 § 304 käsittelyn
aikana

Viitanen Henna kaupunginjohtaja,
esittelijä

osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä, poissa § 323
käsittelyn ajan

Jaatinen Kaisa talousjohtaja, oto.
hallintojohtaja,
pöytäkirjanpi

osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

POISSA Tikkanen Pentti jäsen
Kaleva Keijo KV:n 1. vpj

ALLEKIRJOITUKSET

 Reijo Koskela Kaisa Jaatinen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 303 - 325
LIITTEET 1/319 §, 2/325 §

PÖYTÄKIRJAN TAR- 21.9.2021
KASTUS

Sanna Kangas  Aimo Mäkinen
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PÖYTÄKIRJA YLEI- Kaupungin internet sivuilla 23.9.2021
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

  Kaisa Jaatinen, talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
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Kaupunginhallitus § 303 20.09.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

KH 20.09.2021 § 303 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 22.9.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä
23.9.2021.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat San-
na Kangas ja Aimo Mäkinen.

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.

  Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sanna Kangas ja Aimo Mäkinen.

Teamsn välityksellä kokoukseen osallistuivat luottamushenkilöistä Sanna
Kan gas, Mikko Hänninen, Pirjo Ala-Kaarre, Satu Solja ja Katja Kotalampi
se kä viranhaltijoista Henna Viitanen ja Kaisa Jaatinen.

  _________
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Kaupunginhallitus § 304 20.09.2021

Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina
2022-2024

322/02.03/2021

KH 20.09.2021 § 304 Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Ve-
ro hal lin nol le 1.6.2013 alkaen. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan
toi mi val tai sen viranomaisen te ke mää päätöstä, jossa vero- tai mak-
su vel vol li nen vapautetaan osit tain tai kokonaan suoritettavasta tai jo
suo ri te tus ta verosta. Ve ro vel vol li nen tekee verosta vapauttamista
kos ke van hakemuksen, jonka vi ran omai nen ratkaisee. Hakemus
voi daan myös hylätä.

Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä
ve ron kan to vi ran omai sel le kunnallisveron sekä kiinteistöveron rat kai-
su val taa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kun-
ta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kum mas ta-
kin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä ve ron-
kan to lain 47 §:ssä säädetään. Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan
pi dät tä mi ses tä on voimassa viimeistään 31.12.2021 vireille tulevien
ha ke mus ten osalta.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.11.2018 § 68, että Vir-
tain kaupunki pidättää itsellään rat kai su val lan kiin teis tö ve ros ta va-
paut ta mi ses sa vuosina 2019-2021, mutta Vir tain kau pun ki ei pidätä
it sel lään ratkaisuvaltaa kunnallisverosta va paut ta mi ses sa vuosina
2019-2021. Ajalle 1.1.2019-31.12.2021 toimivallan pidätti itsellään
se kä kun nal lis- että kiinteistöveron osalta 23 kuntaa, pelkästään
kun nal lis ve ron osal ta 1 kunta ja kiinteistöveron osalta 12 kuntaa.

Pidättääkseen rat kai su val lan itsellään 1.1.2022–31.12.2024 vireille
tu le vien ha ke muk sien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pi-
dät tä mis tä koskeva il moi tus Verohallinnolle 19.11.2021 mennessä.
Toi mi val ta rat kai su val lan pidättämistä koskevan päätöksen te ke mi-
seen on valtuustolla, joll ei valtuusto ole kuntalain 91 §:n nojalla joh-
to sään nös sä siirtänyt toi mi val taan sa kunnan muulle viranomaiselle.
Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan
ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy
Ve ro hal lin nol le 1.1.2022 alkaen suoraan lain nojalla.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää
seu raa vaa:

 Virtain kaupunki ei pidätä itsellään ratkaisuvallan kiin teis tö ve-
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ros ta vapauttamisessa vuosina 2022-2024;
 Virtain kaupunki ei pidätä itsellään ratkaisuvaltaa kun nal lis ve-

ros ta vapauttamisessa vuosina 2022-2024.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.

Katja Kotalampi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo
17.42.
_________

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

Jakelu: Valtuusto
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Kaupunginhallitus § 305 20.09.2021

Virrat-palkinnon saaja 2021

303/12.03.00/2021

KH 20.09.2021 § 305 Virrat-palkinnon myöntämisperusteet on hyväksytty Virtain kau pun-
gin val tuus tos sa 20.10.1997. Myöntämisperusteiden mukaan Vir-
rat-pal kin to myönnetään yksityiselle, yritykselle tai yhteisölle, joka
on mer kit tä väl lä ja myönteisellä tavalla vaikuttanut ja edistänyt Vir-
tain kau pun gin kehitystä. Virrat-palkinto ja siihen liittyvä kunniakirja
luo vu te taan Virrat-päivän viettämisen yhteydessä 20.10. Päätöksen
pal kin non saajasta tekee kaupunginhallitus kuultuaan asiassa tar-
peel li sek si katsomiaan tahoja.

Virrat-päivään liittyvän kunniakirjan terveyttä ja elämänlaatua edis tä-
vis tä toimista saajan valinnan tekee perusturvalautakunta.

Oheismateriaalina on luettelo aikaisemmista Virrat-palkinnon ja kun-
nia kir jo jen saajista.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuoden 2021 Virrat-palkinnon saajan.

 Päätös julkistetaan 20.10.2021 Virrat-päivänä.

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti vuoden 2021 Virrat-palkinnon saajan. Pää-
tös julkistetaan 20.10.2021 Virrat-päivänä.
_________

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

Jakelu: kulttuurisihteeri
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Sivistyslautakunta § 80 25.08.2021
Kaupunginhallitus § 306 20.09.2021

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta / Määrärahan siirto toiselle
kustannuspaikalle

226/07.03/2021

SIVIL 25.08.2021 § 80

Varhaiskasvatuksen käyttämän CGI:n ProConsona-ohjelman
päivityksen päättyessä on käyty läpi erilaisia uusia vaihtoehtoja
valita uusi ohjelmisto. Hankinta on siis välttämätön, mutta siihen ei
ole osattu varautua v. 2021 talousarviosuunnittelun yhteydessä.

Kuntien Tiera Oy on antanut oheisaineistona olevan tarjouksen, jota
on käyty läpi varhaiskasvatuspäällikön, varhaiskasvatuksen
toimistosihteerin ja tietohallintopäällikön kanssa. Lautakunnalle
esitetään, että tarjous hyväksyttäisiin siten, että uusi
toiminnanohjausjärjestelmä otettaisiin käyttöön viimeistään
1.1.2022.

Palvelu sisältää seuraavia toimintoja:
- varhaiskasvatuksen toiminnanohjauspalvelun peruspaketti
(käyttöönotto 8.365 euroa ja jatkuvana palveluna 1.005,70 euroa/kk)
- lapsiluvun mukaisesti hinnoitellut lisäpalvelut (lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma, jatkuva palvelu 434 euroa/kk,
työvuorosuunnittelu/perhepäivähoitajat 51,50 euroa/kk ja muun
henkilökunnan työvuorosuunnittelu 297,20 euroa/kk)
- kuukausihinnoitellut lisäpalvelut (laskutusintegraation
käyttöönottomaksu 3.100 euroa ja jatkuvana palveluna 60 euroa/kk,
palkkahallinnon integraation käyttöönottomaksu 3.100 euroa ja
jatkuvana palveluna 60 euroa/kk, AD-integraation
käyttöönottomaksu 2.800 euroa ja jatkuvana palveluna 90 euroa/kk,
infonäytöt 2 kpl, jatkuvan palvelun yksikköhinta 56 euroa/kk,
datamigraatio/tietojen siirto Daisyyn käyttöönottomaksu 1.500-2.000
euroa.

Hankintaa varten lautakunnalle esitetään, että se anoisi 20.000
euron määrärahan siirtoa aikuiskoulutuksen/kansalaisopiston
tulosalueen 5012 tililtä 5005 (työsuhteisten kuukausipalkat) sekä
vastaavat henkilösivukuluja sisältävät tilit , koska korona-rajoitusten
myötä kansalaisopiston kurssseja ei ole pystytty toteuttamaan
suunnitelman mukaisesti eivätkä henkilöstökulut ole toteutuneet
suunnitellusti. Oheisaineistona on siirtoesitys.

Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2021 689
Kaupunginhallitus 20.09.2021

Ptk:n tark.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia Kuntien Teira Oy:ltä
varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Tiera Vesselin
saadun tarjouksen mukaisena.

 Lisäksi sivistyslautakunta pyytää kaupunginhallitusta esittämään
kaupunginvaltuustolle 20.000 euron suuruisen määrärahan siirtoa
kustannuspaikalta 5012 ja tililtä 5005 henkilösivukuluineen
kustannuspaikalle 4350 ja tilille 5403 (tilivuosi 2021).

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta
kokouksessa.
_________

Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260,
tuula.jokinen@virrat.fi ja varhaiskasvatuspäällikkö Elina  Hakala, p.
044-7151470, elina.hakala@virrat.fi

Jakelu: Kuntien Tiera Oy, kaupunginhallitus

KH 20.09.2021 § 306
Vuoden 2021 talousarvion käyttötalouden valtuustoon nähden si to-
va määräraha kullekin tulosalueelle on toimintamenojen ja toi min ta-
tu lo jen erotus, toimintakate. Sivistyslautakunnan esityksessä mää rä-
ra haa esitetetään siirrettäväksi Aikuiskoulutuksen/kansalaisopiston
tu los alu eel ta Lasten päivähoidon tulosalueelle. Talouden toteuman
ja ennusteen perusteella Aikuiskoulutuksen/kansalaisopiston tu los-
alu eel le on jäämässä riittävästi määrärahaa esitettyä siirtoa varten.
En nus teen mukaan Aikuiskoulutuksen/kansalaisopiston toimintakate
oli si toteutumassa noin 100.000 euroa alle talousarvion tason.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 20.000 euron suu-
rui sen määrärahan siirtoa kustannuspaikalta 5012 ja tililtä 5005
hen ki lö si vu ku lui neen kustannuspaikalle 4350 ja tilille 5403 oheis-
ma te ri aa li na olevan tilierittelyn mukaisesti.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, puh. 044-7151260, etu ni-
mi.sukunimi@virrat.fi ja varhaiskasvatuspäällikkö Elina  Hakala,
puh. 044-7151470, etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kaupunginvaltuusto
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Teknisten palveluiden lautakunta § 82 14.09.2021
Kaupunginhallitus § 307 20.09.2021

Yhtenäiskoulun hanke / Lisämääräraha

TEKPALV 14.09.2021 § 82

Uusi yhtenäiskoulu on jo käytössä, mutta piha-alueen työt ovat vie lä
kes ken. Valtuusto on hyväksynyt yhtenäiskouluhankkeen ra ken ta mi-
sen kus tan nus ar vion 17,5 milj.euroa kokouksessaan 19.6.2019. Ra-
ken ta mi sen kustannuksiin on huomioitu vuoden 2019 alusta ker ty-
neet kustannukset. Tätä ennen hankkeen suunnitteluun, kaa voi tuk-
seen ym on kertýnyt kustannuksia 169.932 euroa.

Vuosittaiset hankkeen määrärahat on haettu urakan al ku pe räis ten
mak su pos tien erääntymisen mukaisesti. Koska hankkeessa ta pah-
tuu aikaistuksia tai myöhästymisiä erinäisistä syistä, myös ura koit si-
jan maksuerät luon nol li ses ti siirtyvät suunnitelluista ai ka tau luis ta.
Näin vuosille va ra tut määrärahat eivät välttämättä kohtaa to teu tu nei-
ta kustannuksia.

Ku lu val le vuo del le on varattu 4,7 milj.euron mää rä ra ha.
Määräraha on ylittymässä edel lä mainituista syistä. Accuna-raportin
(10.9.21) mukaan ylitystä on täl lä hetkellä 130.970 euroa.  To teu tu-
mas ta puuttuu vielä mm. ura kan viimeinen mak su erä, sekä joitain
suun nit te lu- ja valvontamaksuja. Näin ol len hankkeelle on haettava
li sä mää rä ra haa.

Raportin mukaan hankkeen kokonaiskustannusarviosta on to teu tu-
nut 16.882.225 euroa. Näin ol len nyt haettava 600.000 euron li sä-
mää rä ra ha ei ylitä hank keen ko ko nais kus tan nus ar vio ta.

Laskelma pykälän liitteenä.

Valmistelija:  toimistopäällikkö

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle 600.000 euron li sä mää rä ra-
haa yhtenäiskoulun hankkeen kustannuspaikalle 90400 kuluvalle
vuo del le hankkeen loppuun saat ta mi sek si.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja
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KH 20.09.2021 § 307
Kuten teknisten palveluiden lautakunnan päätöksen esittelytekstistä
ja oheismateriaalista käy ilmi, yhtenäiskoulun rakentamisen aikana
vuo sit tai set määrärahavaraukset eivät ole vastanneet toteumaa.
Esi tet ty lisämääräraha ei kasvata hankkeen ko ko nais kus tan nus ar-
vio ta vaan lisämäärärahan verran on jäänyt käyttämättä ai kai sem pi-
na vuosina.

Talousarvion 2021 investoinnit, sisältäen aikaisemmin myönnetyt li-
sä mää rä ra hat, ovat yhteensä 9.869.950 euroa. Yhtenäiskoulun li sä-
mää rä ra han lisäksi on esitetty 21.500 euron lisämäärärahaa kes-
kus keit tiön rakentamisen loppuselvityksen johdosta, joka on myös
siir ty mää aikaisemmilta vuosilta. Ehdotetut lisämäärärahat huo mioi-
den kaupungin ja vesihuollon nettoinvestoinnit kasvavat 10.491.450
eu roon. Investointien toteuma 14.9.2021 tilanteessa on 6.369.735
eu roa.

Yhtenäiskoulun menojen siirtyminen vuodelta 2020 on huomioitu
kau pun gin rahoitustarpeessa, eikä esitetty lisämääräraha siten ai-
heu ta tarvetta lisälainanotolle.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 600.000 euron li sä-
mää rä ra han myöntämistä yhtenäiskoulun hankkeen kus tan nus pai-
kal le 904000 ku lu val le vuodelle hankkeen loppuun saattamiseksi
tek nis ten pal ve lui den lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kaupunginvaltuusto
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Teknisten palveluiden lautakunta § 83 14.09.2021
Kaupunginhallitus § 308 20.09.2021

Keskuskeittiön hanke / Lisämääräraha

TEKPALV 14.09.2021 § 83

Keskuskeittiö on otettu käyttöön vuonna 2019. Rakentaminen to teu-
tet tiin KVR-urakkana.  Rakennuksen luovutus ei mennyt
suunnitellun mu kai ses ti vaan myöhästyi merkittävästi al ku pe räi ses tä
aikataulusta ura koit si jas ta johtuvista syistä.

Keittiössä olleita ongelmia on selvitetty urakoitsijan ja lai te toi mit ta-
jien kanssa useaan kertaan. Viimeisimpänä keittiöllä on ollut höyry-
ja ilmastointi ongelmaa, jota on pyritty ratkaisemaan mm. hank ki mal-
la linjastolle esipesulaite. Ongelmista johtuen urakkasummia on ollut
mak su kiel los sa, joten viimeinen maksuerä suoritettiin urakoitsijalle
vas ta hiljakkoin.

Hankkeella on 10.9.2021 otetun taloushallintoraportin mukaan
21.500 euroa edellä mainittuja kus tan nuksia, joihin nyt haetaan li sä-
mää rä ra haa.

Hankkeelle vuonna 2018 talousarviossa hyväksytty ko ko nais kus tan-
nus ar vio on 2.635.000 euroa. Laskelma liitteenä.

Valmistelija:  toimistopäällikkö

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle 21.500 euron li sä mää rä ra-
haa ruokapalveluiden kustannuspaikalle 909610.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja

KH 20.09.2021 § 308
Teknisten palveluiden lautakunnan selvityksen mukaisesti kes kus-
keit tiön kokonaiskustannusarvio on esitetty lisämääräraha huo mioi-
den alittunut kumulatiivisesti 181.007 eurolla. 

Talousarvion 2021 investoinnit, sisältäen aikaisemmin myönnetyt li-
sä mää rä ra hat, ovat yhteensä 9.869.950 euroa. Keskuskeittiön li sä-
mää rä ra han lisäksi on esitetty 600.000 euron lisämäärärahaa yh te-
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näis kou lun rakentamisen loppuunsaattamiseen, joka on myös siir ty-
mää aikaisemmilta vuosilta. Ehdotetut lisämäärärahat huomioiden
kau pun gin ja vesihuollon nettoinvestoinnit kasvavat 10.491.450 eu-
roon. Investointien toteuma 14.9.2021 tilanteessa on 6.369.735 eu-
roa.

Ehdotettu lisämääräraha ei aiheuta muutosta kaupungin ra hoi tus tar-
pee seen.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 21.500 euron li sä-
mää rä ra han myöntämistä ruokapalveluiden kustannuspaikalle
909610.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Johanna Saarinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 18.00.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kaupunginvaltuusto
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Perusturvalautakunta § 68 14.09.2021
Kaupunginhallitus § 309 20.09.2021

Sosiaalityöntekijän viran perustaminen Virtain kaupungin yhteistoiminta-alueelle

PETUL § 68
 Virtain kaupungin yhteistoiminta-alueella on kolme so si aa li työn te ki-

jän vakanssia sekä yksi johtavan sosiaalityöntekijän vakanssi. Asia-
kas mää rän perusteella lastensuojeluun tarvitaan Virroilla kaksi so si-
aa li työn te ki jää ja yhdennetystä aikuis - ja vammaispalveluiden so si-
aa li työs tä vastaa kolmas sosiaalityöntekijä.

 Johtava sosiaalityöntekijä on vastannut paitsi Ruoveden asia kas-
työs tä, mutta myös viranhaltijalle kuuluneista sosiaalitoimen ylim-
mis tä päätöksistä koskien asiakastyötä. Johtavan sosiaalityöntekijän
on suunniteltu vastaavan myös henkilöstöhallinnosta, mutta tähän
työ ai ka re surs si ei ole riittänyt. Lisäksi johtavan sosiaalityöntekijän
toi mies sa Ruoveden lastensuojelun lapsen asioista vastaavana so-
si aa li työn te ki jä nä, johtava sosiaalityöntekijä ei voi tällöin vahvistaa
hä nel le kuuluvia sosiaalitoimen tiettyjä päätöksiä ns. kak sois roo lis-
sa.

 Asiakasmäärän perusteella myös Ruovedelle tarvitaan oma yh den-
ne tyn sosiaalityön sosiaalityöntekijä. Tällä turvataan lain mukaisten
so si aa li pal ve lui den tuottaminen lain asettamisissa määräajoissa. Li-
säk si riittävä sosiaalityöntekijöiden määrä mahdollistaa paremmin
työ pa nok sen hyödyntämisen  koko yhteistoiminta-alueella erityisen
vaa ti vis sa ja kuormittavissa työtehtävissä.

 Kelpoisuusvaatimuksessa sosiaalityöntekijän virkaan on laki so si aa-
li huol lon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
lain (817/2015) mukainen kelpoisuus.

Viran perustamista koskeva vaikutusten arviointi (tum men net-
tu na)

 Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vai ku tus-
ta

 Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
 Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vai ku tus-

ta
 Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen / ei vaikutusta

 Sosiaalityöntekijän viran perustamatta jättäminen vaarantaa  la ki-
sää tei sis tä työtehtävistä  suoriutumisen.

Valmistelija:  sosiaali- ja terveysjohtaja
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Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edel-
leen kaupunginvaltuustolle yhden sosiaalityöntekijän viran pe rus ta-
mis ta yhteistoiminta-alueelle. Viran alkusijoituspaikkana on Ruo ve-
den sosiaalitoimi.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

KH 20.09.2021 § 309
Hallintosäännön 43 §:n mukaan valtuusto päättää viran pe rus ta mi-
ses ta.

Valmistelija:  kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle yhden so si-
aa li työn te ki jän viran perustamista yhteistoiminta-alueelle. Viran al-
ku si joi tus paik ka na on Ruoveden sosiaalitoimi.

 Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy sosiaalityöntekijän viran
täyttöluvan, edellyttäen että valtuusto hyväksyy viran perustamisen.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto
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Perusturvalautakunta § 69 14.09.2021
Kaupunginhallitus § 310 20.09.2021

Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttölupa

PETUL § 69
Johtava sosiaalityöntekijä on irtisanoutunut virastaan siten, että
virkasuhteen viimeinen päivä on 12.9.2021.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on käyttää ylintä valtaa
tietyissä lastensuojelun ja sosiaalitoimen ratkaisuissa ja
päätöksissä. Johtava sosiaalityöntekijä päättää ja vahvistaa
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 34 §:n mukaisesti
erityishuolto- ohjelman sekä toimii sosiaali- ja terveysjohtajan
viransijaisena.
Johtava sosiaalityöntekijä kehittää sosiaalipalveluiden toimintaa
sekä vastaa henkilöstöhallinnosta.

Kelpoisuusvaatimuksessa johtavan sosiaalityöntekijän virkaan on
laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen
kelpoisuus.

Hallintosäännön 54 §:n mukaan Kaupunginhallitus, lautakunta ja
hallintosäännössä määrätty johtokunta päättävät osastoon tai
johtokunnan vastuualueeseen kuuluvan yksikön esimiehenä
toimivan viranhaltijan tai työntekijän ottamisesta. Osastopäällikkö ja
johtokunnan vastuualueen päällikkö päättävät muun henkilöstön
ottamisesta.
 Koska johtava sosiaalityöntekijä toimii myös lähiesimiestyössä, tulee
virkavaali perusturvalautakunnan päätettäväksi.

Viran täyttöä koskeva vaikutusten arviointi (tummennettuna)

Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei
vaikutusta
Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei
vaikutusta
Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen / ei vaikutusta

Virkaa ei voi jättää täyttämättä ilman lakisääteisten työtehtävien
vaarantumista.

Valmistelija:  sosiaali- ja terveysjohtaja
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Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kapunginhallitukselle johtavan
sosiaalityöntekijän vran täyttölupaa 1.10.2021 alkaen.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

KH 20.09.2021 § 310

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan johtavan so si aa li-
työn te ki jän viralle 1.10.2021 alkaen perusturvalautakunnan eh do-
tuk sen mukaisesti.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja
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Kaupunginhallitus § 311 20.09.2021

Täyttölupa / avustava kirjanpitäjä

KH 20.09.2021 § 311 Vuoden 2021 alusta alkaen kunnat ja kuntayhtymät raportoivat ta-
lous tie ton sa Valtiokonttoriin ensisijaisesti XBRL-muodossa. Tek ni-
sen tiedonkeruun muutoksen lisäksi myös raportoinnin sisältö on
muut tu nut aikasemmasta Tilastokeskukselle tehdystä raportoinnista.
Siir ty mä vai hees sa raportointi lisää merkittävästi taloushallinnon työ-
tä, mutta pidemmällä tähtäimellä automatisointi vähentää ma nu aa-
lis ta työtä. Palveluluokkakohtainen totemuaraportointi tehdään en-
sim mäi sen kerran keväällä 2022. Raportoinnin onnistuminen vaatii
to teu ma tie to jen laajaa tarkastelua sekä täydentämistä. Raportoinnin
oi keel li suus on erityisen tärkeää vuosien 2021 ja 2022 osalta, koska
ra por toi dut tiedot ovat sote -siirtolaskelmien pohjana.

Kirjanpidossa on vuoden 2021 maaliskuusta alkaen työskennellyt
osa-ai kai nen (60 %) avustava kirjanpitäjä, jonka työsuhde on päät ty-
nyt 31.8.2021. Avustava kirjanpitäjä on avustanut ta lous ra por toin ti-
pro jek tis sa, avustanut kirjanpitäjiä rutiinitehtävissä sekä sijaistanut
kir jan pi tä jien lomia.

Avustavan kirjanpitäjän toimen täyttäminen on tarpeen kirjanpitäjien
työ taa kan helpottamiseksi siirtymävaiheessa.

Täyttölupahakemus kaupunginhallituksen jäsenille on oheis ma te ri-
aa li na.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja, va. talous- ja hallintopäällikkö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan määräaaikaiselle
avus ta val le kirjanpitäjälle 60 %:n työajalla 31.12.2022 saakka.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: talousjohtaja, oto. hallintojohtaja, va. talous- ja hallintopäällikkö
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Kaupunginhallitus § 242 09.08.2021
Kaupunginvaltuusto § 73 16.08.2021
Kaupunginhallitus § 312 20.09.2021

Varajäsenen valitseminen Seinäjoen koulutuskuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi
2021-2025

250/00.00.01/2021

KH 09.08.2021 § 242
 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan jä sen-

kun nat valitsevat yhtymävaltuustoon jäseniä perussopimuksessa sa-
no tun määrän. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen va ra jä-
sen. Virroilta kuntayhtymän valtuustoon valitaan yksi jäsen ja hä nel-
le henkilökohtainen varajäsen.

 Kuntalain 76 §:n mukaan:
 "Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan
on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaa li kel-
poi nen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu hen ki-
lö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

 Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jä-
se nek si ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rin nas tet ta-
van toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä
tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh tei-
sös sä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toi mi eli-
mes sä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta-
maan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin hen ki-
lö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka
ko ti kun ta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta."

 Vaalikelpoinen ei siten ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi
kun nal lis hal lin toa koskevia valvontatehtäviä eikä tämän kun ta yh ty-
män pysyvässä palvelussuhteessa oleva henkilö.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

 Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi
2021-2025 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon yh-
den jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

KV 16.08.2021 § 73

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 Seinäjoen
kou lu tus kun ta yh ty män yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle
hen ki lö koh tai sen varajäsenen.

Päätös:  Kaupunginvaltuusto valitsi toimikaudeksi 2021-2025 Seinäjoen kou-
lu tus kun ta yh ty män yhtymävaltuustoon jäseneksi Johanna Saarisen
ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Riitta Monosen.
_________

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

Jakelu: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, valitut

KH 20.09.2021 § 312
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan
yh ty mä val tuus ton jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkunnan
val tuu tet tu ja.

Kaupunginvaltuusto on valinnut varsinaiseksi jäseneksi Johanna
Saa ri sen ja varajäseneksi Riitta Monosen. Valituista Johanna Saa ri-
nen on valtuutettu ja Riitta Mononen on varavaltuutettu.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi
2021-2025 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Jo-
han na Saariselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös:  Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Johanna Saa-
ri sen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Seinäjoen kou lu tus kun tayhy-
män yhtymävaltuustoon valitaan Risto Lehtinen.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etu ni-
mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto
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Kaupunginhallitus § 313 20.09.2021

Omistajaohjaus/Kiinteistö Oy Virtain Veteraanit

KH 20.09.2021 § 313 Kuntavaalien 2021 jälkeen käydyissä luot ta mus paik ka neu vot te luis-
sa on sovittu kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenistä ja va ra-
jä se nis tä.

 Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen. Yhtiökokousedustajana toi-
mii Jussi Korhonen.

 Hallitukseen tulee nimetä kolme varsinaista jäsentä ja kolme va ra jä-
sen tä.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Virtain Veteraanien
yh tiö ko kous edus ta jal le omistajaohjeen ylimääräisen yh tiö ko kouk sen
kool le kutsumisesta ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten va lin nas-
ta.

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti antaa Kiinteistö Oy Virtain Veteraanien
yhtiökokousedustajalle omistajaohjeen ylimääräisen yhtiökokouksen
koolle kutsumisesta ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten
valinnasta seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:
 Jarmo Korhonen, Pentti Vaara ja Eila Kalliomäki

Varajäsenet:
 Asko Ihamäki, Seppo Varis ja Pirjo Ala-Kaarre

_________

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

Jakelu: yhtiökokousedustaja
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Kaupunginhallitus § 314 20.09.2021

Omistajaohjaus/Kiinteistö Oy Kanttorinrinne

KH 20.09.2021 § 314 Kuntavaalien 2021 jälkeen käydyissä luot ta mus paik ka neu vot te luis-
sa on sovittu kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenistä ja va ra-
jä se nis tä.

 Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen. Yhtiökokousedustajana toi-
mii Toni Harjumäki.

 Virtain kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Kanttorinrinteestä 39 % ja
nimeää hal li tuk seen kaksi varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Kanttorinrinteen yh-
tiö ko kous edus ta jal le omistajaohjeen ylimääräisen yh tiö ko kouk sen
kool le kut su mi ses ta ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten va lin nas-
ta.

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti antaa Kiinteistö Oy Kanttorinrinteen
yhtiökokousedustajalle omistajaohjeen Virtain kaupungin edustajien
valitsemisesta yhtiön hallitukseen seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:
 Asko Ihamäki ja Reijo Kallio

Varajäsen:
 Toni Harjumäki

_________

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

Jakelu: yhtiökokousedustaja
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Kaupunginhallitus § 315 20.09.2021

Omistajaohjaus/Kiinteistö Oy Illansuu

KH 20.09.2021 § 315 Kuntavaalien 2021 jälkeen käydyissä luot ta mus paik ka neu vot te luis-
sa on sovittu kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenistä ja va ra-
jä se nis tä.

 Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen. Yhtiökokousedustajana toi-
mii Jussi Helin.

 Virtain kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Illansuusta 39 % ja nimeää
hal li tuk seen kaksi varsinaista jäsentä.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Illansuu yh tiö ko kous-
edus ta jal le omistajaohjeen ylimääräisen yh tiö ko kouk sen kool le kut-
su mi ses ta ja hallituksen jäsenten va lin nas ta.

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti antaa Kiinteistö Oy Illansuun yh tiö ko kous-
edus ta jal le omistajaohjeen Virtain kaupungin edustajien va lit se mi-
ses ta yhtiön hallitukseen seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:
 Pauli Kotalampi ja Jussi Lähteenmäki

Varajäsen:
 Kimmo Jokinen

_________

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

Jakelu: yhtiökokousedustaja



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2021 704
Kaupunginhallitus 20.09.2021

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus § 316 20.09.2021

Virtain kaupungin alueella vahvistetut kiinteistökaupat 1.7.-31.8.2021

176/00.02.00/2021

KH 20.09.2021 § 316
Virtain kaupungin alueella vahvistetut kiinteistökaupat
1.7.-31.8.2021 ovat oheismateriaalina.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupat 1-22, joissa kau pun gil-
la ei ole etuosto-oikeutta. Kaupunginhallitus päättää kaupoista
23-40, jois sa kaupungilla on etuosto-oikeusharkinta, että kaupunki
ei käytä etu os to-oi keut taan.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Aimo Mäkinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn
ajaksi (hallintolaki 28.1. §1. kohta, asianosaisen läheinen).
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 317 20.09.2021

Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä

KH 20.09.2021 § 317
Kuntalain (410/2015) 92 §:

”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hal lin-
to sään nös sä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kun nan hal li tuk sen
kä si tel tä väk si asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kun nan hal li tuk sen
alai sen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaos ton toimivaltaan ja jossa
asian omai nen viranomainen on tehnyt pää tök sen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oi keus
kos kee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hal lin to sään nös-
sä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lau ta kun nan alaisen vi-
ran omai sen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siir re tyis sä asioissa, jollei
kun nan hal li tus, kunnanhallituksen pu heen joh ta ja, kunnanjohtaja tai 1 mo-
men tis sa tarkoitettu hal lin to sään nös sä määrätty kunnan viranhaltija ole il-
moit ta nut asian ottamisesta kun nan hal li tuk sen käsiteltäväksi.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen pu-
heen joh ta ja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen joh to kun nan
kä si tel tä väk si asian, joka on tämän lain nojalla siirretty lii ke lai tok sen joh to-
kun nan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asian omai nen vi ran-
omai nen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voi da ottaa sen lau ta kun-
nan käsiteltäväksi, jonka alainen lii ke lai tok sen johtokunta on. Jos asia on
pää tet ty ottaa sekä liikelaitoksen joh to kun nan että kunnanhallituksen kä si-
tel tä väk si, asia käsitellään kun nan hal li tuk ses sa.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan ku lues sa,
jos sa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on teh tä vä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi mi tus me net-
te lyä koskevia asioita;

2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai so si aa li toi men
asioi ta;

3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioi ta,
jos asianomaiset kunnat niin sopivat.”

Kaupunginhallitus on tämän johdosta antanut ohjeet (18.3.2013/
128§) ottokelpoisten päätösten ilmoittamismenettelystä kau pun gin-
hal li tuk sel le.

Pöytäkirjat, asialistat esityslistan oheismateriaalina:
 Perusturvalautakunta 14.9.2021
 Teknisten palveluiden lautakunta 14.9.2021
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Viranhaltijapäätökset:
 Kaupunginjohtaja 17.9.2021: PoKo ry:n muutosvoimaa Ylä-Pir-

kan maan yrittäjille-hanke 1.1.2022 – 30.6.2023
 Hallintojohtaja 17.9.2021: Projektityöntekijän määräaikaisen

toi men täyttäminen

 Valmistelija:  talousjohtaja, hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja
päät tää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin liittyviä päätöksiä.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
  _________

 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 - 715
1221, sähköposti: etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 318 20.09.2021

Ilmoitusasiat

KH 20.09.2021 § 318
1. Tredu-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokouksen 10.6.2021 pöytäkirja.
2. Oikeusministeriön kirje: Aluevaalit vuonna 2022: Ää nes tys-

paik ko jen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaa li tie to jär jes-
tel män käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulutus ym. Oi keus mi nis-
te riö on täsmentänyt 30.6.2021 päivätyn kuntakirjeen
(VN/16839/2021) sivuilla 9 ja 10 olevia tekstejä, jotka koskevat
vaa li lau ta kun tien ja vaalitoimikuntien jäsenten kelpoisuutta
vuo den 2022 aluevaaleissa.

3. Kiinteistö Oy Tyrkönrivi: kaupparekisteriote
4. Juupajoen kunnanhallituksen päätös: PoKo ry:n Muu tos voi-

maa Ylä-Pirkanmaan yrittäjille -hanke 1.1.2022 - 30.6.2023
5. Pirkanmaan kuntien yhteinen kannanotto Väyläviraston

investointiohjelmaan sekä esitys Pirkanmaan tienpidon
määrärahatason nostamiseksi 17.9.2021

6. Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä kunnille: Lasten ja lapsiryhmien
yhdenvertaisuuteen kannattaa panostaa

 Valmistelija:  hallintosihteeri

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
  _________

 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Teknisten palveluiden lautakunta § 76 14.09.2021
Kaupunginhallitus § 319 20.09.2021

Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

235/00.04.02/2021

TEKPALV 14.09.2021 § 76

Mikäli kunnan alueella sijaitsevat vuokrataloyhteisöt hakevat Val-
tion kont to ril ta valtion arava- tai korkotukilainoja koskevia ra hoi tus-
jär jes te ly jä tai tervehdyttämistoimia, edellyttää Valtionkonttori vuok-
ra-asun to kan nan kehittämissuunnitelmaa niiltä kunnilta, joissa on
vuok ra-asun to jen vajaakäyttöä. Kunnan vuokra-asumista koskeva
ke hit tä mis suun ni tel ma voi olla osa kunnan laajempaa asun to stra te-
giaa tai asuntopoliittista ohjelmaa, tai se voi olla myös suppeampi
suun ni tel ma vuokra-asuntokannan kehittämisestä. Suunnitelman ta-
voit tee na on selvittää vuokra-asumisen ja vuokrataloyhteisöjen ko-
ko nais ti lan net ta paikkakunnalla sekä ennakoida tulevaa kehitystä.

Virtain kaupungin osalta on laadittu liitteenä ole va vuokra-asumisen
ke hit tä mis suun ni tel ma. Suunnitelma on en nen Val tion kont to ril le luo-
vut ta mis ta hyväksytettävä kau pun gin hal li tuk ses sa sekä kun nan
omis ta mien yhteisöjen hallituksessa.

Valmistelija:  toimistopäällikkö

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää osaltaan hyväksyä vuok-
ra-asu mi sen kehittämissuunnitelman, sekä päättää antaa sen edel-
leen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Keskustelun jälkeen Vuokra-asumisen ke hit tä-
mis suun ni tel ma hyväksyttiin pienin korjauksin.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus

KH 20.09.2021 § 319 Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman laatiminen on osa Kiin-
teis tö Oy Virtain opiskelija-asuntoloiden toiminnan ter veh dyt tä mi-
sek si laadittua suunnitelmaa, joka mahdollistaa ter veh dyt tä mis toi-
mien hakemisen Valtiokonttorilta.

Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma palvelee myös kon ser ni oh-
jauk sen työvälineenä. Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma tulee
hy väk syä myös kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden hal li tuk sis-
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sa.

Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman sivulla kuusi käsitellään
Kiin teis tö Oy Tyrkönriviä. Suunnitelman laatimisen jälkeen on tullut
tie to, että yhtiön purkautuminen/lopettaminen on rekisteröity kaup-
pa re kis te riin 9.9.2021. Kiinteistö Oy Tyrkönriviä koskeva osio on täl-
tä osin muutettu teknisten palveluiden lautakunnan käsittelyn jäl-
keen.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Virtain kau pun-
gin vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman ja an taa sen edelleen
hy väk syt tä väk si kunnan omistamien asuntojen vuok raus ta har joit ta-
vien yhteisöjen hallituksissa.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen mukaisen muutetun Vuok ra-asu-
mi sen kehittämissuunnitelman ja oikeutti kaupunginjohtajan te ke-
mään teknisluonteisia muutoksia kehittämissuunnitelmaan.

(Liite 1/319 § vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma)
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi ja talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa
Jaa ti nen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot, Kiinteistö Oy Virtain opis ke li-
ja-asun to lat, Kiinteistö Oy Virtain Veteraanit, Kiinteistö Oy Kil lin pol-
ku
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Kaupunginhallitus § 72 15.03.2021
Kaupunginhallitus § 320 20.09.2021

Vaskiveden ranta-asemakaavan muutos koskien kiinteistöjä 936-409-7-356,
936-409-7-357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175

101/10.02.04/2021, 91/10.02.04/2020

KH 15.03.2021 § 72
KM-Sijoitus Oy esittää, että Virtain kaupunki käynnistäisi Vas ki ve-
den ran ta-ase ma kaa van muutoksen hakijan omistamien kiinteistöjen
936-409-7-356, 936-409-7-357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175
osal ta. Muutos kohdistuu Vaskiveden ranta-asemakaavan Sar van-
saa ren ja Oraniemen osa-alueisiin.

Hakemuksen liitteenä on ranta-asemakaavan muutoksen luonnos;
kak si kaavakarttaa, merkinnät ja määräykset lehdet, osallistumis- ja
ar vioin ti suun ni tel ma sekä arkeologinen selvitys.

Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa Sarvansaaren osa-alu-
eel la oleville kiinteistöille 936-409-7-356, 936-409-7-357 ja
936-409-7-358 on osoitettu M-3-merkinnällä maa- ja met sä ta lous-
val tai nen hajaloma-asutuksen alue, jolla on kolme rakentamatonta
ra ken nus paik kaa. Oraniemen osa-alueella olevalle kiinteistölle
936-402-7-175 ei ole osoitettu rakennusoikeutta, vaan pääosa alu-
ees ta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi M-merkinnällä, osa
maa- ja metsätalousalueeksi M/s-merkinnällä, jolla ympäristö säi ly-
te tään sekä osa SM-merkinnällä muinaismuistoalueeksi, jolla on
mui nais muis to lain 295/63 nojalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
SM-mää räyk ses sä todetaan lisäksi, että alueen kaivaminen, peit tä-
mi nen ja muu siihen verrattava kajoaminen on ilman tämän lain no-
jal la saatua lupaa kielletty ja kaikki aluetta koskevat maan käyt tö-
suun ni tel mat on lähetettävä museoviraston lausuntoa varten.

Maanomistaja haluaa siirtää yhden rakentamattoman ra ken nus pai-
kan Sarvansaaren osa-alueelta Oraniemen muinaismuistoalueelle.
Ra ken nus paik ko jen määrä ei kasva, mutta rakennusoikeusmäärät
tu le vat kasvamaan kaikilla kolmella rakennuspaikalla seuraavasti:

 Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa rakennuspaikalle
saa ra ken taa 40 m2:n loma-asunnon, 20 m2:n saunan ja 30
m2:n huolto-, va ras to- ja kuivakäymälärakennuksen. Ra ken-
nus ten suurin sallittu mää rä/ra ken nus paik ka on 3 kpl. Ko ko-
nais ra ken nus oi keus ra ken nus pai kal la on täten 90 m2.

 Kaavaluonnoksessa RA-rakennuspaikalle saisi rakentaa yh-
den ker ros alal taan enintään 120 m2:n loma-asunnon, enintään
30 ka-m2:n sau na ra ken nuk sen ja enintään 30 ka-m2:n ta lous-
ra ken nuk sen tai vie ras ma jan. Kokonaisrakennusoikeus ra ken-
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nus pai kal la olisi täten 180 kerrosala-m2. Loma-asunnon tulee
si jai ta vähintään 30 metrin etäi syy del lä keskiveden mukaisesta
ran ta vii vas ta ja erillisen ran ta sau nan, jos sen koko on enin-
tään 25 m2 vähintään 20 metriä kes ki ve den mukaisesta ran ta-
vii vas ta ja, jos erillisen saunan koko on yli 25 m2 tulee sen
etäi syy den olla 30 metriä keskiveden mukaisesta ran ta vii vas-
ta.

Hakija on laadituttanut Mikroliitti Oy:lla vuonna 2020 kiinteistön
936-402-7-175 muinaismuistoalueen osalta arkeologisen tark kuus-
in ven toin nin.

Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta vastaa Insinööri- ja
kiin teis tö toi mis to Havanka Oy, jonka tulee toimittaa lopulliset, kau-
pun gin val tuus ton hyväksymät ranta-asemakaavan muutoskartat
mer kin töi neen ja määräyksineen Virtain kaupungille dwg- ja pdf-tie-
dos toi na. Kaavakarttojen mittakaavan tulee olla 1:2000. Kaa va se-
los tus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee toimittaa word-
ja pdf-tie dos toi na ja muu aineisto vähintään pdf-tiedostoina.

Ranta-asemakaavan muutoksesta peritään hakijalta Virtain kau pun-
gin val tuus ton 16.5.2011 § 38 hyväksymän ranta-asemakaavan kä-
sit te ly tak san mukaiset maksut. Eri viranomaisten vaatimat li sä sel vi-
tyk set laadituttaa hakija omalla kustannuksellaan.

Oheismateriaalina ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaa va-
luon nos ai neis to ja arkeologinen selvitys.

Valmistelija:  kaavoitus- ja kehittämispäällikkö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää Vaskiveden ran ta-ase ma kaa-
van muutoksen koskien kiinteistöjä 936-409-7-356, 936-409-7-357,
936-409-7-358 ja 936-402-7-175 ja hyväksyy Vaskiveden ran ta-ase-
ma kaa va muu tok sen laatijaksi Insinööri- ja kiinteistötoimisto Ha van-
ka Oy:n.

 Kaupunginhallitus päättää asettaa Vaskiveden ranta-asemakaavan
muu tos luon nok sen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
muun val mis te lu ai neis ton koskien kiinteistöjä 936-409-7-356,
936-409-7-357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175 julkisesti nähtäville
30 vuorokauden ajaksi MRL  62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

 Kaupunginhallitus päättää pyytää Vaskiveden ranta-asemakaavan
muu tos luon nok ses ta lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pir-
kan maan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Museovirastolta,
Suo men luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:ltä sekä
Vir tain kaupungin teknisten palvelujen ja lupapalvelulautakunnalta.
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 Kaupunginhallitus päättää kuuluttaa kaavoituksen vireille tulosta se-
kä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, Vaskiveden ran ta-ase ma-
kaa van muutosluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtävillä
olos ta kaupungin ilmoituslehdessä.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaavoitus –ja kehittämispäällikkö Saija kärkkäistä kuultiin asiantuntijana
tä män pykälän ajan Teams –etäyhteyden kautta.
_________

Lisätietoja: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäinen,
 puh. 044 7151 250, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: KM-Sijoitus Oy, Insinööri- ja kiin teis tö toi mis to Havanka Oy, lau sun-
to pyyn nöt, kuulutus

KH 20.09.2021 § 320
Vaskiveden ranta-asemakaavan muutos koskien kiinteistöjä
936-409-7-356, 936-409-7-357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175 on
ol lut MRL 62 §:n ja 30 §:n mukaisesti nähtävillä luonnoksena 26.3.-
26.04 2021 välisen ajan.

 Kaavan valmisteluvaiheen asiakirjoista ovat Pirkanmaan ELY-kes-
kus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Virtain kaupungin teknisten pal-
ve lui den lautakunta, Virtain kaupungin lupapalvelulautakunta ja
Suo men luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys antaneet
lau sun non. Lisäksi on tehty yksi muistutus. Pirkanmaan liitto ilmoitti,
et tä se ei anna lausunto asiassa. Lausuntoihin ja muistutuksiin on
laa dit tu vastine.

Esityslistan oheismateriaalit:
 Saadut lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet
 Kaavakartta- ja määräykset
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Kaavaselostus

Valmistelija:  kaupunginjohtaja 

Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja aset-
taa ranta-asemakaavan muutosehdotuksen  nähtäville  MRL  65  §:n
ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi sekä pyytää
sii tä MRA 28 §:n mukaiset lausunnot.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2021 713
Kaupunginhallitus 20.09.2021

Ptk:n tark.

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

Jakelu: Nähtäville MRL:n ja MRA:n mukaisesti
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Kaupunginhallitus § 321 20.09.2021

Osallistuminen kuntatyötä koskeviin tutkimuksiin

KH 20.09.2021 § 321 Virtain kaupungilta on tiedusteltu kiinnostusta osallistua kuntatyötä
kos ke viin tutkimuksiin. Toisessa tutkimuksessa tutkitaan "Vuo ro vai-
ku tus ta, verkostoja ja strategista päätöksentekoa" (Marita Le hi koi-
nen) ja toisessa tut ki muk ses sa tutkitaan "Oppiminen poliittiseksi joh-
ta jak si- miten val tuu te tut oppivat valtuustokauden aikana" (Tuuli Ta-
ru kan nel). Nämä tutkimukset tukevat toisiaan ja niistä muodostuu
yh te näi nen tietoaineisto. 

Tiedustelun mukaan:

"Tutkimuksilla haluamme tutkia nyt alkavan valtuustokauden ajan kes ki-
näis tä yhteistyötä ja strategista päätöksentekoa eri ver kos to suh teis sa
sekä miten oppiminen poliittiseksi johtajaksi – miten val tuu te tut oppivat
valtuustokauden aikana, tapahtuu ja kasvaa. Kuinka ver kos to suh teet
kehittyvät ja mihin suuntaan, pysyvätkö ne sa man lai si na kuin miten
lähtivät muotoutumaan heti valtuustokauden alus sa, vai näkyykö niissä
kehittymistä ja mihin suuntaan. Samoin on op pi mi sen laita. Mistä
lähdemme liikkeelle juuri valittuina luot ta mus hen ki löi nä ja miten oppiminen
kehittyy.

Tutkimuksien kohderyhmä koostuu eri kokoisten kuntien am ma til li ses ta ja
poliittisesta johdosta. Toivon, että kiinnostuitte asiasta ja kun tan ne on
mukana tutkimuksessa. Jotta tutkimus onnistuu juo he vas ti tarvitaan
kunnastanne yhteyshenkilö kenen kanssa voin asioi da tutkimukseen
liittyen. Näin ollen tarvitsen myös yhteyshenkilön yh teys tie dot.

Kysely toistetaan vuosittain, syksyisin, nyt alkaneen valtuustokauden ai-
ka na. On siis erityisen tärkeätä, että johtoryhmä ja valtuutetut si tou tu vat
vastaamaan kyselyyn kerran vuodessa. Toivoisin, että in for moi sit te
hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistoa ja johtoryhmää täs tä
tutkimuksesta.

Tulosten julkistaminen tapahtuu keväisin Tampere talolla jär jes tet tä väs sä
”Politiikan barometripäivässä”. Politiikan barometripäivässä vah vis tam me
instituutioiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä, se kä keskitymme
mahdollisiin tutkimuksessa esille nousseisiin ki pe riin kysymyksiin kuin
myös tunnistettuihin onnistumisiin."

Valmistelija:  kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Virtain kaupunki on mukana edellä
esi te tyis sä tutkimuksissa.

 Yhteyshenkilönä toimii talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaa ti-
nen.
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Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
_________

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

 Jakelu: Tutkimuslupaa pyytäneet
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Kaupunginhallitus § 289 06.09.2021
Kaupunginhallitus § 322 20.09.2021

Osakeyhtiön perustaminen / jatkotoimet

317/00.02.01/2021

KH 06.09.2021 § 289

Kaupunginvaltuusto on 29.3.2021 § 25 päättänyt teollisuus- ja tuon-
tan to ti lo jen vuokraukseen liittyviin yksilöityihin rakennuksiin liittyvän
toi min ta ko ko nai suu den siirrosta uudelle perustettavalle yhtiölle nou-
dat taen liiketoimintasiirron periaatteita. Päätös koskee seuraavia
koh tei ta:

Kohde Osoite Kiinteistötunnus
Finncont rakennukset Kiertotie 10-12 936-15-7-14
Lekatie 6 Lekatie 6 936-11-3-7
Kitusenkulman teollisuushalli Ilveskatu 8 936-25-2-1

Kaupunginvaltuuston päätöksen toimeenpanemiseksi on pe rus tet ta-
va uusi osakeyhtiö.

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen on valmisteltu yhtiön pe rus-
ta mi seen ja liiketoimintasiirtoon liittyviä asiakirjoja sekä laadittu ai-
ka tau lu tus perustamisen eri vaiheille.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella liiketoimintasiirrossa siir ty-
vän omaisuuden nettoarvo (varojen ja velkojen erotus) on
3.585.168,78 euroa. Oheismateriaalina on erittely siirtyvästä omai-
suu des ta tilinpäätöksen 31.12.2020 arvoin sekä alustavasti täytetty
erit te ly siirtyvästä omaisuudesta sekä toimintaan liittyvistä so pi muk-
sis ta. Lopulliset arvot ja tiedot tar ken tu vat siirtohetken tilanteen mu-
kaan.

Siirtyvään omaisuuteen sisältyy rakennuksia, joiden osalta on suo ri-
tet ta va varainsiirtoveroa, mikäli verohallinto ei katso lii ke toi min ta siir-
ron täyttävän evl 52 d §:n säännöksiä liiketoimintasiirrosta. Mah dol-
li seen varainsiirtoveron maksuun perustettava yhtiö tarvitsee ra hoi-
tus ta. Arvioitu rahoitustarve on noin 140.000 euroa.

Lainan taikka takauksen tai muun vakuuden antaminen
Kuntalain 129 §:n mukaan:
Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan
ky kyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lai-
naa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä ta lou del li-
nen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vas-
ta va kuuk sil la. Mitä edellä tässä momentissa säädetään vakuuksista, ei
kos ke osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvussa eikä osuuskuntalain
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(421/2013) 12 luvussa tarkoitettua pääomalainaa. (21.5.2021/419)

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa mark-
ki noil la toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan,
jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion
yh tei ses sä määräysvallassa

Virtain kaupunki tulee omistamaan perustettavan yhtiön 100 %:sesti
eli yhteisö kuuluu kuntakonserniin. Va rain siir to ve ron rahoittamiseksi
yh tiön omistaja Virtain kaupunki voi myöntää yh tiöl le lyhytaikaisen
lai nan turvaavaa vakuutta vastaan. Vakuus ja lainamäärä huo mioi-
den lainan antaminen ei vaaranna kunnan kykyä vastata sille laissa
sää de tyis tä tehtävistä. Mahdollisen lai na tar peen johdosta ta lous ar-
vion 2022 rahoitusosan antolainoihin tu lee sisällyttää 140.000 euron
va raus lainan myöntämiseen perustettavalle yhtiölle.

Oheismateriaalina on perustamiseen liittyvät asiakirjat.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää panna kaupunginvaltuuston päätöksen
29.3.2021 ja jatkaa asian valmistelua päättämällä perustaa yhtiön
seu raa vas ti:

 Kaupunginhallitus
1. hyväksyy (nimi) Oy:n perustamissopimuksen ja yh tiö jär jes tyk-

sen liitteen mukaisena;
2. merkitsee kaikki perustettavan yhtiön osakkeet, osakkeiden

mak su suoritetaan yhtiölle apporttiomaisuudella;
3. valitsee perustettavan yhtiön hallitukseen 3-7 jäsentä
4. valitsee nimetyistä hallituksen jäsenistä puheenjohtajan
5. nimeää yhtiölle toimitusjohtajan perustamissopimuksen mu kai-

ses ti
6. valitsee perustettavan osakeyhtiön tilintarkastajaksi ti lin tar kas-

tus yh tei sö BDO Oy:n

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
140.000 euron suuruisen varauksen tekemistä talousarvion 2022
an to lai noi hin yhtiölle myönnettävään lainaan varainsiirtoveron suo-
rit ta mi sek si.

Päätös:  Kaupunginhallitus päättää panna kaupunginvaltuuston päätöksen
29.3.2021 täytäntöön ja jatkaa asian valmistelua seuraavasti:

 Kaupunginhallitus
1. hyväksyy Virtain Elinvoimapalvelut Oy:n perustamissopimuksen

ja yhtiöjärjestyksen liitteen mukaisena;
2. merkitsee kaikki perustettavan yhtiön osakkeet, osakkeiden

mak su suoritetaan yhtiölle apporttiomaisuudella;
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3. valitsee perustettavan yhtiön hallitukseen jäseniksi Satu Lin ja-
maan, Katja Kotalammen, Anssi Luodeksen, Riitta-Liisa Mäen,
Ve sa Postisen, Marko Saarisen ja Kari Savisen

4. valitsee nimetyistä hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi Satu
Lin ja maan

5. esittää, että hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajaksi Ari Ju va-
kan

6. valitsee perustettavan osakeyhtiön tilintarkastajaksi ti lin tar kas-
tus yh tei sö BDO Oy:n

Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään asiakirjoihin tek nis luon tei sia
muu tok sia.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
140.000 euron suuruisen varauksen tekemistä talousarvion 2022 an-
to lai noi hin yhtiölle myönnettävään lainaan varainsiirtoveron suo rit ta-
mi sek si.

(Liite 3/289 § perustamissopimus ja yhtiöjärjestys)
_________

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

KH 20.09.2021 § 322 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.9.2021 § 289 osa ke yh-
tiön (Virtain Elinvoimapalvelut Oy)  perustamisesta kaupungin omis-
ta mien teollisuus- ja tuo tan to käy tös sä olevien rakennusten siir tä mi-
sek si lii ke toi min ta siir ron periaattein perustettavalle yhtiölle. Sa mas-
sa yhteydessä tehtiin muu tok sia pohjaehdotuksena olleisiin pe rus ta-
mis so pi muk seen ja yh tiö jär jes tyk seen. Tehdyt muutokset on vielä
tar kas tet tu ja sa mas sa yhteydessä on käyty läpi pe rus ta mis pro ses-
sia. Läpikäynnin pe rus teel la on päädytty siihen, että yhtiön toi min-
nan aloittamisen su ju vuu den kannalta on parempi saada re kis te röin-
ti toi met käyntiin mah dol li sim man pikaisesti ja maksaa yhtiön osa ke-
pää oma (2.500 euroa) ap port ti si joi tuk sen sijaan rahalla. Pe rus ta mis-
so pi muk seen on tehty muu tos tältä osin.

Talousarvion 2021 investointiosassa on 10.000 euron varaus osak-
kei den hankintaan. Määräraha on kokonaisuudessaan vielä jäljellä.

Oheismateriaalina on päivitetty perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja
hal li tuk sen ja toimitusjohtajan vakuutus se kä toi men pi de suun ni tel-
ma.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi perustettavan yhtiön (Virtain
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Elin voi ma pal ve lut Oy) päivitetyn perustamissopimuksen ja yh tiö jär-
jes tyk sen sekä perustamiseen liittyvän teknisen muutoksen osa ke-
pää oman maksun ja aikataulun osalta.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etu ni-
mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 323 20.09.2021

Kaupunginjohtajan sivutoimi-ilmoitus

331/01.01.03/2021

KH 20.09.2021 § 323 Kaupunginjohtaja on toimittanut 17.9.2021 sivutoimi-ilmoituksen. Il-
moi tuk sen mukaan kaupunginjohtaja kuuluu Hallintoakatemian ver-
kos toon ja yhteistyöhön kuuluu vähäisessä määrin hallinnon kou lu-
tus ta ja konsultaatiota lähinnä kunnille. Ilmoituksen mukaan si vu toi-
mi ei haittaa virkatehtävien hoitamista, mutta kehittää osaa mis ta
mm. hallinnon saralla.

Kaupunginvaltuuston 29.3.2021 hyväksymän johtajasopimuksen
mu kai ses ti:

Kaupunginjohtaja tekee sivutoimi-ilmoituksen kaupunginhallitukselle.
Kau pun gin hal li tus päättää, voidaanko sivutoimilupa myöntää.

Henna Viitanen on hallintojohtajana toimiessaan tehnyt samasta si-
vu toi mes ta ilmoituksen ja pyytää edelleen lupaa jatkaa satunnaisten
kou lu tus ten pitämistä verkoston kautta.

Sivutoimi-ilmoitus on oheismateriaalina.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: (kaupunginhallituksen puheenjohtaja)

 Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginjohtajan si vu toi mi-il moi tuk-
sen tiedoksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän
pykälän käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1. § 1. kohta, asianosainen)
_________

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

Jakelu: Asianosainen
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Kaupunginhallitus § 257 23.08.2021
Kaupunginhallitus § 324 20.09.2021

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
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per jan tai hin 17.9.2021 saakka.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
_________

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

KH 20.09.2021 § 324 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, jonka jälkeen hakuaikaa päätettiin
jat kaa 17.9.2021 saakka. Hakuilmoitus on julkaistu mol.fi -sivustolla,
kau pun gin www-sivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä Kuntalehden
ja Kuntatekniikka-lehden verkkopalvelussa. Lisäksi ilmoitus on jul-
kais tu Aamulehdessä, Ilkka-Pohjalaisessa sekä Kes ki suo ma lai ses-
sa sunnuntaina 12.9.2021. Hakuaika päättyi perjantaina 17.9.2021
klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui kuusi hakemusta.

Hakijayhdistelmä on oheismateriaalina kaupunginhallituksen jä se nil-
le.

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

Valmistelija:  kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää viranhaun jatkotoimista.

Päätös:  Haastatteluun päätettiin kutsua Mika Aalto, Saija Kärkkäinen ja Sini
Yli-Öy rä.

 Haastattelutyöryhmään nimettiin kaupunginhallitus ko ko nai suu des-
saan sekä kaupunginjohtaja.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 325 20.09.2021

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien poikkeuslupapäätöstä
kiinteistölle 936-408-5-192

163/10.03.00/2021

KH 20.09.2021 § 325
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.6.2021 § 204 päättänyt
myön tää poikkeamisen käyttötarkoituksen muutokselle kiinteistölle
936-408-5-192. Kyseessä on ollut lomarakennuspaikan käyt tö tar koi-
tuk sen muutos pysyväksi asuinpaikaksi.

Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry on tehnyt
kun nal lis va li tuk sen ko. päätöksestä. Poikkeamista ei luon non suo je-
lu yh dis tyk sen mielestä voida myöntää MRL:n 171 § 2 momentin
koh dan 4 perusteella. Virtain-Ruoveden esittää va li tuk ses saan kau-
pun gin hal li tuk sen poikkeuslupapäätöksen kumoamista ja poik kea-
mis lu pa ha ke muk sen hylkäämistä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Virtain kaupungin lausuntoa
va li tuk sen johdosta (Diaarinumero 21416/03.04.04.04.16/2021).
Lau sun to ja asiakirjat on pyydetty toimittamaan hal lin to-oi keu del le
vii meis tään 17.9.2021. Tähän on pyydetty ja saa tu lisäaikaa
28.9.2021 saakka. 

Lausunto hallinto-oikeudelle on liitteenä.

Valmistelija:  kaupunginjohtaja, ympäristösuunnittelija, rakennustarkastaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle
liit teen mukaisen lau sun non asiassa 21416/03.04.04.04.16/2021.

 Kaupunginhallitus esittää, että Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen
Vir tain-Ruo ve den yhdistys ry:n tekemä valitus hallinto-oikeudelle tu-
lee hylätä kokonaisuudessaan perusteettomana.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

(Liite 2/325 lausunto hallinto-oikeudelle)
_________

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

Jakelu:  Hämeenlinnan hallinto-oikeus (28.9.2021 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 303-320, 322-325 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 321 §
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 321 §

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

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

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

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

Valitus-
perusteet

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

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

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

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

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

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

Lisätietoja Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.

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

Pöytäkirjan
nähtävilläolopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 23.9.2021

Liitetään pöytäkirjaan


