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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  
 Tikkanen Pentti  jäsen  
 Kangasaho Päivi  varajäsen Johanna Saarisen sijaan, 

osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

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

välityksellä 
 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, poissa § 290 
käsittelyn ajan 

 Jaatinen Kaisa  talousjohtaja, oto. 
hallintojohtaja, 
pöytäkirjanpi 

osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä, poissa § 291 
käsittelyn ajan 

 
 
POISSA Saarinen Johanna  jäsen  
 

 

 
ALLEKIRJOITUKSET  
 
 
Reijo Koskela Kaisa Jaatinen Henna Viitanen 
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä 
 284-290, 292-302 § 291 § 
 

 
KÄSITELLYT ASIAT 284 - 302 
LIITTEET 1/285, 2/286, 3/289, 4/292 § 
 

 
PÖYTÄKIRJAN TAR- 8.9.2021 
KASTUS 
 

Ari Dahlberg  Eila Kalliomäki 
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PÖYTÄKIRJA YLEI- 9.9.2021 kaupungin www-sivuilla  
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 
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Kaupunginhallitus § 284 06.09.2021 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
KH 06.09.2021 § 284 Hallintosäännön 127 §:n mukaan 
 Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen 

osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan 
käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. 

 
 Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, 

johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Tällöin 
edellytyksenä on läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa 
näkö- ja ääniyhteydessä. 

 
 Hallintosäännön 146 §:n mukaan 
 Hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjaan tulee tehdä merkintä käyte-

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

 
 Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
  Pöytäkirja tarkastetaan 8.9.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä 

9.9.2021.  
 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Ari 
Dahlberg ja Eila Kalliomäki. 
 
Kaupunginhallitus päättää toteuttaa tämän kokouksen osin sähköi-
sesti Teams-järjestelmän välityksellä siten, että sähköisesti kokouk-
seen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- 
ja ääniyhteydessä. 

 
 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Dahlberg ja Eila Kalliomäki. 
 
  Teamsin välityksellä kokoukseen osallistuivat luottamushenkilöistä Sanna 

Kangas, Katja Kotalampi, Keijo Kaleva, Mikko Hänninen, Pirjo Ala-Kaarre, 
Päivi Kangasaho ja Satu Solja sekä viranhaltijoista Henna Viitanen ja Kai-
sa Jaatinen. 

 
  _________  
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Kaupunginhallitus § 2 11.01.2021 
Kaupunginhallitus § 285 06.09.2021 
 
Määräalan myynti / Lekatie 4 
 
14/00.00/2021 
 
KH 11.01.2021 § 2 
  

Virtain Yrityspalvelu Oy omistaa osoitteessa Lekatie 4 sijaitsevan 
kerrosalaltaan 2115 m2:n kokoisen teollisuushallin. Yksi vuokralai-
sista (Rotolink Oy) on kiinnostunut neuvottelemaan hallikiinteistön 
ostamisesta itselleen.  
 
Kyseisen tontin omistaa Virtain kaupunki ja samalla tontilla (936-11-
3-7) sijaitsee myös toinen halli. Jotta halli ja maapohja voidaan 
myydä, tulee laatia tonttijako ennen lohkomista. Lohkottavan tontin 
koko tulee olemaan noin 6700-7000 m2. Tontilla sijaitsevista lämmi-
tyslaitoksesta, putkista ja eri toimijoiden liikkumisesta tulee myös 
rasite, joka todetaan lohkomisen yhteydessä. Tonttijaon ja lohkomi-
sen toteuttaminen vie joitain kuukausia. Tästä syystä on tarpeen 
ensivaiheessa vuokrata määräala, joka myydään myöhemmin. 
 
Virtain Yrityspalvelu Oy on pyytänyt kaupunginhallitukselta omistaja-
ohjausta mahdollisuudesta myydä kyseinen teollisuushalli. Oheisma-
teriaalina on arviolausunto hallista ja sen arvosta. Maanvuokrasopi-
muksen mukaisesti Virtain Yrityspalveluilla on oikeus siirtää maan-
vuokraoikeus kolmannelle osapuolelle, mutta myös maapohjan myy-
misestä on mahdollista neuvotella. Alueen teollisuustonttien arvoksi 
on määritelty 0,84 euroa/m2. 
 

Valmistelija:  kaupunginjohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa Virtain Yrityspalvelu Oy:n myy-

mään edellä mainitun hallirakennuksen sekä päättää aloittaa valmis-
telut määräalan myymiseksi, tonttijaon laatimiseksi ja tontin lohkomi-
seksi. Tontin pinta-ala tarkentuu myöhemmässä vaiheessa. Virtain 
Yrityspalvelu Oy voi siirtää olemassa olevan vuokrasopimuksen uu-
delle omistajalle myyntiin saakka. Maapohjan myyntihinnaksi pääte-
tään alueen myyntihinnan mukainen 0,84 euroa/m2.  

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
_________  

 
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh. 044-715 1201, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Virtain Yrityspalvelu Oy, kaavoitus- ja kehittämispäällikkö 

 



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2021 634 
Kaupunginhallitus 06.09.2021   
 

Ptk:n tark. 

KH 06.09.2021 § 285  
Virtain Yrityspalvelu Oy:n ja Rotolink Oy:n välinen teollisuushallin 
kauppa on edennyt ja kauppakirja on tarkoitus laatia syyskuun lo-
pussa. Myös toimenpiteet maa-alueen myymiseksi ovat edenneet ja 
maa-alueen kauppa on tarkoitus tehdä samassa yhteydessä raken-
nuksen kaupan kanssa. 
 

Kaupan kohteena on 6740 m2 määräala kiinteistöstä 936-11-3-7 Vir-
tain kaupungin 11. kaupunginosan korttelin 3 tontista 7. Kohteen 
osoite on Lekatie 4, 34800 Virrat. Maa-alueen käyttötarkoitus on 
teollisuusrakentaminen. 
 
Kauppahinta 0,84 euroa/m2 on alueen maapohjille määritetyn myyn-
tihinnan mukainen. 
 
Liitteenä on kauppakirjaluonnos. 
 
Virtain kaupungin ja Virtain Yrityspalvelu Oy:n välille on 26.8.2020 
laadittu maanvuokrasopimus kaupan kohteena olevasta maa-alu-
eesta. Maanvuokrasopimus puretaan kaupantekohetkellä.  

 
Valmistelija:  elinkeinoasiantuntija, talousjohtaja oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myydä määräalan kiinteistöstä 936-11-3-7 

hintaan 5.661,60 euroa liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 
 
 Lisäksi kaupunginhallitus päättää purkaa myytävää maa-aluetta kos-

kevan maanvuokrasopimuksen kaupantekopäivälle. 
 
 Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään kauppakirjaan teknisluon-

teisia muutoksia. 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
 (Liite 1/285 § kauppakirja) 

_________  
 

Lisätietoja: Elinkeinoasiantuntija Ari Juvakka puh. 050-313 1990, sähköposti: 
 etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Rotolink Oy 

 



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2021 635 
Kaupunginhallitus 06.09.2021   
 

Ptk:n tark. 

Kaupunginhallitus § 286 06.09.2021 
 
Kiinteistön 936-11-7-8 ja määräalojen kiinteistöistä 936-409-91-29 ja 936-409-80-1 
maakauppa 
 
KH 06.09.2021 § 286 Rakennepurku M&K Oy:n kanssa on neuvoteltu maa-alueen kaupas-

ta Ahjolan teollisuusalueelta. Kaupan kohteena oleva alue on teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Maa-aluetta on tarkoitus 
käyttää varastointiin. Myytävä alue on rakentamaton. 
 
Kaupan kohteena on Virtain kaupungin 11. kaupuginosan korttelin 7 

tontti 8 (kiinteistötunnus 936-11-7-8), jonka pinta-ala on 5603 m2, 

4611 m2:n määräala kiinteistöstä 936-409-91-29 Mustakorpi ja 5143 
m2 määräala kiinteistöstä 936-409-80-1 Pikkalanmetsä. 
 

Kauppahinta 0,84 euroa/m2 on alueen maapohjille määritetyn myyn-
tihinnan mukainen. 
 
Rakennepurku M&K Oy:lle on tällä hetkellä vuokrattu osa nyt myytä-
väksi esitetystä alueesta. 
 
Liitteenä on kauppakirjaluonnos. 

 
Valmistelija:  elinkeinoasiantuntija, talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myydä kiinteistön 936-11-7-8 sekä määrä-

alat kiinteistöistä 936-409-91-29 ja 936-409-80-1 hintaan 12.899,88 
euroa liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 

 
 Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään kauppakirjaan teknisluon-

teisia muutoksia.  
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 
jälkeen. 

 
 (Liite 2/286 § kauppakirja) 

_________  
 

Lisätietoja: Elinkeinoasiantuntija Ari Juvakka puh. 050-313 1990, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
 
Jakelu: Rakennepurku M&K Oy 
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Kaupunginhallitus § 287 06.09.2021 
 
Omistajaohjaus/Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot 

 
128/00.02/2021 
 
KH 06.09.2021 § 287 Kuntavaalien 2021 jälkeen käydyissä luottamuspaikkaneuvotteluissa 

on sovittu kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenistä ja varajäse-
nistä. 

 
 Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen. Yhtiökokousedustajana toi-

mii Reijo Koskela.  
 

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalojen 

yhtiökokousedustajalle omistajaohjeen ylimääräisen yhtiökokouksen 
koolle kutsumisesta ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnas-
ta luottamuspaikkaneuvottelujen perusteella seuraavasti: 

  
 Jäsen   Varajäsen 
 pj Pauli Kotalampi  Kimmo Viitanen  
 vpj Anssi Luodes  Jarkko Mäki 
 Marika Hakola  Larissa Heinämäki 
 Petri Koivula  Jussi Helin 
 Raija Rihkajärvi  Reijo Koskela 
 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus päätti antaa Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalojen yh-

tiökokousedustajalle omistajaohjeen ylimääräisen yhtiökokouksen 
koolle kutsumisesta ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnas-
ta luottamuspaikkaneuvottelujen perusteella seuraavasti: 

 
 Jäsen   Varajäsen 

 pj Pauli Kotalampi  Kimmo Viitanen  
 vpj Anssi Luodes  Jarkko Mäki 
 Marika Hakola  Larissa Heinämäki 
 Petri Koivula  Jussi Helin 
 Raija Rihkajärvi  Marko Kellomäki 
  

_________  
 

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

  
 
Jakelu: yhtiökokousedustaja 
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Kaupunginhallitus § 288 06.09.2021 
 
Omistajaohjaus/Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntolat 

 
307/00.02/2021 
 
KH 06.09.2021 § 288 Kuntavaalien 2021 jälkeen käydyissä luottamuspaikkaneuvotteluissa 

on sovittu kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenistä ja varajäse-
nistä. 
 
Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen. Yhtiökokousedustajana toi-
mii Reijo Koskela.  

 
Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-

asuntoloiden yhtiökokousedustajalle omistajaohjeen ylimääräisen 
yhtiökokouksen koolle kutsumisesta ja hallituksen jäsenten ja varajä-
senten valinnasta luottamuspaikkaneuvottelujen perusteella seuraa-
vasti: 

  
 Jäsen   Varajäsen 

 pj Pauli Kotalampi  Kimmo Viitanen  
 vpj Anssi Luodes  Jarkko Mäki 
 Marika Hakola  Larissa Heinämäki 
 Petri Koivula  Jussi Helin 
 Raija Rihkajärvi  Reijo Koskela 
 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus päätti antaa Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asunto-

loiden yhtiökokousedustajalle omistajaohjeen ylimääräisen yhtiöko-
kouksen koolle kutsumisesta ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten 
valinnasta luottamuspaikkaneuvottelujen perusteella seuraavasti: 

 
 Jäsen   Varajäsen 
 pj Pauli Kotalampi  Kimmo Viitanen  
 vpj Anssi Luodes  Jarkko Mäki 
 Marika Hakola  Larissa Heinämäki 
 Petri Koivula  Jussi Helin 
 Raija Rihkajärvi  Marko Kellomäki 

_________  
 

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

  
 
Jakelu: yhtiökokousedustaja 

Kaupunginhallitus § 289 06.09.2021 
 
Osakeyhtiön perustaminen 
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KH 06.09.2021 § 289  

Kaupunginvaltuusto on 29.3.2021 § 25 päättänyt teollisuus- ja tuon-
tantotilojen vuokraukseen liittyviin yksilöityihin rakennuksiin liittyvän 
toimintakokonaisuuden siirrosta uudelle perustettavalle yhtiölle nou-
dattaen liiketoimintasiirron periaatteita. Päätös koskee seuraavia 
kohteita: 
 
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 perustetta-
va uusi osakeyhtiö. 
 
Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen on valmisteltu yhtiön perus-
tamiseen ja liiketoimintasiirtoon liittyviä asiakirjoja sekä laadittu aika-
taulutus perustamisen eri vaiheille. 
 
Vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella liiketoimintasiirrossa siirty-
vän omaisuuden nettoarvo (varojen ja velkojen erotus) on 
3.585.168,78 euroa. Oheismateriaalina on erittely siirtyvästä omai-
suudesta tilinpäätöksen 31.12.2020 arvoin sekä alustavasti täytetty 
erittely siirtyvästä omaisuudesta sekä toimintaan liittyvistä sopimuk-
sista. Lopulliset arvot ja tiedot tarkentuvat siirtohetken tilanteen mu-
kaan. 
 
Siirtyvään omaisuuteen sisältyy rakennuksia, joiden osalta on suori-
tettava varainsiirtoveroa, mikäli verohallinto ei katso liiketoimintasiir-
ron täyttävän evl 52 d §:n säännöksiä liiketoimintasiirrosta. Mahdolli-
seen varainsiirtoveron maksuun perustettava yhtiö tarvitsee rahoi-
tusta. 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 
kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lai-
naa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudelli-
nen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vasta-
vakuuksilla. Mitä edellä tässä momentissa säädetään vakuuksista, ei kos-
ke osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvussa eikä osuuskuntalain (421/2013) 
12 luvussa tarkoitettua pääomalainaa. (21.5.2021/419) 
 
Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa mark-
kinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos 
yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhtei-
sessä määräysvallassa 
 
Virtain kaupunki tulee omistamaan perustettavan yhtiön 100 %:sesti 
eli yhteisö kuuluu kuntakonserniin. Varainsiirtoveron rahoittamiseksi 
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yhtiön omistaja Virtain kaupunki voi myöntää yhtiölle lyhytaikaisen 
lainan turvaavaa vakuutta vastaan. Vakuus ja lainamäärä huomioi-
den lainan antaminen ei vaaranna kunnan kykyä vastata sille laissa 
säädetyistä tehtävistä. Mahdollisen lainatarpeen johdosta talousar-
vion 2022 rahoitusosan antolainoihin tulee sisällyttää 140.000 euron 
varaus 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 
seuraavasti: 

 
 Kaupunginhallitus 

1. hyväksyy (nimi) Oy:n perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyk-
sen liitteen mukaisena; 

2. merkitsee kaikki perustettavan yhtiön osakkeet, osakkeiden 
maksu suoritetaan yhtiölle apporttiomaisuudella; 

3. valitsee perustettavan yhtiön hallitukseen 3-7 jäsentä  
4. valitsee nimetyistä hallituksen jäsenistä puheenjohtajan 
5. nimeää yhtiölle toimitusjohtajan perustamissopimuksen mukai-

sesti 
6. valitsee perustettavan osakeyhtiön tilintarkastajaksi tilintarkas-

tusyhteisö BDO Oy:n 
 
Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
140.000 euron suuruisen varauksen tekemistä talousarvion 2022 an-
tolainoihin yhtiölle myönnettävään lainaan varainsiirtoveron suoritta-
miseksi.  

 
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 
maksu suoritetaan yhtiölle apporttiomaisuudella; 

3. valitsee perustettavan yhtiön hallitukseen jäseniksi Satu Linja-
maan, Katja Kotalammen, Anssi Luodeksen, Riitta-Liisa Mäen, 
Vesa Postisen, Marko Saarisen ja Kari Savisen 

4. valitsee nimetyistä hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi Satu 
Linjamaan 

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

6. valitsee perustettavan osakeyhtiön tilintarkastajaksi tilintarkas-
tusyhteisö BDO Oy:n 
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Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään asiakirjoihin teknisluonteisia 
muutoksia. 
 
Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
140.000 euron suuruisen varauksen tekemistä talousarvion 2022 an-
tolainoihin yhtiölle myönnettävään lainaan varainsiirtoveron suoritta-
miseksi. 
 
(Liite 3/289 § perustamissopimus ja yhtiöjärjestys) 
_________  

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

1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 290 06.09.2021 
 
Hallintojohtajan irtisanoutuminen 

 
305/01.01.04/2021 
 
KH 06.09.2021 § 290  

Hallintojohtaja Henna Viitanen on 31.8.2021 päivätyllä kirjeellä il-
moittanut irtisanoutuvansa hallintojohtajan virasta. Viitanen on esittä-
nyt toiveenaan, että kaupunginhallitus hyväksyy irtisanoutumisilmoi-
tuksen nopeutetulla menettelyllä, koska hän on siirtynyt kaupungin-
johtajan virkaan. 
 
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 40 §:n mukaan valtuuston valitse-
man viranhaltijan irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Viranhaltijan 
pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa myös lyhyempää 
irtisanomisaikaa. 
 
Hallintosäännön 56 §:n mukaan valtuuston ottaman viranhaltijan irti-
sanoessa virkasuhteensa myöntää hänelle eron kaupunginhallitus. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: (KH puheenjohtaja) 

 
 Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan irtisanoutumisilmoituk-

sen tällä päivämäärällä ilman irtisanomisaikaa hallintojohtajan siirryt-
tyä Virtain kaupungin kaupunginjohtajan virkaan. 

 
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
 Kaupunginjohtaja Henna Viitanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän 

pykälän käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1. § 1. kohta, asianosanen). 
_________  

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

1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: asianosainen, palkanlaskenta 
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Kaupunginhallitus § 69 25.02.2021 
Kaupunginhallitus § 88 15.03.2021 
Kaupunginhallitus § 291 06.09.2021 
 
Hallinto- ja talousyksikön tehtäväjärjestelyt 

 
98/01.01.01/2021 
 
KH 25.02.2021 § 69 
 Valtuusto on kokouksessaan 22.2.2021 valinnut kaupungin nykyisen 

hallintojohtajan kaupunginjohtajan virkaan. Virkasuhteen täyttämi-
sessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hallintosäännön 
mukaisesti hallintojohtajaja toimii vt. kaupunginjohtajana jo 1.3.2021 
alkaen. Varsinainen virantoimituksen alkamispäivä vahvistetaan vir-
kavaalin vahvistamisen yhteydessä.  
 
Hallintojohtaja toimii hallintosäännön mukaisesti mm. hallinto- ja ta-
lousosaston osastopäällikkönä, toimii kaupunginjohtajan sijaisena 
sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjänä.   
 
Hallinnon  ja  talouden  tulosyksikkö, jonka osastopäällikkönä hallin-
tojohtaja toimii, vastaa  talous- ja  tietohallinnonpalveluista,  asian-
hallinnan  toimivuudesta sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. Hallintojohtajan alai-
suudessa toimiva kaupunginkanslia vastaa kaupungin asianhallin-
nan toimivuudesta sekä hallinnon valmistelusta, joista keskeisimpinä 
tehtävinä ovat kaupungin kirjaamoon ja asiakaspalvelupisteen ylläpi-
täminen, kaupunginhallituksen ja -valtuuston valmistelu- ja toimeen-
panotehtävät, kaupungin tietosuojan kehittäminen sekä vaalien jär-
jestäminen keskusvaalilautakunnan ohjauksessa.  Tietohallinto joh-
taa, koordinoi ja kehittää koko kaupungin tietohallintoa sekä järjestää 
itse tai ostopalveluna kaikille asiakkailleen määriteltyjä ICT-palveluja. 
Taloushallinto vastaa kaupungin taloushallinnon tehtäväalueesta 
sisältäen palkanlaskennan, maksuliikenteen ja kirjanpidon. Talous-
hallinto vastaa mm. talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta sekä 
kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittämisestä. 
 
Hallintojohtajan viran vapautuessa on pohdittu eri vaihtoehtoja, millä 
tavoin tehtävä järjestetään jatkossa. Nyt hallintojohtajan virkavapaan 
ajan tehtävä esitetään täytettävän ensi vaiheessa määräaikaisesti. 
Lopulliset päätökset tehdään virkavapaan ja koeajan päättymisen 
jälkeen. Tätä puoltaa myös nyt esitettävä organisaatiomuutos ja sen 
toimivuus käytännössä. Tässä vaiheessa esitetään täytettäväksi hal-
linto- ja talouspäällikön toimi 31.12.2021 saakka.  
 
Hallinto- ja talouspäällikkö toimisi kaupunginkanslian ja kirjanpidon 
lähiesimiehenä sekä osallistuisi hallinnon ja talouden valmisteluteh-
täviin. Hallinto- ja talouspäälliköltä odotetaan osaamista taloushallin-
non tietojärjestelmien kehittämisestä ja hallinnasta, talousarvion ja ti-
linpäätöksen valmistelutehtävistä, myös käytännön kokemus talous-
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hallinnosta/kirjanpidosta katsotaan eduksi. Kelpoisuusehtona on so-
veltuva korkeakoulututkinto.  
 
Hallintojohtajan virkavapaan ajan hallinto- ja talouden tulosyksikön 
osastopäälliköksi esitetään talousjohtajaa (vs. hallintojohtaja/talous-
johtaja). Samassa yhteydessä henkilöstöpäällikön alaisuuteen esite-
tetään siirrettäväksi palkanlaskennan lähiesimiestehtävät. Näiltä osin 
muutokset tuodaan päätettäväksi seuraavaan kaupunginhallituksen 
kokoukseen.  
 

 
Valmistelija: hallintojohtaja   

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan hallinto- ja talouspäällikön 

määräaikaiseen toimeen 31.12.2021 saakka.  
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
_________  

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

nimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 

KH 15.03.2021 § 88 
 Kaupunginhallituksen 25.2.2021 kokouksen jälkeen on jatkettu val-

mistelua hallinnon ja talouden tulosyksikön tehtäväjärjestelyjen osal-
ta. Hallinto- ja talouspäällikön määräaikainen toimi on parhaillaan 
haettavana ja hakuaika päättyy tiistaina 16.3.2021 klo 12.00. 

 
 Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää talousjohtajan oto. 

hallintojohtajaksi hallintojohtajan virkavapaan ajaksi. Talousjohtaja, 
oto. hallintojohtaja toimisi hallinnon ja talouden yksikön osastopääl-
likkönä, kaupunginjohtajan sijaisena sekä kaupunginhallituksen ja -
valtuuston pöytäkirjanpitäjänä ja ratkaisisi muut hallintojohtajan rat-
kaisuvaltaan kuuluvat asiat hallintosäännön mukaisesti.  

 
 Nyt rekrytoitavana oleva hallinto- ja talouspäällikkö toimisi kaupun-

ginkanslian ja kirjanpidon lähiesimiehenä sekä osallistuisi hallinnon 
ja talouden valmistelutehtäviin.  

 
 Samassa yhteydessä henkilöstöpäällikön alaisuuteen esitetään siir-

rettäväksi palkanlaskennan lähiesimiestehtävät. Henkilöstöpäällikkö 
toimii tälläkin hetkellä yhteistyössä palkanlaskennan kanssa ja työ-
tehtävät  liittyvät kiinteästi toisiinsa. 

 
 Hallintosäännön 54 §:n mukaan  
 Kaupunginhallitus päättää valtuuston valitsemien virkojen väliaikaisesta 

täyttämisestä enintään vuoden ajaksi.  
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 Kaupunginhallitus, lautakunta ja hallintosäännössä määrätty johtokunta 
päättävät osastoon tai johtokunnan vastuualueeseen kuuluvan yksikön esi-
miehenä toimivan viranhaltijan tai työntekijän ottamisesta.  

 
 Hallintosäännön 55 §:n mukaan  
 Toimielin, osastopäällikkö ja esimies päättävät henkilöstöjaoston ohjeiden 

mukaisesti ottamansa henkilöstön tehtäväkohtaisesta peruspalkasta palve-
lussuhteen alkaessa sekä sen tarkistamisesta palvelussuhteen kestäessä. 
Kaupunginvaltuuston ottaman henkilöstön peruspalkasta päättää kaupun-
ginhallitus.  

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: 
 

 määrätä talousjohtaja Kaisa Jaatisen toimimaan suostumuk-
sensa mukaisesti oman virkansa ohella hallintojohtajan väliai-
kaisena viranhoitajana (oto. hallintojohtaja) hallintojohtajan vir-
kavapaan ajan.  

 talousjohtaja Kaisa Jaatiselle maksetaan hallintojohtajan tehtä-
väkohtainen palkka oto. hallintojohtajana toimisen ajan;  

 määrätä henkilöstöpäällikkö Asko Ihamäen toimimaan jatkossa 
suostumuksensa mukaisesti palkanlaskennan lähiesimiesteh-
tävissä. Osastopäällikkö tekee päätöksen tehtäväkohtaisesta 
palkasta hallintosäännön 55 §:n mukaisesti.  

 
 
  Muutos tulee voimaan 18.3.2021 alkaen.  
 
  Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  
 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
 
 Pöytäkirja tarkastetettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
 
 Talousjohtaja Kaisa Jaatinen ei osallistunut esteellisenä tämän asian käsit-

telyyn (hallintolaki 28.1. 1) kohta asianosaisjäävi). Jaatinen oli poissa ko-
kouksesta 20.12-20.34. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän käsittelyn 
ajan vt. kaupunginjohtaja.  

 
 Teemu Kontoniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana 

klo 20.28. 
_________  

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

ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
  
 
Jakelu: Asianosaiset, palkanlaskenta 
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KH 06.09.2021 § 291 Hallintojohtajan virkavapaa on päättynyt irtisanoutumiseen 

31.8.2021. Talousjohtaja on määrätty toimimaan hallintojohtajan vi-
ransijaisena oman toimen ohella hallintojohtajan virkavapaan ajan. 
Hallintojohtajan viran hoitaminen esitetään jatkettavan samalla mal-
lilla, kunnes tehtävien hoito on ratkaistu toistaiseksi. 

 
Valmistelija:  kaupunginjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:  

 määrätä talousjohtaja Kaisa Jaatisen toimimaan suostumuksen-
sa mukaisesti oman virkansa ohella hallintojohtajan väliaikaise-
na viranhoitajana (oto. hallintojohtaja) kunnes hallintojohtajan 
tehtävien hoitaminen jatkossa on ratkaistu.  

 talousjohtaja Kaisa Jaatiselle maksetaan hallintojohtajan tehtä-
väkohtainen palkka oto. hallintojohtajana toimisen ajan. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja poistui kokouksesta esteellisenä tämän 

pykälän käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1.1. kohta, asianosaisjäävi). Pöytä-
kirjanpitäjänä toimi tämän pykälän käsittelyn ajan kaupunginjohtaja. 
_________  

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

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: Asianosainen, palkanlaskenta 
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Kaupunginhallitus § 292 06.09.2021 
 
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta 
annetun lain muuttamisesta 
 
KH 06.09.2021 § 292  

Johdanto 
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain (487/1996) 
muuttamisesta. 
 
Esityksellä muutettaisiin takauskeskuslakia siten, että takauskeskus 
voisi myöntää takauksia Kuntarahoitus Oyj:n sellaiselle varainhan-
kinnalle, jolla rahoitetaan sote-uudistuksessa perustettavia hyvin-
vointialueita. Lakimuutos tarkoittaisi samalla sitä, että Kuntarahoitus 
voisi myöntää rahoitusta hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille se-
kä niiden omistamille tai määräämisvallassa oleville yhteisöille. Var-
sinaisen päätöksen takauskeskuksen takaaman varainhankinnan ja 
Kuntarahoituksen myöntämän rahoituksen ulottamisesta hyvinvointi-
alueiden toimintaan tekisivät takauskeskuksen valtuuskunta ja 
Kuntarahoitus. 
 
Tausta 
Osana sote-uudistusta Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuet-
ta, joille siirretään kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Hyvinvointialueille siir-
rettäisiin nykyiset sairaanhoitopiirien ja kehitysvammaisten erityis-
huoltopiirien kuntayhtymät varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämi-
seen liittyvä kuntien irtain omaisuus, sopimukset ja vastuut. Osa uu-
distuksessa hyvinvointialueille kuntayhtymiltä ja kunnilta siirtyvistä 
lainoista ja muista sitoumuksista on Kuntarahoituksen myöntämiä. 
Näitä lainoja ja muita sitoumuksia koskeva varainhankinta on ta-
kauskeskuksen takaamaa. Edellä mainittuun hallituksen esitykseen 
sisältyy ehdotus takauskeskuslain muuttamisesta siten, että Kunta-
rahoituksen myöntämät lainat ja muut sitoumukset voidaan siirtää 
kuntayhtymistä ja kunnista hyvinvointialueille takauskeskuslain sitä 
estämättä. Tämä muutos koskisi kuitenkin vain omaisuuden siirtovai-
hetta. 
  
Pystyäkseen vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-
tustoimen tehtävistä ja etenkin niihin liittyvistä investoinneista hyvin-
vointialueilla olisi tarve ottaa lainaa. Takauskeskuslaki tai siihen 
edellä mainitussa hallituksen esityksessä ehdotettu muutos eivät kui-
tenkaan mahdollistaisi sitä, että Kuntarahoitus voisi rahoittaa hyvin-
vointialueita uusin lainoin tai muin rahoitusinstrumentein. Kuntarahoi-
tus on keskeinen kuntia ja kuntayhtymiä rahoittava luottolaitos, joten 
olisi perusteltua, että se voisi rahoittaa myös hyvinvointialueita. 
Tämä edellyttäisi takauskeskuslain muuttamista. Muutoksen myötä 
takauskeskuksen jäsenenä olevat kunnat joutuisivat kuitenkin viime-
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sijaiseen vastuuseen myös hyvinvointialueille kohdistettavan rahoi-
tuksen varainhankinnasta ja siihen liittyvistä sitoumuksista. Siksi 
lakimuutoksen yhteydessä on varmistettava, että kunnat eivät vas-
tustaisi Kuntarahoituksen antolainauksen laajentamista hyvinvointi-
alueiden toimintaan ja muutos ei muodostuisi ongelmalliseksi kun-
tien taloudellisen itsehallinnon kannalta. Näistä syistä takauskeskus-
lain muuttaminen siten, että Kuntarahoitus voisi toimia hyvinvointi-
alueiden rahoittajana, on perusteltua tehdä erillisenä lakiesityksenä. 
 
Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on turvata sote-uudistuksessa perustettavien 
hyvinvointialueiden tarvitseman investointien rahoituksen saatavuus 
rahoitusmarkkinoilta. Hyvinvointialueet voisivat tietyin edellytyksin ot-
taa rahoitusmarkkinoilta lainaa ja käyttää muita rahoitusinstrumentte-
ja varsinkin tarvitsemiensa investointien rahoittamiseksi. Esityksellä 
hyvinvointialueille mahdollistettaisiin myös Kuntarahoituksen 
tarjoamien rahoituspalveluiden käyttäminen. Samalla tulee varmistua 
siitä, että Kuntarahoituksen myöntämän rahoituksen laajentaminen 
hyvinvointialueille ei vaaranna takauskeskuksen jäsenyhteisöinä 
olevien kuntien taloudellista itsehallintoa sen vuoksi, että kunnat 
vastaisivat viime kädessä myös hyvinvointialueille myönnettävän ra-
hoituksen varainhankintaan liittyvistä sitoumuksista. Muutos tulisi 
voimaan samaan aikaan kun hyvinvointialueiden aluevaltuustot aloit-
tavat toimintansa. Muutos ei pakottaisi Kuntarahoitusta laajenta-
maan antolainaustaan hyvinvointialueiden toimintaan vaan ainoas-
taan mahdollistaisi sen, jos takauskeskuksen valtuuskunta ja Kunta-
rahoitus päättäisivät tällaiseen rahoitustoimintaan ryhtyä. 
 
Oheismateriaalina on luonnos hallituksen esityksestä Kuntien ta-
kauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi 

 
Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon halli-

tuksen esityksestä Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muutta-
miseksi. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 (Liite 4/292 § lausunto) 
_________  

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

1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
  
Jakelu: Lausuntopalvelu.fi (10.9.2021 mennessä)
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Kaupunginhallitus § 102 31.03.2021 
Kaupunginhallitus § 293 06.09.2021 
 
Pohjois-Pirkanmaan kuntien sote-ryhmä, kokousmuistio 
 
127/00.04.01/2021 
 
KH 31.03.2021 § 102 
 Ruoveden kunta on lähestynyt Virtain kaupunkia, Juupajoen kuntaa, 

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

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

 

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

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 
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 Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan Pohjoisen Pirkanmaan yhtei-
sen yhteistyö- ja valmisteluryhmän perustamisen sekä nimeää ryh-
mään Virtain kaupungin edustajan.  

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen ja ni-

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

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

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

kanon kaupunki, Kihniön kunta 
 
KH 06.09.2021 § 293 Pohjois-Pirkanmaan kunnat ovat hyväksyneet Ruoveden kunnan 

esityksen yhteistyön tiivistämisestä hyvinvointialueen valmistelussa 
seuraavasti: 
 

 Ruoveden kunta 15.2.2021 § 26, edustaja Eeva Viitanen 

 Kihniön kunta 8.3.2021 § 39, edustaja Petri Liukku 

 Parkanon kaupunki 15.3.2021 § 11, edustaja Jari Heiniluoma 

 Mänttä-Vilppulan kaupunki 22.3.2021 § 70, edustaja Alli Ruuhi-
lehto 

 Juupajoen kunta 29.3.2021 § 80, edustaja Anne Tuovila, varal-
la Jyri Lammela. 

 Virtain kaupunki 31.3.2021 § 102 edustaja Henna Viitanen 
 
Eduskunnassa on hyväksytty ns. sote-lait ja hyvinvointialueiden val-
mistelu on alkanut. Pohjois-Pirkanmaan sote-ryhmä kokoontui en-
simmäisen kerran 17.8.2021 Pirkanmaan liitossa. Kokouksen tavoit-
teena oli työryhmän järjestäytyminen sekä päämäärän ja toiminnal-
listen tavoitteiden asettaminen. Työryhmän kokousmuistiot tuodaan 
kuntiin tiedoksi, jotta kunnan-/kaupunginhallitukset pysyvät ajan ta-
salla yhteisen valmistelun etenemisestä ja poliittinen ohjaus mahdol-
listuu. 
 
Oheismateriaalina Pohjois-Pirkanmaan sote-ryhmän kokouksen 
muistio. 

 
Valmistelija:  kaupunginjohtaja 
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Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Pohjois-Pirkanmaan sote-ryh-
män kokouksen muistion. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Sivistyslautakunta § 79 25.08.2021 
Kaupunginhallitus § 294 06.09.2021 
 
Valtuustoaloite kansalaisopiston kursseista 
 
178/00.02.00/2021 
 
SIVIL 25.08.2021 § 79 
  

Oheisaineistona on 7.6.2021 valtuuston kokouksessa tehty aloite 
koskien kansalaisopiston kursseja, lähinnä jigi- ja 
perhonsidontakurssia vielä kesäkautena. 
 
Kalastukseen liittyviä kursseja on tarjottu keväällä 2021 ja 
valtuustoaloitteessa mainittua kurssia on pyritty järjestämään 
kuluvana kesänä, mutta valitettavasti opettajaa ei ole tähän löytynyt. 
Tavoitteena on tarjota kalastukseen liittyviä kursseja tulevalla 
kevätlukukaudella 2022.  
 
Kansalaisopisto tarjoaa harrastusluonteisiä, kysyntään perustuvia 
kursseja. Kurssien toteutuminen perustuu siihen, että maksavia 
asiakkaita on vähintään 7 henkilöä. 

 
Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta antaa edellä olevan selvityksen tiedoksi 

kaupunginhallitukselle koskien kansalaisopiston kursseja koskevaa 
valtuustoaloitetta. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

_________  
 

Lisätietoja: Kaupunginhallitus 
 
Jakelu: 

 
KH 06.09.2021 § 294  

  
Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee sivistyslau-

takunnan selvityksen tiedoksi ja asian aloitteena loppuun käsitellyksi.  
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

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

Jakelu: Valtuusto 
Kaupunginhallitus § 295 06.09.2021 
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Erääntyneet saatavat 
 
85/02.02.00/2020 
 
KH 06.09.2021 § 295  
 Virtain kaupungin erääntyneet, maksamattomat saamiset on käsitel-

ty 31.3.2021 tilanteen mukaisena edellisen kerran. 
 
Kesäkuun lopussa erääntyneitä, maksamattomia saamisia oli seu-
raavasti: 

Erääntyneet saatavat 30.6.2021 31.3.2021 

Virtain kaupunki, pääreskontra 425 618,36 428 808,02 

Marttinen 25 363,40 10 966,91 

Vesihuolto 0,34 2 190,34 

Virtain vesiosuuskunta, jätevesi 5 390,03 5 983,18 

Asuntovuokrasaamiset 30 715,40 23 829,30 

Merikanto-opisto 267,46 19 516,56 

Yhteensä 487 354,99 491 294,31 

  
Virtain kaupungin kokonaismyyntisaamisista Ruoveden sosiaali- ja 
terveyspuolen myyntisaamisia oli 230.617,34 euroa (31.3.2021 
241.103,64 euroa). Osalla osastoista erääntyneiden saatavien mää-
rään vaikuttaa toiminnan kausivaihtelu.  
 
Kokonaismäärä 487 354,99 euroa on hieman alhaisempi kuin vas-
taava määrä 31.3.2021 tilanteen mukaisena, jolloin erääntyneiden 
myyntisaamisten yhteismäärä oli 491 294,31 euroa.  

  
Myyntisaamiset laskutuslajeittain on esitetty oheismateriaalissa. Ko-
kouksessa on lisäksi nähtävillä saatavat laskuittain. 
 
Laskutuslajeittain tarkasteltuna 30.6.2021 tilanteessa erääntyneitä 
myyntisaamisia on eniten kuntalaskutuksessa, kotihoidossa, polikli-
nikalla, vuodeosastolla, hammashoidossa sekä teknisen toimen 
yleislaskutuksessa.   
 
Ne saatavat, joita ei yhden karhukirjeen jälkeen saada perittyä, siirty-
vät perintätoimiston perittäviksi. 

 
Valmistelija:  va. talous- ja hallintopäällikkö 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee erääntyneet, kaupungille vielä tuloutu-

mattomat saatavat 30.6.2021 tilanteen mukaisena tiedoksi. 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
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_________  
 

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 296 06.09.2021 
 
Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä 

 
KH 06.09.2021 § 296  

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

 
Kaupunginhallitus on tämän johdosta antanut ohjeet (18.3.2013/ 
128§) ottokelpoisten päätösten ilmoittamismenettelystä kaupungin-
hallitukselle. 
 
Pöytäkirjat, asialistat esityslistan oheismateriaalina: 

 Sivistyslautakunta 25.8.2021 
 
Viranhaltijapäätökset: 
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 Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 28 §/2021: Kutsuntalauta-
kunnan toisen jäsenen nimeäminen 

 Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset: 

 3 §/2021: Asiantuntijapalveluiden hankinta / SCCM ylläpi-
to 

 4 §/2021: Projektityöntekijän määräaikaisen toimen täyt-
täminen 

 5 §/2021: Arkistointiratkaisun hankinta / Personec F ja M2 
 
 Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 
 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja päät-

tää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin liittyviä päätöksiä. 
 

 Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

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

1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 297 06.09.2021 
 
Ilmoitusasiat 

 
KH 06.09.2021 § 297  

1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 
§:n mukainen päätös 27.8.2021 diaarinumerolla LSSA-
VI/12667/2021 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punka-
laitumen kunnan alueille. 

2. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston heinäkuun 2021 tilanne-
katsaus. 

3. Pirkanmaan  työllisyyskatsaus,  heinäkuu  2021.  Virtain  työt-
tömyysaste 8,9 %. 

4. Tiedote Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan voimaan-
tulosta. 

5. STM:n ohjauskirje liittyen yleisötilaisuuksien rajoitussuosituk-
siin. 

6. STM:n ohjekirje: Toimenpidesuositukset epidemian leviämisen 
estämiseksi. 

7. Alueellisen jätehuoltolautakunnan 1.9.2021 pöytäkirja. 
 
 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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Sivistyslautakunta § 38 11.03.2020 
Sivistyslautakunta § 51 13.05.2020 
Sivistyslautakunta § 130 09.12.2020 
Sivistyslautakunta § 70 09.06.2021 
Sivistyslautakunta § 76 25.08.2021 
Kaupunginhallitus § 298 06.09.2021 
 
Kirjastotoimenjohtajan työtehtävien hoito 1.1.2022 alkaen sekä kirjastoautonkuljettaja-
virkailijan toimen täyttäminen 
 
109/12.03.02/2020 
 
SIVIL 11.03.2020 § 38 
  

Kaupunginvaltuuston 8.4.2019 hyväksymässä 
tasapainottamisohjelmassa on kirjaston osalle vuodelle 2020 
päätetty 9.000 euron säästöistä ja vuoden 2021 osalle samoin 9.000 
euron säästöistä. Säästön tulee olla pysyvä. Säästön 
aikaansaaminen muista kuin henkilöstömenoista on kirjastotoimen 
osalta mahdotonta. Tämän vuoksi on neuvoteltu 
kirjastotoimenjohtajuuden muutoksista ja samoin 
kirjastoautokuljettaja-virkailijan toimen osa-aikaistamisesta. 
Muutoksilla ei ole vaikutusta kirjaston palveluihin, eikä muutos 
vähentäisi esim. kirjastoautoasiakkaiden palvelua, vaan 
käyttäjäkunta pystytään palvelemaan osa-aikaisen 
kirjastoautonkuljettajan työpanoksella. Muistio 5.3.2020 käydystä 
neuvottelusta on oheisaineistona. 
 
Lautakunnalle esitetään, että se irtisanoisi Ähtärin kanssa solmitun 
kirjastosopimuksen päättymään 30.6.2020 sekä antaisi 
sivistystoimen johtajalle valtuudet neuvotella uudesta 
kirjastosopimuksesta 1.7.2020 alkaen Ruoveden kanssa. 
Alustavissa neuvotteluissa on keskusteltu johtajan työpanoksen 
ostamisesta yhtenä päivänä viikossa. 
 
Lautakunnalle esitetään lisäksi, että se kävisi ohjauskeskustelun  
kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimen osa-aikaistamisesta 
3.8.2020 alkaen siten, että tointa hoidetaan tämän jälkeen enää 60 
%:sesti palkkauksen ollessa vastaavasti 60-prosenttinen. 
Kirjastoauto kulkee kolmena päivänä viikossa parillisina viikkoina ja 
kahtena päivänä viikossa parittomina viikkoina, mutta auton 
siirtämiseen kunnasta toiseen kohdistuu työaikaa siten, että 60-
prosenttinen työaika on perusteltu. Hallintosäännön 57 §:n mukaan 
osastopäällikkö päättää osa-aikatyöstä. Työsopimuslain 7 luvun 11 
§:n mukaan työnantaja saa yksipuolisesti muuttaa työsuhteen osa-
aikaiseksi lain 3 §:ssä (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) 
tarkoitetulla irtisanomisperusteella irtisanomisaikaa noudattaen. 
Tässä tapauksessa kyseessä olisi 2 kk:n irtisanomisaika.  
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Edellä mainituilla toimenpiteillä saavutetaan seuraavat arvioidut 
säästöt: kirjastoauton osalta noin 8.000 euroa vuonna 2020 ja 
seuraavina vuosina noin 13.800 euroa/vuosi ja 
kirjastotoimenjohtajasopimuksen muuttamisen johdosta (oletus: 
johtajan työpanosta ostetaan 1 päivä/viikko) noin 8.000 euroa 
vuonna 2020 ja tulevina vuosina noin 10.000 euroa/vuosi. 

 
Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ilmoittaa Ähtärin kaupungin sivistys- ja 

hyvinvointilautakunnalle, että kirjastosopimus irtisanotaan 
päättymään 30.6.2020. Perusteluna irtisanomiselle ovat 
tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä se, että Virtain kaupunki etsii 
muutoksella edullisempaa ja toimivampaa yhteistyöratkaisua. Lisäksi 
sivistyslautakunta antaa sivistystoimen johtajalle valtuudet 
neuvotella tarkemmin Ruoveden kunnan kanssa kirjastosopimuksen 
aikaansaamiseksi 1.7.2020 alkaen sekä käy ohjauskeskustelun 
kirjastoautonkuljettaja-virkailijan tehtävien 60 %:n osa-
aikaistamisesta 3.8.2020 alkaen. 

 
Päätös:  Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. 

_________  
 

Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, 
tuula.jokinen@virrat.fi 

 
Jakelu: Ähtärin kaupungin sivistyslautakunta ja sivistystoimenjohtaja, 

Ruoveden kunnan sivistyslautakunta ja sivistystoimenjohtaja, oto-
kirjastotoimenjohtaja, kirjastoautonkuljettaja-virkailija 

 
SIVIL 13.05.2020 § 51 
  

Ruoveden kanssa on neuvoteltu kirjastotoimenjohtajapalveluista 
7.4.2020. Ruoveden ehdotus on seuraava: 
 
Ruovesi myisi Virroille kirjastotoimenjohtajapalveluita 1.9.2020 
alkaen 30 %:n verran ja keskeiset tehtävät olisivat seuraavat: 
- kirjastopalveluista vastaaminen ja kirjaston esimiestehtävät 
- kirjastopalvelujen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa 
- hallinnolliset tehtävät, hallintosäännön mukaiset tehtävät 
- talouteen liittyvät tehtävät, talouden seuranta ja laskujen 
hyväksyntä 
- työtehtävien organisointi 
- henkilöstöasiat 
- PIKI-yhteistyö, PIKI-asiat ja PIKI-ohjausryhmän jäsenyys. 
Sopimusehdotus on oheisaineistona. 
 
Työskentely Virroilla tapahtuisi pääsääntöisesti 1 pv/vko, mutta 
tiettyä viikonpäivää ei lyötäisi lukkoon. Koska sopimus koskisi 30 
%:n työaikaa, tapahtuisi osa työstä Ruovedeltä käsin. Sopimus 
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laadittaisiin määräaikaiseksi, päättyen tällä erää 31.12.2020 ja 
jatkossa sopimusta jatkettaisiin esim. kalenterivuosittain Sopimuksen 
toimivuutta tarkasteltaisiin kahden kuukauden päästä.  
 
Lisäksi kirjastonhoitajalla Virroilla olisivat seuraavat vastuutehtävät: 
tilastointi, työvuorosuunnittelu ja työvuorojen järjestely sairaus- yms. 
tapauksissa, kirjastoammatilliset tehtävät (kuten esim. 
kirjastoaineiston hankinta ja kokoelmatyö sekä välittömään 
asiakaspalveluun osallistuminen). 
 
Sopimuksen kuukausittaisista kustannuksista on oheisaineistona 
vertailutietoa  (verrattuna aiempaan tilanteeseen eli sopimukseen 
Ähtärin ja Alavuden kanssa). 
 
Koska sopimus Ähtärin kaupungin kanssa päättyy 30.6.2020 
tarvitaan kirjastotoimenjohtajan työpanosta ajalla 1.7.-31.8.2020. 
Suostumuksensa tähän on antanut kirjastonhoitaja Heidi Leo. 

 
Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää nimetä kirjastotoimenjohtajaksi Heidi 

Leon ajalle 1.7.-31.8.2020. Leolle maksetaan em. ajalta 
kirjastotoimenjohtajan tehtäväkohtaista peruspalkkaa, mikä 
määräytyy KVTES:n mukaan, hinnoittelutunnus 02KIR020. 
Sivistyslautakunta hyväksyy oheisaineistona olevan 
kirjastosopimuksen (sopimus 30 %:n työajalla tapahtuvasta 
kirjastotoimenjohtajan työstä 1.9.2020- 31.12.2020) solmittavaksi 
Ruoveden kanssa ja lähettää ehdotuksen Ruoveden 
sivistyslautakunnalle päätöksentekoa varten. 

  
 Muutettu esitys: Esitys on muuten edellisen kaltainen, mutta 

työaikaa ostetaan Ruovedeltä vain 25 %. 
 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 
_________  

 
Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, 

tuula.jokinen@virrat.fi 
 
Jakelu: Ruoveden sivistyslautakunta ja sivistystoimen johtaja 

 
SIVIL 09.12.2020 § 130 
  

Kirjastotoimenjohtajan työpanoksen ostamisesta Ruovedeltä 
edelleen vuonna 2021 on neuvoteltu Ruoveden 
sivistystoimenjohtajan ja kirjastotoimenjohtajan kanssa. Ruovedelle 
sopii, että sopimusta jatketaan nykyisen kaltaisena määräaikaisesti 
vuoden 2021. 

 
Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260 
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Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy oheisaineistona olevan 

kirjastosopimuksen (sopimus 25 %:n työajalla tapahtuvasta 
kirjastotoimenjohtajan työstä ajalla 1.1.-31.12.2021) solmittavaksi 
Ruoveden kanssa ja lähettää ehdotuksen Ruoveden 
sivistyslautakunnalle päätöksentekoa varten.   

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta pyytää selvittämään 

toukokuun loppuun 2021 mennessä mahdollisuuden jatkossa hoitaa 
kirjastotoimenjohtajan tehtävät sivistystoimen johtajan ja 
kirjastotyöntekijöiden työpanoksella. 
_________  

 
Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, 

tuula.jokinen@virrat.fi 
 

Jakelu: Ruoveden sivistyslautakunta, sivistystoimenjohtaja ja kirjastotoimenjohtaja 
 
SIVIL 09.06.2021 § 70 
  

Ruoveden kunta on laskuttanut kirjastotoimenjohtajapalveluista 
ajalla 1.9.-31.12.2020 yht. 3.656,86 euroa (summa sisältää 
sivukulut). Kuluvana vuonna kustannukset ovat 10.970,58 euroa. 
 
Vuonna 2020 Ähtärin kaupunki laskutti 
kirjastotoimenjohtajapalveluista 10.469,08 euroa (sis. sosiaalikuluja 
ja matkakorvauksia) ajalta 1.1.-30.6.2020.  
 
Kirjastotoimenjohtaja Outi Ylisen ja kirjastonhoitaja Heidi Leon 
kanssa on käyty neuvottelu asiasta 8.4.2021 (muistio 
oheisaineistona).  
 
Laki yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492) sisältää pykälässä 6 
kirjastojen tehtäväluettelon sekä pykälässä 17 henkilökunnan 
koulutusvaatimukset ja kirjaston johtajan pätevyysvaatimuksen. 
 
6§ Yleisen kirjaston tehtävät 
 
Yleisen kirjaston tehtävänä on: 
1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 
2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 
3) edistää lukemista ja kirjallisuutta 
4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja 
käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 
5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja 
kansalaistoimintaan; 
6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 
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Edellä 1 momentissa tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi yleisellä 
kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen 
välineistö sekä riittävä ja osaa henkilöstö. 
 
17§ Osaaminen ja johtaminen 
 
Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja 
informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. 
Asiantuntijatehtävissä toimivalta edellytetään soveltuvaa 
korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. 
 
Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä 
perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. 

   

Sopimus kirjastotoimenjohtajapalveluista Ruoveden kunnan kanssa 
on voimassa 31.12.2021 asti ja sopimuksessa on 3 kk:n 
molemminpuolinen irtisanomisaika. 
 

 Kirjastotoimenjohtaja Outi Ylisen ja kirjastonhoitaja Heidi Leon 
kanssa on käyty toinen neuvottelu 28.4.2021. Myös 
sivistyslautakunnan puheenjohtajan kanssa kirjaston 
johtamisjärjestelyistä on keskusteltu ja päädytty esittämään 
sivistyslautakunnalle määräaikaisen kirjastotoimenjohtajan 
palkkaamista ajalle 1.1.2022-31.12.2023. Perusteluna ehdotukselle 
on se, että kirjasto tarvitsee johtajan ja kehittäjän, ei pelkästään 
laskujen käsittelijää tai työvuorosuunnittelijaa. Lisäksi rekrytointi 
pitäisi saada vireille hyvissä ajoin, koska se vie aikaa ja uusi johtaja 
pitäisi saada aloittamaan ensi vuoden alusta. Tämä on tärkeää 
erityisesti omatoimihankkeen etenemisen vuoksi.  

 
Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260 

 
Ehdotus:  Lautakunta anoo kaupunginhallitukselta lupaa ottaa 

kirjastotoimenjohtajan määräaikaisesti ajalle 1.1.2022-31.12.2023 ja 
ottaa talousarviosuunnittelussa huomioon määräaikaisen 
kirjastotoimenjohtajan palkkaamisen mainitulle ajalle. 

 
  Muutettu esitys: asia jätetään pöydälle lisäselvitysten tekemistä 

varten.   
 
Päätös:   Asia jätettiin pöydälle.  

_________  
 

Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, 
tuula.jokinen@virrat.fi 

 
Jakelu: 
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SIVIL 25.08.2021 § 76 
  

Kirjaston työtilanne on muuttunut kesäkuun kokouksen jälkeen siten, 
että kirjastoautonkuljettaja-virkailija on irtisanoutunut ja hänelle on 
myönnetty ero toimesta siten, että viimeinen työsuhdepäivä on 
15.8.2021. Erilaisia vaihtoehtoja järjestellä työt sisäisesti (sekä 
kirjastonjohtajuus että kirjastoautonkuljettajan tehtävät) on harkittu, 
mutta suunnittelu on vielä kesken. Kirjastotoimenjohtajan loman 
jälkeen tilanteesta keskustellaan uudelleen ja seuraavaan 
sivistyslautakunnan kokoukseen tuodaan uusi ehdotus keskustelua 
ja jatkovalmistelua varten. 
 
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, 
kirjastonhoitaja ja sivistystoimen johtaja ovat käyneet keskustelun 
19.8.2021 molemmista kirjaston työtehtävistä: kirjastotoimenjohtaja 
ja kirjastoautonkuljettaja-virkailija.  
 
Neuvottelun jälkeen lautakunnalle esitetään alla olevan muutetun 
ehdotuksen mukaisia täyttölupia: kokoaikainen kirjastotoimenjohtaja 
1.1.2022 alkaen sekä Ruoveden kunnan kanssa yhteinen 
kirjastoautonkuljettaja-virkailija 1.9.2021 alkaen (tai mahdollisimman 
pian). 
 
Perusteluna kirjastotoimenjohtajan vakinaiselle viralle ovat mm. 
seuraavat seikat: 
- kirjasto tarvitsee pitkäjänteiseen kehittämistyöhön perehtyneen 
johtajan (johtajuus on ollut osa-aikaisesti hoidettu jo pitkään ja 
kirjaston toiminta ja kehittäminen ovat kärsineet, esim. uuden 
kirjastolain mukaisia uusia tehtäviä ei ole viety eteenpäin) 
- omatoimikirjastohankkeen käytännön toteutus ja koululaisilta ja 
päivähoitolapsilta vapautuneiden tilojen uudelleenjärjestelyt vaativat 
aikaresurssia ja johtajan. 
 
Kirjaston toiminnasta säädetään kirjastolaissa 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492), jonka 6§ 
sisältää kirjaston tehtävät (lueteltu aiemmin esittelytekstissä). Myös 
17 §, joka sisältää kirjaston henkilökunnan koulutusvaatimukset, on 
luettavissa aiemmassa esittelytekstissä. 
 
Kirjaston johtaminen tarkoittaa kirjaston ja sen toimintojen 
kehittämistä ja edistämistä, toiminnan arviointia, käytännön työn 
johtamista ja valvontaa, henkilökunnan osaamisen kehittämistä jne. 
Työ ei ole pelkästään esim. laskujen käsittelyä tai päätösten 
tekemistä (henkilöstö- ja hankintapäätökset). Työ vaatii 
kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kehittämisotetta, jolloin työn sisältö 
pitää olla hallinnassa. 
 
Virtain kirjasto on osaltaan hyväksynyt ja allekirjoittanut Pirkanmaan 
yleisten kirjastojen yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksella on 
sitouduttu yhdessä kehittämään laadukkaita kirjastopalveluja, mihin 
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hallitusohjelma, tietohallintolaki, kirjastolainsäädäntö, kansalliset 
kulttuuri- ja kirjastopoliittiset sekä kuntien yhteisesti sovitut linjaukset 
velvoittavat.  
 
Kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimen aukijulistamista yhdessä 
Ruoveden kunnan kunnan kanssa esitetään seuraavasti: 
- Virtain osuus olisi nykyisen suuruinen eli 60 % 
- Ruoveden kuntaa pyydetään harkitsemaan, voiko se osallistua 
jollakin %-osuudella, jolloin voidaan paremmin taata rekrytoinnin 
onnistuminen sekä pätevyyden että työhön sitoutumisen puolesta 
- toimi täytetään mahdollisimman pian 
- harkittavana voisi olla myös oppisopimuskoulutusmahdollisuus, 
ellei päteviä hakijoita ole. 

 
Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta käy ohjauskeskustelun kirjastotoimenjohtajan ja 

kirjastoautonkuljettajan työtehtävien hoitamisesta ja antaa ohjeet 
talousarviovalmistelua varten. 

 
 Muutettu ehdotus: 
 Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta seuraavia täyttölupia: 
 - kirjastotoimenjohtajan virka 1.1.2022 alkaen toistaiseksi 
 - kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimi (60 % Virtain osuus) 

1.9.2021 alkaen. 
 Lisäksi sivistyslautakunta esittää Ruoveden kunnan 

sivistyslautakunnalle, että se harkitsisi yhteisesti 
kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimen täyttämistä. 

 
 Pöytäkirja tarkastettiin 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 
 
Jakelu: kaupunginhallitus, Ruoveden kunnan sivistyslautakunta, Ruoveden 

sivistystoimen johtaja 
 
KH 06.09.2021 § 298 Virtain kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.6.2021 § 47 hyväk-

synyt vuodelle 2022 talousarvioraamin käyttötalouden ja investoin-
tien valmistelun pohjaksi. Koska valtuustokausi oli vaihtumassa, ky-
seessä oli ns. tekninen raami ja mahdollisista toiminnallista linjauk-
sista ja muutoksista päättäisi uusi valtuusto syksyllä 2021.  

 
 Sivistyslautakunnan esitys kirjaston työjärjestelyistä kokoaikaisen ja 

vakituisen kirjastotoimenjohtajan virasta 1.1.2022 alkaen ei sisälly 
valtuuston hyväksymään talousarvioraamiin. Kirjastoautonkuljettaja-
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virkailijan toimi (60 % Virtain osuus) 1.9.2021 alkaen sisältyy raa-
miin.  
 
Laki yleisistä kirjastoista (2016/1492) 5.1 §:n mukaan  
Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi 
järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien 
kanssa tai muulla tavoin. 

 
Kunnan tehtävistä säädetään lain 6 §:ssä seuraavaa:  
 
Yleisen kirjaston tehtävänä on: 
 
1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 
2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 
3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 
4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön se-
kä monipuoliseen lukutaitoon; 
5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoi-
mintaan; 
6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 
 
Yleisellä kirjastolla voi olla 1 momentissa mainittujen tehtävien lisäksi valta-
kunnallinen kehittämistehtävä, alueellinen kehittämistehtävä ja erityinen 
tehtävä. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi yleisellä kirjastolla 
tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja 
osaava henkilöstö. 
 

Lisäksi lain 7 § ja 8 §:issä säädetään valtakunnallista ja alueellista 
kehittämistehtävistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä 
kirjastoista (660/2017) säätää niistä kirjastoista, joilla tälläinen tehtä-
vä on. Virtain kirjastolla ei ole valtakunnallista tai alueellista kehittä-
mistehtävää.  
 
Kirjastolain 11 §:ssä säädetään myös yhteistyöstä muiden kirjastojen 
ja muiden toimijoiden kautta.  
 
Virtain kaupunki on mukana Pirkanmaan yleisten kirjastojen ns. PI-
KI-kirjaston yhteistoimintasopimuksessa, jonka puitteissa kaikki Pir-
kanmaan kunnat yhdessä kehittävät laadukkaita kirjastopalveluja. 
PIKI-kirjastoilla on mm. ohjausryhmä, jossa jokaisesta kunnasta on 
edustus.  
 
Sivistyslautakunta ei täyttölupaesityksessään ole esittänyt sellaisia 
lakisääteisiä seikkoja tai kehittämistoimia, mitkä puoltaisivat raamin 
ylitystä. Kirjastotoimenjohtajan vakituinen ja 100 %:nen virka edellyt-
täisi valtuuston päätöstä talousarvioraamin muuttamisesta.  

 
Valmistelija:  kaupunginhallitus  
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Ehdotus: Kaupunginhallitus käy asiasta ohjauskeskustelun ja palauttaa asian 
sivistyslautakunnan valmisteltavaksi kirjastotoimenjohtajan viran 
osalta.  

 
 Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan kirjastoautonkuljettaja-virkaili-

jan toimeen 1.9.2021 alkaen (60 % työaika). Jos Ruoveden kunnan 
kanssa laaditaan sopimus yhteisestä kirjastoautonkuljettaja-virkaili-
jasta, voi työaika olla korkeampi.  

 
Päätös:  Keskustelun aikana Pirjo Ala-Kaarre esitti sivistyslautakunnan ehdo-

tuksen hyväksymistä. Esitys raukesi kannattamattomana. 
 
 Kaupunginhallitus hyväksyi pohjaehdotuksen keskustelun jälkeen. 

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Sivistystoimenjohtaja  
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Sivistyslautakunta § 84 25.08.2021 
Kaupunginhallitus § 299 06.09.2021 
 
Varhaiskasvatuksen täyttölupa-anomuksia 
 
SIVIL 25.08.2021 § 84 
  

 
Varhaiskasvatuksessa on ollut 1.8.2020 alkaen voimassa 
subjektiivinen, rajaamaton päivähoito-oikeus kaikille lapsille siitä 
riippumatta, onko huoltaja työssä, opiskelemassa, työttömänä vai 
kotona muuten. Tällä hetkellä hyvin selvä suunta on se, että lapsi 
tulee hoitoon hyvin pienenä ja vanhempi palaa työelämään. 
 
Kesäkuun 2021 alussa näytti siltä, että päivähoitopaikkoja jää 
vapaaksi, mutta tämän jälkeen hakemuksia on tullut runsaasti. 
Hakijoilla on selvä työ- tai opiskelutausta. Varhaiskasvatuspaikan 
löytäminen on lakisääteinen tehtävä ja se on huoltajan 
työn/opiskelun vuoksi järjestettävä 2 viikossa. Koska paikka on 
löydyttävä näin nopealla aikataululla, huoltajat luottavat paikan 
järjestymiseen ja hakevat vasta, kun tarve on hyvin pian. Muutoin 
laki velvoittaa järjestämään paikan viimeistään 4 kuukauden kuluttua 
hakemuksen saapumisesta.  
 
Nykyinen hakijoiden määrä ei ollut ennakoitavissa vielä siinä 
vaiheessa, kun päätettiin yhtenäiskoululle siirtyvistä työntekijöistä. 
Lisäksi haastetta tuo se, että lapset, joille paikkaa haetaan ovat 
pääsääntöisesti hyvin pieniä, pääasiassa 1 - 2 -vuotiaita. Hyvin 
pienet lapset vaativat enemmän henkilöstöä. 
 
Varhaiskasvatuksen hoitopaikkojen määrä on supistunut 12 
kokoaikaisen lapsen verran seuraavien syiden vuoksi: 
- yksityinen perhepäivähoitaja lopetti toimintansa syyskuussa 2020 
- kunnallinen perhepäivähoitaja irtisanoutui ja siirtyi 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi 2.8.2021 alkaen 
- kunnallisen perhepäivähoitajan äitiys- ja vanhempainvapaasijaista 
ei ole saatu ainakaan toistaiseksi palkattua siitä syystä, että hakijoita 
ei ole.  
 
Uusia perhepäivähoitajia on siis hyvin vaikea rekrytoida, mutta 
toisaalta myös huoltajat hakevat lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa 
pääsääntöisesti päiväkodista. 
 
Jos hakijoita on yhä edelleen koko ajan, tulee valmistautua 
avaamaan Otsolankadun kiinteistöön uudelleen lapsiryhmä ja uudet 
palkattavat työntekijät sijoittuisivat sinne. 
 
Varhaiskasvatuslain mukaan yhdessä lapsiryhmässä saa olla lapsia 
yhtä aikaa läsnä korkeintaan kolmea ammatillisen kelpoisuuden 
omaavaa henkilöä vastaava määrä ja tulee ottaa huomioon, etteivät 
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erilliset ryhmät toimi yhtä aikaa samoissa tiloissa. Nykyisiä 
lapsiryhmiä ei siis voi kasvattaa siten, että niihin sijoittaisi esim. 
yhden kasvattajan lisää, vaan vaaditaan uusi ryhmä, jolla on omat 
työntekijät ja omat tilat. 
 
 
Kuluvan vuoden talousarviossa tähän tilanteeseen ei ole varauduttu, 
mutta kustannuspaikalla 4370 "lasten kotihoidon tuki" eivät tule 
toteutumaan ennakoidut kulut, joten todennäköisesti v. 2021 
varhaiskasvatuksen määrärahat riittävät. 
 
Vuoden 2022 talousarvioon on sen sijaan varauduttava suuremmilla 
määrärahoilla Koivurinteen päiväkodin osalta, mikä tuottaa paineita 
mahtua kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioraamiin. 
 
Sivistyslautakunnalle esitetään seuraavaa varhaiskasvatuksen 
osalta: 
- Koivurinteen päiväkodin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 
sijaisuus ajalla 12.10.2021-24.8.2022 
- Koivurinteen päiväkodin uuden ryhmän 2 varhaiskasvatuksen 
lastenhoitajan määräaikaista tointa lokakuusta 2021 alkaen 
31.7.2022 asti 
- Koivurinteen päiväkodin uuden ryhmän 1 varhaiskasvatuksen 
opettajan määräaikainen toimi syyskuusta 2021 alkaen 31.7.2022 
asti. 
 
Vuoden 2022 talousarvioraamin osalta tilanne on erityisen haastava 
juuri tämän yllättävän varhaiskasvatuksen tilanteen vuoksi. Sen 
vuoksi pyydetään, että talousarvioraamia voitaisiin muun 
sivistystoimen osalta korottaa 49.700 eurolla, jolloin oltaisiin samalla 
tasolla kuin kuluvan vuoden ulkoiset talousarviomäärärahat ovat 
(2.801.100 euroa). 

 
Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260, varhaiskasvatuspäällikkö 
 p. 044-7151470 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta lupaa ottaa 

 - varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisen Koivurinteen päiväkotiin 
ajalle 12.10.2021-24.8.2022 

 - kaksi määräaikaista varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa lokakuusta 
2021 alkaen 31.7.2022 asti 

 - määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja syyskuusta 2021 
alkaen 31.7.2022 asti. 

 Lisäksi sivistyslautakunta anoo, että muun sivistystoimen v. 2022 
talousarvioraamia korotettaisiin 49.700 eurolla. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 

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



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2021 668 
Kaupunginhallitus 06.09.2021   
 

Ptk:n tark. 

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

elina.hakala@virrat.fi 
 
Jakelu: kaupunginhallitus 

 
KH 06.09.2021 § 299 Virtain kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.6.2021 § 47 hyväk-

synyt vuodelle 2022 talousarvioraamin käyttötalouden ja investoin-
tien valmistelun pohjaksi. Koska valtuustokausi oli vaihtumassa, ky-
seessä oli ns. tekninen raami ja mahdollisista toiminnallista linjauk-
sista ja muutoksista päättäisi uusi valtuusto syksyllä 2021.  
 
Varhaiskasvatuslaki säätelee mm. lapsien/ammattilaisten suhdelu-
vusta ja hakemusten käsittelyaikataulusta. Varhaiskasvatuslain 17 
§:n mukaan: 
 
Lapsen vanhemman tai muun huoltajan, joka haluaa lapselle 12 §:n mukai-
sen kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva 
hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee pai-
kan. 
 
Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulu-
tuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen 
alkamisajankohta ole ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava 
niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen 

kuin lapsi tarvitsee paikan. 
 
Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä on sivistyslautakunnan esityksen 
mukaisesti kasvanut, joka on toki positiivinen asia. Koska kyseessä 
on lakisääteinen tehtävä, jossa on  olemassa henkilöstömitoitukset 
sekä hakemusten tiukka käsittelyaikataulu, tulisi täyttöluvat täyttää 
välittömästi sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Kunnan tulee 
vastata subjektiivisen päivähoidon tarpeeseen. Talousarvioraamia 
tulisi muuttaa tältä osin.  

 
Valmistelija:  kaupunginjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat varhaiskasvatuksen tehtäviin 

sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.  
 
 Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että sivistys-

toimen v. 2022 talousarvioraamia korotettaisiin 49.700 eurolla. 
 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Jakelu: Varhaiskasvatuspäällikkö, sivistystoimenjohtaja, valtuusto 
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Kaupunginhallitus § 281 19.10.2020 
Kaupunginhallitus § 96 22.03.2021 
Kaupunginhallitus § 300 06.09.2021 
 
Keiturin Sote Oy:n palkanlaskentapalvelut / omistajaohjaus 

 
298/00.01.01/2020 
 
KH 19.10.2020 § 281 
 Konsernipalvelusopimuksen kohteena on seuraavien palveluiden 

tuottaminen, joissa palveluntuottajana toimii Virtain kaupunki ja 
asiakkaana Keiturin Sote Oy. 
 
1. taloushallinto, sisältäen kirjanpidon tilinpäätöksineen sekä 

palkkahallinnon saman sisältöisenä kuin Virtain kaupungin 
muille yksiköille. Palvelukuvaukset palkkahallinnon ja kirjanpi-
don palveluista ovat liitteessä 1 ja 2.  

2. IT-palvelut, sisältäen sovellus- ja käyttäjäpalvelut, työasema-
palvelut, asiantuntijapalvelut sekä palvelin- ja tietoliikennepal-
velut. Palvelukuvaus on liitteessä 3.  

3. Henkilöstöhallinnon asiantuntijapalvelut. Palvelukuvaus liittees-
sä 4.  

4. Kiinteistönhoitopalvelut niiltä osin kuin ne eivät sisälly vuok-
raan. Palvelukuvaus liitteessä 5. Vuokraan sisältyvistä kiinteis-
tönhoitopalveluista vastaa tekninen toimi. 

 
Lisäksi kaupunginhallitus on 22.5.2017 hyväksynyt sopimuksen ate-
riapalveluiden tuottamisesta liittyen Keiturin Sote Oy:n tuottamiin so-
siaali- ja terveyspalveluihin. Tässä yhteydessä on luontevaa ottaa 
ateriapalveluiden tuottamisesta tehdyn sopimuksen sisältö osaksi 
konsernipalvelusopimusta. 
 
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.5.2020 § 162 päättänyt hy-
väksyä Monetra Pirkanmaa Oy:n tarjouksen järjestelmäpalvelusta si-
sältäen Personec F –palkanlaskentajärjestelmän, ESS7 –itseasiointi-
järjestelmän ja M2 –matkalaskujärjestelmän. Tässä yhteydessä kau-
punginhallitus on antanut Keiturin Sote Oy:lle  omistajaohjausta Mo-
netra Pirkanmaan tarjouksen sekä osakemerkinnän ja osakassopi-
muksen hyväksymiseksi. Tämän jälkeen Keiturin Sote Oy ostaa jär-
jestelmäpalvelun suorana Monetra Pirkanmaa Oy:ltä. 
 
Muutoksen johdosta Keiturin Sote Oy:n ja kaupungin välistä konser-
nipalvelusopimusta tulee päivittää. Jatkossa konsernipalvelun hin-
noittelussa tulee huomioida, että järjestelmäkustannus kohdistuu 
suoraan yhtiöille. 
 
Keiturin Sote Oy:n osalta sopimuksen kohteena olevista palveluista 
tulee poistaa Henkilöstöhallinnon asiantuntijapalvelu, koska Keiturin 
Sote Oy:llä on 3.5.2017 alkaen ollut omassa palveluksessaan pää-
toiminen henkilöstöpäällikkö. Tämän jälkeen tarve kaupungin tarjoa-
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mille henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluille on olennaisesti vä-
hentynyt eikä veloitusta ole tehty enää 1.1.2018 alkaen. 
 
Virtain kaupungin palkkahallinnon henkilöresurssi alenee marras-
kuun alusta alkaen yhdellä henkilöllä. Yhdessä järjestelmävaihdok-
seen liittyvän ylimääräisen työn sekä pitämättömien vapaiden suuren 
määrän johdosta on päädytty siihen, että Keiturin Sote Oy:n palkan-
laskentapalvelut on ainakin tilapäisesti tarpeen ostaa Monetra Pir-
kanmaa Oy:ltä. Alustavasti on suunniteltu, että palvelutarve olisi vä-
hintään puolen vuoden mittainen, jona aikana nähdään mikä on uu-
den järjestelmän vaikutus palkkahallinnon työkuormaan ja miten työt 
on jatkossa järkevintä organisoida. Koska Keiturin Sote Oy:llä on 
sopimus Monetra Pirkanmaa Oy:n kanssa järjestelmäpalvelun tuot-
tamisesta, on selkeintä, että Keiturin Sote Oy ostaa palkanlaskenta-
palvelun tilapäisesti suoraan Monetra Pirkanmaa Oy:ltä. Tämän 
johdosta sopimukseen on tehty täsmennys siitä, että palvelusta kau-
pungin puolelta vastaava viranhaltija voi tarvittaessa sopia asiak-
kaan kanssa tämänkaltaisista palveluun liittyvistä muutoksista enin-
tään yhden vuoden ajaksi. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen muutetun kon-

sernipalvelusopimuksen. 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Asiantuntijana tämän pykälän ajan kuultiin talousjohtaja Kaisa Jaatista 

Teams-etäyhteyden kautta. Hän saapui kokoukseen klo 20.15 tämän asian 
käsittelyn alkaessa. 

 
 (Liite 1/281 § konsernipalvelusopimus, Keiturin Sote) 

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Keiturin Sote Oy 

 
KH 22.03.2021 § 96 
  

Keiturin Sote Oy:llä on Monetra Pirkanmaa Oy:n kanssa määräaikai-
nen sopimus palkanlaskentapalveluista 30.4.2021 saakka. Virtain 
kaupungin palkkahallinnossa ei ole tällä hetkellä tarvittavaa resurs-
sia palkanlaskentapalveluiden tuottamiseksi Keiturin Sote Oy:lle. 
Keiturin Sote Oy on pyytänyt Monetra Pirkanmaa Oy:ltä tarjouksen 
palkanlaskentapalveluiden tuottamisesta määräaikaisen sopimus-
kauden jälkeen. 
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Keiturin Sote Oy:n hallitus  on päättänyt sopimuksen jatkamisesta 
kuuden kuukauden määräaikaisella sopimuksella. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee Keiturin Sote Oy:n hallituksen päätök-

sen tiedoksi ja käy ohjauskeskustelun Keiturin Sote Oy:n palkanlas-
kentapalvelujen toteutuksesta 31.10.2021 jälkeen. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi Keiturin Sote Oy:n hallituksen päätöksen 

tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus kävi asiasta ohjauskeskustelun ja 
palautti asian jatkovalmisteluun. 
_________  

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

1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
  
 
Jakelu: Keiturin Sote Oy 

 
KH 06.09.2021 § 300 Keiturin Sote Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n määräaikainen sopi-

mus palkanlaskentapalvelusta päättyy 31.10.2021. Palvelun laatu ei 
ole kaikilta osin vastannut odotuksia ja palkanmaksun oikeellisuu-
dessa on ollut ajoittain puutteita. Oikeellisuuteen vaikuttaa Monetra 
Pirkanmaa Oy:n palvelun lisäksi Keiturin Sote Oy:n oman henkilö-
kunnan työpanos. Ongelmia on lisännyt uuden työehtosopimuksen - 
Yksityisen sosiaalipalvelualan tes - tultua sovellettavaksi Attendo 
Oy:ltä siirtyneen henkilökunnan osalta, koska järjestelmät eivät tue 
ko. työehtosopimusta. Keiturin Sote Oy:n johto on käynnistänyt vuo-
ropuhelun Monetran Pirkanmaan Oy:n johdon kanssa tilanteen kor-
jaamiseksi.  

 
Virtain kaupungin palkkahallinnossa ei ole tällä hetkellä resurssia 
Keiturin Sote Oy:n palkanlaskennan hoitamiseksi. Keiturin Sote Oy:n 
osakkeet tulevat siirtymään uudelle hyvinvointialueelle soteuudistuk-
sen seurauksena 1.1.2023 alkaen. Tämän johdosta Virtain kaupun-
gin ei ole järkevää rekrytoida lisähenkilöstöä Keiturin Sote Oy:n 
palkanlaskennan hoitamiseksi 1.11.2021 alkaen.  
 
Virtain kaupungin palkkahallinnossa hoidetaan edelleen tiettyjä Kei-
turin Sote Oy:n henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä, kuten sairaus-
päiväraha- ja tapaturmavakuutushakemukset sekä työvuorosuunnit-
teluohjelmaan liittyviä ajoja. Näiden lisäksi on mahdollista keskustel-
la myös joidenkin avustavien toimenpiteiden tekemisestä Virtain kau-
pungin palkkahallinnosta jatkossa tilanteen korjaamiseksi. Virtain 
kaupungin rahatoimen ja Keiturin Sote Oy:n tulee valmistella erillinen 
sopimus Virtain kaupungin jatkossa hoitamista työtehtävistä. Lisäksi 
Keiturin Sote Oy:n tulisi harkita oman resurssin palkkaamista 
tukemaan esimiehiä palkka-asioiden valmisteluun liittyvissä asioissa.  
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Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Keiturin Sote Oy:lle omistajaohjaus-
ta palkanlaskentapalvelusopimuksen jatkamisesta Monetra Pirkan-
maa Oy:n kanssa sekä vahvistamaan yhtiön omaa henkilöstöhallin-
non resurssia siten, että palkanmaksun oikeellisuus tulee jatkossa 
varmistettua. 

 
  Lisäksi kaupunginhallitus antaa talousjohtaja, oto. hallintojohtajalle ja 

henkilöstöpäällikölle tehtäväksi valmistella sopimus yhteistyössä Kei-
turin Sote Oy:n talous- ja henkilöstöhallinnon kanssa Virtain kaupun-
gin jatkossa Keiturin Sote Oy:lle tuottamista henkilöstöhallinnon pal-
veluista. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Keiturin Sote Oy 
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Kaupunginhallitus § 301 06.09.2021 
 
Talousarvion 2021 toteuma 31.7.2021 tilanteessa 

 
85/02.02.00/2020 
 
KH 06.09.2021 § 301 Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, et-

tä toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa vähintään kerran kuu-
kaudessa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toimielimit-
täin. Vuoden 2021 talousarvion toteuma 31.7.2021 tilanteen mukai-
sena on oheismateriaalina. Toteumassa on huomioitu heinäkuussa 
maksetut lomarahat täysimääräisesti ja eläkemenoperusteiset mak-
sut maksettujen ennakoiden mukaan kohdistettuna toimielimille ai-
heuttamisperiaatteen mukaan. Erikoissairaanhoito ja Keiturin Sote 
Oy:n veloitukset on huomioitu toteutuneiden kustannusten suuruisi-
na. 
 
Yhteenvetoraportissa on esitetty koko kaupungin tuloslaskelman tä-
mänhetkinen toteuma, verotulojen ja valtionosuuksien toteumat, 
käyttötalouden toteumat toimielimittäin sekä investoinnit. 
 
Toimielinten toteumat noudattelevat talousarviota sekä normaalia 
kertymärytmiä. Erityisesti hallinto- ja elinvoimaosastolla alkuvuonna 
toteutuu koko vuotta koskevia menoja, joiden johdosta alkuvuonna 
menot ovat hieman ylittyneet. Ennuste perustuu tässä vaiheessa 
tammi-heinäkuun toteumaan ja talousarvioon sekä päätettyihin mää-
rärahamuutoksiin, lisäksi merkittävimpien kertaluonteisten menojen 
osalta on oikaistu koko vuoden ennustetta toimielinkohtaisissa tie-
doissa.  
 
Koko kaupungin tuloslaskelmaennusteessa on määrärahamuutosten 
lisäksi huomioitu elokuussa päivitetty verotuloennuste sekä valtion-
osuudet vuoden 2020 lopun päätösten mukaisesti. Ennusteen mu-
kaan koko vuoden tulos päätyisi noin 1.700 tuhatta euroa ylijäämäi-
seksi. Hyvällä verotuloennusteella on merkittävä vaikutus positiivi-
seen tulosennusteeseen. 
 
Oheismateriaalina on kuukausiraportti sisältäen tuloslaskelman, toi-
mielinten toteumat sekä investoinnit. 
 

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2021 talousarvion toteuman 
31.7.2021 tilanteessa tiedoksi. 

 
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 § 302 06.09.2021 
 
Hankintapäätös palvelinympäristön kehittämisestä 

 
KH 06.09.2021 § 302 Kaupunginvaltuusto on 7.6.2021 myöntänyt lisämäärärahan O365 

palveluiden laajennukseen, jonka yhteydessä tehdään myös palve-
linympäristön kehitystyötä. Nyt hankittava palvelu on huomioitu lisä-
määrärahassa. Virtain kaupunki hankkii kehitystyöhön liittyvän asian-
tuntijatyön (AD kehittäminen) Istekki Oy:ltä, joka on kuntatoimijoiden 
omistama, julkisista hankinnoista annetun lain (2007/348) tarkoitta-
massa mielessä omistajien sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkö-
nä toimiva yhtiö. Virtain kaupunki on Istekki Oy:n omistaja ja tilaus 
pohjautuu Virtain kaupungin ja Istekki Oy:n väliseen puitesopimuk-
seen. 
 
Hallintosäännön 72 § mukaan hankintavaltuuksista päätetään vuosit-
tain talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Vuoden 2021 talousar-
vion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osastopäällikkö päättää hankin-
nasta, jonka arvo on enintään 60.000 euroa. 
 
Arvio käyttöönottotöiden kustannuksesta on 97.200 euroa. Tämän 
johdosta päätös hankinnasta on tehtävä kaupunginhallituksessa. 
 
Oheismateriaalina on sopimus hankinnan kohteena olevasta palve-
lusta. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hankkia palvelinympäristön kehittämiseen  

liittyvän asiantuntijatyön Istekki Oy:ltä sopimuksen mukaisesti. Han-
kinnan kustannusarvio on 97.200 euroa. 

  
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

_________  
 

Lisätietoja: Tietohallintopäällikkö Heikki Liski, puh. 044-715 1226, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
 
Jakelu: Tietohallintopäällikkö, Istekki Oy 
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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 284, 287-288, 293-301 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät 285-286, 289-292, 302 
 HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisu- 

vaatimus- 

oikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 

päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

 

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

valittamalla tuomioistuimeen 

Oikaisuvaati- 

musviranomai

-nen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:  

Virtain kaupunginhallitus 

Pykälät 285-286, 289-292, 302 

 

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 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-

tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
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valitusaika 

 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 

myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti) 

  Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi 

  Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA 

 puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 

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 



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2021 679 
Kaupunginhallitus 06.09.2021   
 

Ptk:n tark. 

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 9.9.2021 

     Liitetään pöytäkirjaan 


