
VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2021 351 
Kaupunginhallitus 10.05.2021   
 

Ptk:n tark. 

__________________________________________________________________________ 
Aika 10.05.2021 klo 17:30 - 20:42 
 
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams 
 
KÄSITELLYT ASIAT 
 
§ Otsikko Sivu 
149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 

pöytäkirjantarkastajien valinta 
354 

150 Virtain Yrityspalvelu Oy:n ja Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-
asuntoloiden tilannekatsaus 

355 

151 Valtuuston ja muiden toimielinten toimikauden jatkuminen 
31.7.2021 saakka  

356 

152 Elinvoimapäällikön virkavaalin vahvistaminen 358 

153 Kaupunginjohtajan virkavaalin vahvistaminen 359 

154 Asia ei julkinen 361 

155 Lisämääräraha vuoden 2021 aluetukiavustuksiin 364 

156 Liittyminen Hansel Oy:n puitesopimukseen/tietokoneet 2021-
2025 

365 

157 Edustajan nimeäminen Monetra Pirkanmaa Oy:n 
varsinaiseen yhtiökokoukseen 

367 

158 Omistajaohjeen antaminen ElmoNet Oy:n 
yhtiökokousedustajalle 

368 

159 Täyttölupa yritys- ja markkinointikoordinaattorin toimi ajalle 
1.8.2021-31.5.2022 

369 

160 Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä 370 

161 Ilmoitusasiat 372 

162 Talousarvion 2021 toteuma 31.3.2021 tilanteessa 373 

163 Englannin ja ruotsin kielen lehtorin täyttölupa 374 

 



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2021 352 
Kaupunginhallitus 10.05.2021   
 

Ptk:n tark. 

OSALLISTUJAT 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
LÄSNÄ Mäntysalmi Tuula  Puheenjohtaja  
 Kontoniemi Teemu 1. vpj osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Majanen Tytti  2. vpj osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Heinonen Tapani  jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Kalliomäki Eila  jäsen  
 Kangas  Sanna jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Kotalampi  Katja jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Mäkinen  Aimo jäsen ei osallistunut esteellisenä § 153 

käsittelyyn 
 Tarvainen  Harri jäsen  
 Viitanen Henna  vt. kaupunginjohtaja, 

esittelijä 
ei osallistunut esteellisenä § 153 
käsittelyyn, osallistui 
kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 Kellomäki Marko  varajäsen Reijo Koskelan sijaan, osallistui 
kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 
 
MUU Kaleva Keijo  KV:n puheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Mäkinen Olavi  KV:n 1. vpj. osallistui kokoukseen Teamsin 

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

välityksellä 
 Jaatinen Kaisa  talousjohtaja, oto. 

hallintojohtaja, 
pöytäkirjanpi 

osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 Juvakka Ari  Toimitusjohtaja, Virtain 
Yrityspalvelu Oy, Koy 
Vir 

paikalla § 150 ajan, klo 17.40-
18.40 

 Lähteenmäki Jussi  tekninen johtaja muissa asioissa § 151 jälkeen, 
klo 18.45-19.02 

 
 
POISSA Koskela Reijo  jäsen  
 
 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET  
 
 Tuula Mäntysalmi Kaisa Jaatinen 
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
KÄSITELLYT ASIAT 149 - 163 
LIITTEET  
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PÖYTÄKIRJAN TAR- 12.5.2021 
KASTUS 
 

 
  Teemu Kontoniemi  Tytti Majanen 
 
PÖYTÄKIRJA YLEI- 14.5.2021 kaupungin www-sivuilla 
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 

 
  Kaisa Jaatinen, talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 
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Kaupunginhallitus § 149 10.05.2021 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
KH 10.05.2021 § 149 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 12.5.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä 

14.5.2021.  
 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Tee-
mu Kontoniemi ja Tytti Majanen 
 
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. 
 
  Teamsin välityksellä kokoukseen osallistuivat luottamushenkilöistä Olavi 

Mäkinen, Johanna Saarinen, Sanna Kangas, Katja Kotalampi, Keijo 
Kaleva, Kellomäki Marko, Tapani Heinonen, Teemu Kontoniemi ja Tytti 
Majanen sekä viranhaltijoista Henna Viitanen ja Kaisa Jaatinen. 

 
  _________  
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Kaupunginhallitus § 150 10.05.2021 
 
Virtain Yrityspalvelu Oy:n ja Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntoloiden 
tilannekatsaus 
 
KH 10.05.2021 § 150 Virtain Yrityspalvelu Oy:n ja Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntoloi-

den toimitusjohtaja Ari Juvakka tulee kokoukseen esittelemään yh-
tiöiden ajankohtaisia asioita.  

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja  

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee yhtiöiden ajankohtaiskatsaukset tiedok-

si.  
 

Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi ajankohtauskatsaukset tiedoksi keskuste-
lun jälkeen. 

 
 Virtain Yrityspalvelu Oy:n ja Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntoloiden toi-

mitusjohtaja Ari Juvakka oli paikalla asiantuntijana tämän pykälän käsitte-
lyn ajan kello 17.40 - 18.40. 
_________  

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

ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 151 10.05.2021 
 
Valtuuston ja muiden toimielinten toimikauden jatkuminen 31.7.2021 saakka  
 
KH 10.05.2021 § 151 Laki kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021. Vaalilain 

(714/1998) 144 §:ssä säädetystä poiketen vuoden 2021 kuntavaa-
lien vaalipäivä on sunnuntai 13 päivä kesäkuuta 2021. Vuoden 2021 
kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa poiketen 
kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1 päivänä elo-
kuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. 

 
 Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu 

heinäkuun 2021 loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tar-
koittettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimes-
taan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen 
perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan 
uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoi-
mesta erottamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luotta-
mushenkilön valinneelle muulle toimielimelle huhtikuun 2021 lop-
puun mennessä. 

 
 Luottamustoimesta voi erota kuntalain säännösten mukaisesti myös 

pätevästä syystä (Kuntalaki 70 §).   
 
 Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsee myös sitä, että val-

tuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan mui-
den toimielinten jäsenten ja luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu 
vuoden 2021 heinäkuun loppuun ja edelleen siihen saakka, kunnes 
heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt elokuun 2021 val-
tuuston kokouksessa. 

  
Kuntalain 69 §:n mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuute-
tut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan 
kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luot-
tamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimieli-
men jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan 
ole kunnan luottamushenkilö. 
 

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 
 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val-

tuusto merkitsee tiedoksi, että valtuutettujen ja valtuuston toimikautta 
vastaavaksi toimikaudeksi 2017 – 2021 valittujen muiden toimielin-
ten jäsenten ja luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu vuoden 2021 
heinäkuun loppuun ja edelleen siihen saakka, kunnes heidän 
tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt elokuun 2021 valtuuston 
kokouksessa. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
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_________  
 

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

 
 
Jakelu: Valtuusto 
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Kaupunginhallitus § 152 10.05.2021 
 
Elinvoimapäällikön virkavaalin vahvistaminen 
 
272/01.01/2020 
 
KH 10.05.2021 § 152 Kaupunginhallitus on valinnut 31.3.2021 § 113 elinvoimapäällikön 

virkaan KTM, tradenomi Tiina Perämäen. Lisäksi kaupunginhallitus 
päätti valinnan yhteydessä, että virkasuhteen täyttämisessä nouda-
tetaan 6 kuukauden koeaikaa ja että vaali on kunnallisesta viranhalti-
jasta annetun lain 7 §:n 3 momentin mukaisesti ehdollinen. 
 
 Valintapäätös on saanut lainvoiman. Perämäki on ilmoittanut otta-
vansa viran vastaan sekä toimittanut viranhaltijalain 7 §:n 3 momen-
tin mukaisen terveystilaa koskevan selvityksen. 
 
 Hallintosäännön 47 §:n mukaan: 
"Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottami-
sesta päättänyt viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätök-
sen vahvistaa kuitenkin kaupunginhallitus." 
 
Hallintosäännön 55 §:n mukaan: 
"Toimielin, osastopäällikkö ja esimies päättävät henkilöstöjaoston 
ohjeiden mukaisesti ottamansa henkilöstön tehtäväkohtaisesta pe-
ruspalkasta palvelussuhteen alkaessa sekä sen tarkistamisesta pal-
velussuhteen kestäessä." 
 
Vt. kaupunginjohtaja on tehnyt 19.4.2021 § 14 Tiina Perämäelle väli-
aikaisen virkamääräyksen ajalle 19.4.-16.5.2021 elinvoimapäällikön 
virkaan 50 %:lla työajalla.  
  

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja  
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vahvistaa elinvoimapäällikön virkavaalin. 
Tiina Perämäki aloittaa elinvoimapäällikön virassa 100 % työajalla 
17.5.2021 alkaen.  

 
 Virkasuhteessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa 17.5.2021 

alkaen.  
 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044 7151201, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu: Asianosainen, palkanlaskenta 
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Kaupunginhallitus § 153 10.05.2021 
 
Kaupunginjohtajan virkavaalin vahvistaminen 
 
10/01.01.01/2021 
 
KH 10.05.2021 § 153 Kaupunginvaltuusto on valinnut 22.2.2021 § 12 kaupunginjohtajan 

virkaan HTM Henna Viitasen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että 
virkasuhteessa noutatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja vaali on 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 § 3 momentin mukaisesti 
ehdollinen. 
 
Valintapäätös on saanut lainvoiman. Viitanen on ilmoittanut ottavan-
sa viran vastaan sekä toimittanut viranhaltijalain 7 § 3 momentin mu-
kaisen terveystilaa koskevan selvityksen. 
 
Hallintosäännön 47 §:n mukaan: 
"Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta 
päättänyt viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa 
kuitenkin kaupunginhallitus. Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen to-
teaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomai-
nen, valtuuston valitesman viranhaltijan osalta kuitenkin kaupunginhallitus"  
 
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."  
 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.3.2021 § 74 kaupunginjohta-
jan johtajasopimuksen. Johtajasopimus sisältää määräykset palve-
lussuhteen ehdoista, kuten palkasta ja koeajasta. 
 
Henna Viitanen on toiminut vt. kaupunginjohtajana 1.3.2021 alkaen 
kaupunginhallituksen 25.2.2021 § 68 mukaisesti. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: (Kaupunginhallituksen puheenjohtaja):  
 
 Kaupunginhallitus päättää vahvistaa kaupunginjohtajan virkavaalin.  
 
 Palkkaus, koeaika ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät johta-

jasopimuksen mukaisesti. 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen ja kaupunginhallituksen jäsen Aimo 

Mäkinen eivät osallistuneet esteellisinä asian käsittelyyn (hallintolaki 28.1. 
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§ 1. kohta, Viitanen: asianosainen ja A. Mäkinen: aisianosaisen läheinen) 
ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alkaessa. 
_________  

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

1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: Asianosainen, palkanlaskenta 
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Kaupunginhallitus § 154 10.05.2021 
 
Asia ei julkinen 
 
154/02.03/2021 
 
KH 10.05.2021 § 154  
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Kaupunginhallitus § 155 10.05.2021 
 
Lisämääräraha vuoden 2021 aluetukiavustuksiin 
 
KH 10.05.2021 § 155 Aluetukiavustuksen tarkoituksena on taata eri puolille kaupunkia alu-

eellisesti ja paikallisesti toimintamahdollisuuksia, joissa kuntalaisille 
voidaan tarjota yleishyödyllistä toimintaa. Aluetukiavustusta myönne-
tään alueelliseen ja paikalliseen omaehtoiseen kehittämistoimintaan. 
Virtain kaupungin vuoden 2021 talousarviossa on varattu 
aluetukimäärärahaa yhteensä 10.000 euroa, joka jaetaan hakijoiden 
kesken. Hakijoiden avustussumman määrittelyssä arvioidaan yleistä 
vaikuttavuutta, käytön laajuutta ja investointeja. 
 
Koronaepidemia on vaikeuttanut yhdistysten toimintaa ja tulovirta on 
monilla yrityksillä heikentynyt merkittävästi. Tämän johdosta aluetu-
kimäärärahan korotukseta on keskusteltu. Hallinto- ja elinvoimaosas-
ton vuoden 2021 talousarvio on tiukka eikä aluetukimäärärahan ko-
rotusta ole tämän hetken arvion mukaan mahdollista kattaa muusta 
toiminnasta. 
 
Vuoden 2021 aluetukimäärärahaa haettaessa on esitettävä muiden 
tietojen lisäksi vapaamuotoinen selvitys koronaepidemian vaikutuk-
sesta hakijan toimintaan. 
 
Oheismateriaalina on luonnos kuulutuksesta vuoden 2021 aluetuki-
avustusten hakemiseksi sekä selvitys lisämäärärahan tarpeesta ta-
lousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. 

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja, talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 10.000 euron lisä-

määrärahan myöntämistä aluetukiavustuksiin menokohdalle 
1301.5851. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

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

 
Jakelu: Valtuusto 
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Kaupunginhallitus § 156 10.05.2021 
 
Liittyminen Hansel Oy:n puitesopimukseen/tietokoneet 2021-2025 
 
153/02.08/2021 
 
KH 10.05.2021 § 156 Valtio, kunnat, korkeakoulut ja seurakunnat tekevät julkisia hankinto-

ja hankkiessaan tavaroita ja palveluita oman organisaationsa ulko-
puolelta. Julkisten hankintojen tekemistä ohjaa hankintalaki.  KL-
kuntahankinnat Oy on yhdistynyt Hansel Oy:n kanssa 2.9.2019. Yh-
distymisen myötä Hanselin osakkeenomistajat ovat valtio (65%) ja 
Suomen kuntaliitto ry (35 %). 
 
Virtain kaupungin IT-laitteiden toimittajan Kuntahankinnat/Dustin Oy 
kanssa solmittu puitesopimus on päättymässä 8.11.2021. Hansel 
Oy:llä on valmisteilla yhteishankinta, jonka puitteissa olisi mahdollis-
ta hankkia seuraavia IT-laitteita: 
 
1. Tietokoneet: tuotemerkkiriippumattomat tabletit, kannettavat, 

pöytäkoneet, tehotyöasemat ja näytöt sekä lisälaitteet ja -tar-
vikkeet palveluineen. 

2. Tietokoneet iPadOS/MacOS 2021-2025 (DSP). Kohteena iPa-
dOS-tabletit ja MACOS-tietokoneet, näytöt ja lisälaitteet ja lisä-
tarvikkeet 

3. Erikoiskäyttötuotteet 2021-2025 (DPS). Kohteena ruggeroidut-, 
sairaala- yms. erikoiskäyttötietokoneet, tabletit, näytöt ja 
lisälaitteet ja lisätarvikkeet. 

 
Edellä mainittuihin osa-alueisiin tulee jokaiseen liittyä erikseen. 
 
Tietokoneiden hankintaan ja käyttöön liittyvät palvelut asiakkaan va-
litseman laajuuden mukaisesti: 
• Laitteiden käyttöönoton, huollon ja elinkaaren loppupään pal-

velut 
• Pääkäyttäjä sekä loppukäyttäjätuki 
• Asiantuntijapalvelut 
 
Aikataulullisesti Hanselin tavoite on, että sopimus on asiakkaiden 
hyödynnettävissä lokakuussa 2021. Sopimuskaudeksi on suunniteltu 
4-vuotta, Aikataulu ja päivämäärät tarkentuvat tämän osalta myö-
hemmin. 
 
Kuntien tulee hankintalain (1397/2016) 25 §:n mukaan kilpailuttaa yli 
60.000 euron tavara- ja palveluhankinnat. Hansel Oy:n yhteishankin-
taan liittyminen todentaa hankintojen tekemisen julkisten hankintojen 
lainsäädännön mukaan kilpailutetulla puitesopimuksella. 
 
Oheismateriaalina on hankintojen esittely. 

 
Valmistelija:  tietohallintopäällikkö, talousjohtaja oto. hallintojohtaja 
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Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää liittyä Hansel Oy:n seuraaviin tietokoneita 

koskeviin koskeviin yhteishankintoihin: 
  

• Tietokoneet 2021 - 2025: Laitetyyppiriippumattomat tietokoneet 
• Tietokoneet iPadOS/MacOS 2021–2025 
• Erikoiskäyttötietokoneet 2021–2025 

  
  
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

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

 
Jakelu: Hansel Oy/liittyminen verkossa 
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Kaupunginhallitus § 157 10.05.2021 
 
Edustajan nimeäminen Monetra Pirkanmaa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 
 
KH 10.05.2021 § 157 Hallintosäännön  25  §:n  mukaan  kaupunginhallitus  nimeää  kau-

pungin  edustajat  kaupunginhallituksen  toimikautta  vastaavaksi  tai  
lyhyemmäksi  ajaksi  niihin  kuntayhtymien  yhtymä kokouksiin,  osa-
keyhtiöiden yhtiökokouksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kaupunki on 
jäsenenä tai osakkaana, sekä antaa tarvittaessa toimintaohjeet. 
 
Monetra Pirkanmaa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 
26.5.2021 klo 9.00 Teams -yhteydellä sekä Monetra Pirkanmaa Oy:n 
toimitiloissa. 
 
Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu liitteineen. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää edustajan Monetra Pirkanmaa Oy:n varsi-

naiseen yhtiökokoukseen ja antaa omistajaohjeen yhtiökokousedus-
tajalle. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus nimesi Virtain kaupungin edustajaksi Monetra Pir-

kanmaa Oy:n yhtiökokoukseen talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kai-
sa Jaatisen. 
_________  

 
Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etuni-

mi.sukunimi@virrat.fi 
  
 
Jakelu: Monetra Pirkanmaa Oy, yhtiökokousedustaja 
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Kaupunginhallitus § 158 10.05.2021 
 
Omistajaohjeen antaminen ElmoNet Oy:n yhtiökokousedustajalle 
 
KH 10.05.2021 § 158 Hallintosäännön  25  §:n  mukaan  kaupunginhallitus  nimeää  kau-

pungin  edustajat  kaupunginhallituksen  toimikautta  vastaavaksi  tai  
lyhyemmäksi  ajaksi  niihin  kuntayhtymien  yhtymä kokouksiin,  osa-
keyhtiöiden yhtiökokouksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kaupunki on 
jäsenenä tai osakkaana, sekä antaa tarvittaessa toimintaohjeet. 
 
ElmoNet Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.5.2021 klo 13.00 
Ruovedellä. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut 
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 
 
Kaupunginhallitus on 20.5.2019 § 179 nimennyt yhtiökokousedusta-
jaksi jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi Pentti Tikkasen. 
 
Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu liitteineen. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus antaa omistajaohjeen yhtiökokousedustajalle. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus antoi yhtiökokousedustajalle omistajaohjeen. 

_________  
 

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

  
 
Jakelu: ElmoNet Oy, yhtiökokousedustaja 
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Kaupunginhallitus § 159 10.05.2021 
 
Täyttölupa yritys- ja markkinointikoordinaattorin toimi ajalle 1.8.2021-31.5.2022 
 
22/01.01.01/2019 
 
KH 10.05.2021 § 159 Yritys- ja markkinointikoordinaattori vastaa alkavan yrittäjän neuvon-

tapalveluista, olemassa olevien yritysten neuvonnasta investointeihin 
ja kehittämiseen liittyvissä rahoitusratkaisuissa, erilaisten hankera-
hoitusten koordinoinnista, ammatillisen koulutuksen kehittämisestä 
alueellamme (koulutuskoordinaattori), koulutus- ja eri elinkeinotoimi-
joiden verkostoyhteistyön tukemisesta sekä yrittäjyyskasvatuksen 
kehittämisestä. Lisäksi yritys- ja markkinointikoordinaattori toimii 
viestintätiimin jäsenenä sekä osallistuu monipuolisesti erilaisiin elin-
keinotoimelle kuuluvien tehtävien hoitamiseen ja kehittämiseen.  

 
Toimen nykyiselle haltijalle on myönnetty opintovapaa 1.8.2021 - 
31.5.2022. Tehtävien paras järjestämistapa edellyttää toimen täyttä-
mistä opintovapaan ajaksi. Oheismateriaalina täyttölupahakemus. 

 
Valmistelija:  elinvoimapäällikkö, vt. kaupunginjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan määräaikaiselle yri-

tys- ja markkinointikoordinaattorin toimelle ajalla 1.8.2021 -  
31.5.2022. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki puh. 050-567 0372, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 160 10.05.2021 
 
Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä 
 
KH 10.05.2021 § 160  

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: 
•  
 
Viranhaltijapäätökset: 
• Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset: 
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• 15 §/2021 Kaupungintalon kesän 2021 aukioloajat. 
• 16 §/2021 Hankehakemuksen jättäminen / Hyvää ruokaa 

Virroille 
• 17 §/2021 Täyttölupa / kiertävä kielten opettajan virka 
• 18 §/2021 Täyttölupa / Elinkeinoasiantuntija 

 
 Valmistelija:  hallintojohtaja 
 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja päät-

tää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin liittyviä päätöksiä. 
 

 Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  _________  
 
 Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etu-

nimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 161 10.05.2021 
 
Ilmoitusasiat 
 
KH 10.05.2021 § 161  

1. Elinvoima- ja osaamislautakunnan 28.4. pöytäkirja. 
2. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 

3.5.2021. 
3. Pirkanmaan työllisyyskatsaus maaliskuu 2021. Virtain työttö-

myysaste 10,5 %. 
4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.4.2021  

LSSAVI/6534/2021. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle. 

5. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 23.4.2021  
LSSAVI/6205/2021. Tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukai-
nen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimi-
alueelle. 

6. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje VN/11430/2021: Ra-
joitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen 
estämiseksi. 

7. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö: Taiteen edistä-
miskeskusta koskeva arviointi. 

 
 Valmistelija:  hallintosihteeri 
 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 
  _________  
 
 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 

1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 162 10.05.2021 
 
Talousarvion 2021 toteuma 31.3.2021 tilanteessa 
 
85/02.02.00/2020 
 
KH 10.05.2021 § 162 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 31.3.2021 tilanteen mukai-
sena on oheismateriaalina. Toteumassa on huomioitu laskennalli-
sesti tammi-maaliskuun osuus lomarahasta ja eläkemenoperusteiset 
maksut maksettujen ennakoiden mukaan. Toimielimille lomaraha on 
kohdistettu maksettujen palkkojen suhteessa ja eläkemenoperustei-
nen maksu talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoito ja Keiturin 
Sote Oy:n veloitukset on huomioitu toteutuneiden kustannusten suu-
ruisina. 
 
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-maaliskuun toteumaan ja talousarvioon sekä päätettyihin 
määrärahamuutoksiin, lisäksi merkittävimpien kertaluonteisten me-
nojen osalta on oikaistu koko vuoden ennustetta toimielinkohtaisissa 
tiedoissa.   
 
Oheismateriaalina on kuukausiraportti sisältäen tuloslaskelman, toi-
mielinten toteumat sekä investoinnit. 
 

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2021 talousarvion toteuman 
31.3.2021 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 § 163 10.05.2021 
 
Englannin ja ruotsin kielen lehtorin täyttölupa 
 
KH 10.05.2021 § 163  

Englannin ja ruotsin kielen lehtori on irtisanoutunut. Opetustunnit 
ovat olleet pääosin yläkoulussa, mutta on opettanut myös 6-luokka-
laisille ruotsin kieltä sekä lukion ruotsin kielestä muutaman kurssin. 
Tuntikertymän vuoksi lehtorin virka on koululla välttämätön. Viran 
täytön kiireellisyyden vuoksi yhtenäiskoulun rehtori esittää suoraan 
kaupunginhallitukselle viran täyttämistä. 
 
 Yli 3 kuukauden virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää kaupun-
ginhallituksen hyväksyntää. 
 
Hallintosäännön 137 §:n mukaan Toimielin voi esittelijän ehdotuk-
sesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmis-
töpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsus-
sa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, 
toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä. 
 
Oheismateriaalina täyttölupahakemus. 

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan englannin ja ruotsin kielen 

lehtorin viran vakinaiseen täyttämiseen 9.8.2021 alkaen.  
 

Päätös:  Kaupunginhallitus päätti ottaa asian käsittelyyn ja hyväksyi ehdotuk-
sen yksimielisesti. 
_________  

 
Lisätietoja: Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, puh. 044-715 1430, sähköpos-

ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: Yhtenäiskoulun rehtori 
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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 149-153, 155, 158-163 § 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät 154, 156-157 § 

 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 154, 156-157 § 
 
Kirjaamon yhteystiedot:  
Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat 
Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi 
Faksinumero: 4758555  
Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde)  
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15 

Oikaisuvaati-
musaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle määräajan viimeisenä päivänä 
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaati- 
muksen 
sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
• päätös, johon haetaan oikaisua 
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS) 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 
myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti) 
  Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi 
  Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA 

 puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
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https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
  Kunnallisvalitus, pykälät,                                                                                  Valitusaika 30 päivää 
  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 nettisivuille14.5.2021 

     Liitetään pöytäkirjaan  


