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OSALLISTUJAT 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
LÄSNÄ Mäntysalmi Tuula  Puheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Kontoniemi Teemu 1. vpj osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä, poistui klo 20.28 § 
88 käsittelyn aikana ennen pää-
töksentekoa 

 Majanen Tytti  2. vpj osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 Heinonen Tapani  jäsen  
 Kalliomäki Eila  jäsen  
 Kangas  Sanna jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Koskela Reijo  jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Kotalampi  Katja jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Mäkinen  Aimo jäsen ei osallistunut esteellisenä 74-75 

§:ien käsittelyyn 
 Tarvainen  Harri jäsen  
 
 
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 
 Viitanen Henna  vt. kaupunginjohtaja, 

esittelijä 
osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä, ei osallistunut es-
teellisenä 74-75 §:ien käsitte-
lyyn 

 Jaatinen Kaisa  talousjohtaja, pöytäkir-
janpitäjä 

osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä, ei osallistunut es-
teellinsä 81 §:n käsittelyyn 

 Kärkkäinen Saija  kaavoitus- ja kehittä-
mispäällikkö 

osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä 71-73 §:ien ajan klo 
17.37-18.08  

 
 
 
 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET  
 
 
Tuula Mäntysalmi Kaisa Jaatinen Henna Viitanen 
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä 
 70-87 § 88 § 
 
KÄSITELLYT ASIAT 70 - 88 
LIITTEET 1/71 
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PÖYTÄKIRJAN TAR- 17.3.2021 
KASTUS 
 

Aimo Mäkinen  Teemu Kontoniemi 
  70-73 § ja 76-88 §  70-87 § 
 
PÖYTÄKIRJA YLEI- 18.3.2021 kaupungin www-sivuilla 
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 

Talousjohtaja Kaisa Jaatinen 
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Kaupunginhallitus § 70 15.03.2021 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
KH 15.03.2021 § 70 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 17.3.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä 

18.3.2021 kaupungin www-sivuilla.  
 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Aimo 
Mäkinen ja Teemu Kontoniemi.  
 
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 kautta kokoukseen osallistuivat luottamushenkilöistä Reijo Koske-

la, Johanna Saarinen, Sanna Kangas, Katja Kotalampi, Keijo Kaleva, Olavi 
Mäkinen, Teemu Kontoniemi, Tuula Mäntysalmi ja Tytti Majanen sekä 
viranhaltijoista Henna Viitanen ja Kaisa Jaatinen 

  _________  
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Kaupunginhallitus § 71 15.03.2021 
 
Poikkeamislupapäätös kiinteistölle 936-410-30-55 asuinrakennuksen ja talousraken-
nusten rakentamiseksi Parannesjärven ranta-alueelle 
 
105/10.03.00/2021 
 
KH 15.03.2021 § 71  

Hakija:  
 
Hakemus: 
Pysyvän asuinrakennuksen ja talousrakennuksien rakentaminen se-
kä vanhan asuinrakennuksen purkaminen kaavoittamattomalla Pa-
rannesjärven ranta-alueella kiinteistöllä 936-410-30-55. 
 
Kunta: Virrat 
Kiinteistö: 936-410-30-55 Korvenkehto 
Pinta-ala: 8650 m2 
Osoite:  
 
Poikkeaminen: 
Poikkeamista haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukai-
sesti suunnittelutarpeesta ranta-alueella. Meren tai vesistön ranta-
alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta 
ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, 
jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä 
rakennusluvan myöntämisen perusteena.  
 
Virtain kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan lomarakennuspai-
kalla ranta-alueella saa olla enintään yksi yksiasuntoinen loma-asun-
to. Rakennuspaikan ohjeelliset rakennusoikeudet ovat; päärakennus 
120 m2, sauna 30m2 ja talousrakennukset 50m2. Rakennusoikeus 
tutkitaan tapauskohtaisesti kaavoilla tai kaavoittamattomalla alueella 
poikkeamislupamenettelyllä. Kiinteistölle haetaan poikkeamista 
pysyvän asuinrakennuksen, saunan ja talousrakennusten 
rakentamiselle em. rakennusjärjestyksen rakentamismääriä noudat-
taen. 
 
Kaavoitustilanne: 
Kiinteistö sijaitsee Parannesjärven kaavoittamattomalla ranta-alueel-
la. Em. järven alueella on voimassa yksi rantakaava järven luoteis-
osassa. Pääosa järvestä on Virtain kaupungin puolella, osa kuuluu 
Mänttä-Vilppulaan.  
 
Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 ei ole aluetta koskevia varauk-
sia. 
 
Rakennuspaikka ja rakentaminen: 
Rakennuspaikka on olemassa oleva vanha rakennuspaikka. Kiinteis-
tö 936-410-30-55 sijaitsee Parannesjärven länsirannalla ja sillä on 
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rantaviivaa noin 95 metriä ja sen pinta-ala on 8650 m2. Kiinteistöllä 
on 36 m2:n vanha, pieni ja purkukuntoinen asuinkäytössä ollut ra-
kennus. Kohteelle on kulku Mt 364:ltä Egyptintie ja Rajavuorentien 
kautta. Rajavuorentie on aivan kiinteistön länsirajan tuntumassa, sa-
moin kuin sähkölinja. Kohde on maastollisesti sopiva rakentamiseen. 
 
Kiinteistölle haetaan lupaa pysyvän asuinrakennuksen, saunan ja ta-
lousrakennusten rakentamiseksi, yhteensä 200 ka-m2. Ensivaihees-
sa rakennettaisiin noin 100 ka-m2:n asuinrakennus ja 25 ka-m2:n 
saunarakennus ja myöhemmin talousrakennuksia enintään 75 ka-
m2 (varastorakennus, grillikota, polttopuuvarasto). Sauna sijoittuu 
noin 22 metrin ja asuinrakennus noin 33 metrin päähän rantaviivas-
ta. Asuinrakennus sijoittuu kiinteistöltä purettavan asuinrakennuksen 
kohdalle, jossa maasto on tasaista.   
 
Yhdyskuntarakenne ja palvelut: 
Kohteen tuntumassa 2,0 km:n säteellä on noin 40 loma-asuntoa ja 
noin 10 pysyvää asuinpaikkaa, näistä pääosa on Virtain puolella. 
Kohdekiinteistön naapurikiinteistölle on myönnetty poikkeaminen lo-
ma-asunnon muuttamiseksi pysyväksi asuinpaikaksi. 
 
Alakoulu sijaitsee Kotalassa noin 15 km:n päässä ja Yläkoulu Virtain 
keskustassa noin 30 km:n päässä. Kaupalliset ja muut palvelut ovat 
Virtain keskustassa. 
 
Yhdyskuntatekniset valmiudet:  
Alueella ei ole vesijohto- viemäriverkostoa. Käyttövesi otetaan kiin-
teistöllä olevasta rengaskaivosta tai rakennettavasta porakaivosta. 
Asuinrakennuksen harmaat vedet johdetaan tontille rakennettavien 
jakokaivojen kautta imeytyskenttään. WC-vedet johdetaan umpisäili-
öön. Saunan harmaat vedet johdetaan saunakaivon kautta imeytys-
kenttään. Tontin länsirajalla on sähkölinja, josta tulee sähköliittymä 
tontille. Asuinrakennuksen lämmityksessä käytetään varaavaa tak-
kaa ja ilma-vesilämpöpumppua tai maa-/kalliolämpöä. Kiinteistölle 
on olemassa oleva tieyhteys. 
 
Ympäristö- ja suojeluarvot: 
Alueella ei ole tiedossa olevia erityisiä ympäristö- ja suojeluarvoja. 
 
Hakijan perustelut: 
Kiinteistöllä on entisen kantatilan vanha rakennuspaikka. Olemassa 
oleva asuinrakennus (36 krsm2) puretaan uuden rakennuksen ra-
kentamisen yhteydessä. Uusi asuinrakennus sijoitetaan vanhan ra-
kennuksen paikalle. Sauna sijoitetaan rakennusjärjestyksen sään-
nösten mukaisesti riittävän etäälle rantaviivasta. Tontti on kooltaan 
suurehko, joten rakennuksien sijoittaminen tontille ja riittävän etäälle 
rajoista ei tuota ongelmia. Sähkölinja on tontin takarajalla, josta säh-
köliittymän hankinta on helppoa. Rakentaminen tapahtuu kiinteistön 
tasaisella maastoalueella ja puusto säilytetään mahdollisimman 
luonnonmukaisena maltillisesti harventaen.  
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Naapurien kuuleminen: 
Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. 
 
Liitteet: 
Sijaintikartta 
Asemapiirros 
Kuvaliite 
 

Valmistelija:  kaavoitus- ja kehittämispäällikkö 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää poikkeamisen. 
 

 Perustelut: 
 
Hakemuksen sisältö ja alueen kaavoitustilanne: 
Kiinteistölle 936-410-30-55 haetaan lupaa pysyvän asuinrakennuk-
sen, saunan ja talousrakennusten rakentamiseksi, yhteensä 200 ka-
m2. Ensivaiheessa rakennettaisiin noin 100 ka-m2:n asuinrakennus 
ja 25 ka-m2:n saunarakennus ja myöhemmin talousrakennuksia 
enintään 75 ka-m2 (varastorakennus, grillikota, polttopuuvarasto). 
Sauna sijoittuu noin 22 metrin ja asuinrakennus noin 33 metrin pää-
hän rantaviivasta. Asuinrakennus sijoittuu kiinteistöltä purettavan 
asuinrakennuksen kohdalle, jossa maasto on tasaista.  
 
Rakennuspaikka on olemassa oleva vanha rakennuspaikka kaavoit-
tamattomalla Parannesjärven ranta-alueella. Kiinteistö 936-410-30-
55 sijaitsee järven länsirannalla ja sillä on rantaviivaa noin 95 metriä 
ja sen pinta-ala on 8650 m2. Kiinteistöllä on 36 m2:n vanha, pieni ja 
purkukuntoinen asuinkäytössä ollut rakennus. Kohteelle on kulku Mt 
364:ltä Egyptintie ja Rajavuorentien kautta. Rajavuorentie on aivan 
kiinteistön länsirajan tuntumassa, samoin kuin sähkölinja. Kohde on 
maastollisesti sopiva rakentamiseen. 
 
Poikkeamisen edellytykset ja erityiset syyt: 
Poikkeamista haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukai-
sesti suunnittelutarpeesta ranta-alueella.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 171 § 1 momentin mukaan kunta 
voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä 
laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta 
toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai 
muusta rajoituksesta. 
 
MRL 171 § 2 momentin mukaan poikkeamista ei kuitenkaan saa 
myöntää, jos se; 
1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei-
den käytön muulle järjestämiselle. 
2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 
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3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoit-
teiden saavuttamista, tai johtaa vaikutuksiltaan merkittävään raken-
tamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 
muita vaikutuksia. 
 
Kiinteistö sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella. Parannesjär-
ven ranta-alueella on yksi suppealainen rantakaava. Kiinteistön pin-
ta-ala on 8560m2 ja sillä on rantaviivaa 95 metriä. Kiinteistöllä on 
purkukuntoinen vanha asuinrakennus. Kiinteistölle rakennettava ko-
konaiskerrosalamäärä on alkuvaiheessa 125 m2 ja kokonaisuudes-
saan 200 kerroala-m2. Huomioiden kiinteistön pinta-ala saadaan ra-
kentamistehokkuudeksi alkuvaiheessa 125/8560*100%= 1,46 % ja 
kokonaisuudessaan 200/8560*100%= 2,34%. Purettavan rakennuk-
sen pinta-ala on 36 m2.  
 
Parannesjärven pinta-ala on noin 210 ha ja pääosa siitä on Virtain 
kaupungin puolella, eteläosa on Mänttä-Vilppulan alueella. Paran-
nesjärven rantakaavan laadinnan yhteydessä on tehty koko järven 
alueen kantatilamitoitus ja siinä laskelmassa on ollut mukana hakijan 
rakennuspaikka rakennettuna rakennuspaikkana. Kantatila 637-401-
30-11 (tilanne 1.1.1960) on siirretty v. 1973 Ruoveden kunnasta 
Virtain kaupunkiin ja siitä on lohkottu viisi kiinteistöä 936-410-30-45, 
936-410-30-49, 936-410-30-55, 936-410-30-57 ja 936-410-30-58, 
joista viimeksi mainitulla kiinteistöllä ei ole rantaviivaa. Kantatilalla on 
ollut rantaviivaa noin 480 metriä ja rantaviiva-alue on hyvin suora ja 
sen edessä on vapaata vettä yli 400 metriä, joten mitoituksessa ei 
ole tarvinnut käyttää vähennyskertoimia. Kyseisellä 
rantaviivajaksolla on kaksi lomarakennuspaikkaa, hakijan vanhana 
asuinpaikkana käsitelty kohdekiinteistö ja myöhemmin poikkeamisel-
la myönnetty yksi pysyvä asuinpaikka. Kantatilan kokonaisrantaviiva-
pituudesta ja myös hakijan kiinteistön rantaviivasta tulee jäämään yli 
puolet metsäiseksi alueeksi, jos rakennettavana rantaviivapituutena 
pidetään rakennusjärjestyksen mukaisesti 40 metriä/rakennuspaik-
ka. 
 
Kohteelle on noin viiden kilometrin matka Mt 346:lta. Kiinteistön tun-
tumassa 2,0 km:n säteellä on noin 40 loma-asuntoa ja noin 10 pysy-
vää asuinpaikkaa, pääosa näistä on Virtain kaupungin puolella. Koh-
dekiinteistön naapurikiinteistölle on myönnetty poikkeaminen loma-
asunnon muuttamiseksi pysyväksi asuinpaikaksi. Alakoulu sijaitsee 
Kotalassa noin 15 km:n päässä ja yläkoulu Virtain keskustassa noin 
30 km:n päässä. Kaupalliset ja muut palvelut ovat Virtain keskustas-
sa. 
 
Johtopäätökset: 
Pysyvän asuinrakennuksen, saunan ja talousrakennusten rakenta-
minen kaavoittamattomalle ranta-alueelle ei aiheuta haittaa kaavoi-
tukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä aiheuta mer-
kittäviä haitallisia ympäristö tai muita vaikutuksia.  
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Kiinteistölle esitetty rakentaminen ja sen määrä on Virtain rakennus-
järjestyksen kohtien 5.1 ja 5.2 mukaista (rakentamisen sijoittuminen 
ja sopeutuminen ympäristöön ranta-alueella sekä rakentamisen 
määrä ranta-alueella).  Hakemuksessa on esitetty puhtaan veden 
hankinta, harmaiden vesien ja wc-vesien käsittely lainsäädännön 
mukaisesti.  
 
Edellä esitetyin perustein kaupungilla on MRL 171 §:n 2 momentin 
mukaan edellytykset poikkeusluvan myöntämiselle. 
 
Päätöksen antaminen: 
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen ja päätös on voimassa 
kaksi vuotta lainvoimaisuuspäivästä. 
 
Tiedottaminen: 
Tämä päätös annetaan hakijalle. 
Tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskukselle. 
 
Maksut: 
Virtain kaupungin rakennusvalvontataksan 10 §:n mukaan 580 €. 
 
Sovelletut oikeusohjeet: 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 72§, 171 § ja174 §, hallintolaki 45 § 1 
momentti, Virtain rakennusjärjestys ja Virtain kaupungin rakennus-
valvontataksa 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
 
 (Liite 1/71 § Sijaintikartta, asemapiirros, kuvaliite) 
 
 Asiantuntijana kuultiin kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäistä 

Teams –etäyhteyden välityksellä. Hän saapui kokoukseen tämän pykälän 
alkaessa  klo 17.37. 
_________  

 
Lisätietoja: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäinen,  
 puh. 044 7151 250, sähköposti etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus ja rakennusvalvonta
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Kaupunginhallitus § 72 15.03.2021 
 
Vaskiveden ranta-asemakaavan muutos koskien kiinteistöjä 936-409-7-356, 936-409-7-
357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175 
 
101/10.02.04/2021, 91/10.02.04/2020 
 
KH 15.03.2021 § 72 KM-Sijoitus Oy esittää, että Virtain kaupunki käynnistäisi Vaskiveden 

ranta-asemakaavan muutoksen hakijan omistamien kiinteistöjen 
936-409-7-356, 936-409-7-357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175 
osalta. Muutos kohdistuu Vaskiveden ranta-asemakaavan Sarvan-
saaren ja Oraniemen osa-alueisiin.  
 
Hakemuksen liitteenä on ranta-asemakaavan muutoksen luonnos; 
kaksi kaavakarttaa, merkinnät ja määräykset lehdet, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä arkeologinen selvitys. 
 
Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa Sarvansaaren osa-alueel-
la oleville kiinteistöille 936-409-7-356, 936-409-7-357 ja 936-409-7-
358 on osoitettu M-3-merkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen 
hajaloma-asutuksen alue, jolla on kolme rakentamatonta rakennus-
paikkaa. Oraniemen osa-alueella olevalle kiinteistölle 936-402-7-175 
ei ole osoitettu rakennusoikeutta, vaan pääosa alueesta on osoitettu 
maa- ja metsätalousalueeksi M-merkinnällä, osa maa- ja 
metsätalousalueeksi M/s-merkinnällä, jolla ympäristö säilytetään 
sekä osa SM-merkinnällä muinaismuistoalueeksi, jolla on muinais-
muistolain 295/63 nojalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. SM-
määräyksessä todetaan lisäksi, että alueen kaivaminen, peittäminen 
ja muu siihen verrattava kajoaminen on ilman tämän lain nojalla 
saatua lupaa kielletty ja kaikki aluetta koskevat maankäyttösuunnitel-
mat on lähetettävä museoviraston lausuntoa varten. 
 
Maanomistaja haluaa siirtää yhden rakentamattoman rakennuspai-
kan Sarvansaaren osa-alueelta Oraniemen muinaismuistoalueelle. 
Rakennuspaikkojen määrä ei kasva, mutta rakennusoikeusmäärät 
tulevat kasvamaan kaikilla kolmella rakennuspaikalla seuraavasti: 
 
• Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa rakennuspaikalle 

saa rakentaa 40 m2:n loma-asunnon, 20 m2:n saunan ja 30 
m2:n huolto-, varasto- ja kuivakäymälärakennuksen. Raken-
nusten suurin sallittu määrä/rakennuspaikka on 3 kpl. Koko-
naisrakennusoikeus rakennuspaikalla on täten 90 m2. 

• Kaavaluonnoksessa RA-rakennuspaikalle saisi rakentaa yhden 
kerrosalaltaan enintään 120 m2:n loma-asunnon, enintään 30 
ka-m2:n saunarakennuksen ja enintään 30 ka-m2:n talousra-
kennuksen tai vierasmajan. Kokonaisrakennusoikeus raken-
nuspaikalla olisi täten 180 kerrosala-m2. Loma-asunnon tulee 
sijaita vähintään 30 metrin etäisyydellä keskiveden mukaisesta 
rantaviivasta ja erillisen rantasaunan, jos sen koko on enintään 
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25 m2 vähintään 20 metriä keskiveden mukaisesta rantaviivas-
ta ja, jos erillisen saunan koko on yli 25 m2 tulee sen etäisyy-
den olla 30 metriä keskiveden mukaisesta rantaviivasta. 

 
 
Hakija on laadituttanut Mikroliitti Oy:lla vuonna 2020 kiinteistön 936-
402-7-175 muinaismuistoalueen osalta arkeologisen tarkkuusinven-
toinnin.  
 
Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta vastaa Insinööri- ja 
kiinteistötoimisto Havanka Oy, jonka tulee toimittaa lopulliset, kau-
punginvaltuuston hyväksymät ranta-asemakaavan muutoskartat 
merkintöineen ja määräyksineen Virtain kaupungille dwg- ja pdf-tie-
dostoina. Kaavakarttojen mittakaavan tulee olla 1:2000. Kaavaselos-
tus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee toimittaa word- ja 
pdf-tiedostoina ja muu aineisto vähintään pdf-tiedostoina.  
 
Ranta-asemakaavan muutoksesta peritään hakijalta Virtain kaupun-
ginvaltuuston 16.5.2011 § 38 hyväksymän ranta-asemakaavan käsit-
telytaksan mukaiset maksut. Eri viranomaisten vaatimat lisäselvityk-
set laadituttaa hakija omalla kustannuksellaan.  
 
Oheismateriaalina ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava-
luonnosaineisto ja arkeologinen selvitys. 
 

Valmistelija:  kaavoitus- ja kehittämispäällikkö 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää Vaskiveden ranta-asemakaa-
van muutoksen koskien kiinteistöjä 936-409-7-356, 936-409-7-357, 
936-409-7-358 ja 936-402-7-175 ja hyväksyy Vaskiveden ranta-ase-
makaavamuutoksen laatijaksi Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka 
Oy:n. 

 
 Kaupunginhallitus päättää asettaa Vaskiveden ranta-asemakaavan 

muutosluonnoksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä muun 
valmisteluaineiston koskien kiinteistöjä 936-409-7-356, 936-409-7-
357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175 julkisesti nähtäville 30 
vuorokauden ajaksi MRL  62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.  

 
 Kaupunginhallitus päättää pyytää Vaskiveden ranta-asemakaavan 

muutosluonnoksesta lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pir-
kanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Museovirastolta, 
Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:ltä sekä 
Virtain kaupungin teknisten palvelujen ja lupapalvelulautakunnalta. 

 
 Kaupunginhallitus päättää kuuluttaa kaavoituksen vireille tulosta se-

kä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, Vaskiveden ranta-asema-
kaavan muutosluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtävillä 
olosta kaupungin ilmoituslehdessä. 
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Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  
 
 Kaavoitus –ja kehittämispäällikkö Saija kärkkäistä kuultiin asiantuntijana tä-

män pykälän ajan Teams –etäyhteyden kautta. 
_________  

 
Lisätietoja: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäinen,  
 puh. 044 7151 250, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: KM-Sijoitus Oy, Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, lausunto-

pyynnöt, kuulutus 
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Kaupunginhallitus § 73 15.03.2021 
 
Kiinteistöjen 936-408-2-87 ja 936-408-2-106 maakauppa 
 
104/10.00.02/2021 
 
KH 15.03.2021 § 73  

Kiinteistö Oy Tyrkönrivi on tehnyt pitkään myyntiponnisteluja myy-
däkseen omistamansa rivitalon Vaskiveden kylällä. Kaupunginhalli-
tus on 27.1.2020 antanut Kiinteistö Oy Tyrkönriville omistajaohjausta 
rakennuksen ja maapohjan myymiseksi ostotarjouksen mukaisesti. 
Tässä vaiheessa maapohja on kuitenkin vielä ollut kaupungin omis-
tuksessa. 
 
Kiinteistöyhtiön ja Virtain kaupungin välillä on 16.8.1983 tehty maan-
vuokrasopimus noin 2635 m2:n alasta kiinteistöstä 936-408-2-106, 
jolla rivitalo sijaitsee. 
 
Omistajaohjauksen mukaisesti Kiinteistö Oy Tyrkönrivi on myynyt ri-
vitalorakennuksen vuokraoikeuksineen 16.3.2020 tehdyllä kauppa-
kirjalla Käpylän Mega Oy:lle. Em. yritys on halukas ostamaan Virtain 
kaupungilta kokonaisuudessaan kiinteistön 936-408-2-106, jolla rivi-
talo sijaitsee ja myös viereisen Virtain kaupungin omistaman kiinteis-
tön 936-408-2-87. Kiinteistön 936-408-2-106 pinta-ala on 3120m2 ja 
kiinteistön 936-408-2-87 pinta-ala on 330m2.  
 
Kiinteistöjen kokonaiskauppahinnaksi on sovittu 330 € ja kaupan eh-
tojen mukaisesti tulee kiinteistön 936-408-2-106 rasitustodistuksessa 
mainittu hallintaoikeuden vakuudeksi vahvistettu vuokraoikeuden 
kiinnitys 11.11.1983/799 kuolettaa, kun Käpylän Mega Oy saa omis-
tukseensa em. kiinteistön. Tällä kaupalla tulee toteutetuksi myös 
kaupunginhallituksen 27.1.2020 antama omistajaohjaus. 
 
Liitteenä on kauppakirjaluonnos. 
 
--------- 
Kokouspäivänä on tullut esitys lisämaanostosta, jonka vuoksi asia 
esitetään palautettavaksi valmisteluun. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja, kaavoitus- ja kehittämispäällikkö 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myydä kiinteistöt 936-408-2-87 ja 936-

408-2-106 hintaan 330,00 euroa liitteenä olevan kauppakirjaluonnok-
sen mukaisesti.  

 
 Vt. kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään kauppakirjaan teknis-

luonteisia muutoksia ja päivityksiä. 
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Päätös:  Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus 
käy asiasta ohjauskeskustelun ja palautaa asian valmisteluun. 

 
 Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäistä kuultiin asiantuntijana tä-

män pykälän käsittelyn ajan. Hän poistui kokouksesta tämän pykälän käsit-
telyn päättyessä klo 18.08. 
_________  

 
Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 7151221, sähköposti etuni-

mi.sukunimi@virrat.fi ja kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärk-
käinen, puh. 044 7151 250, sähköposti etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu: Käpylän Mega Oy, Kiinteistö Oy Tyrkönrivi 
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Kaupunginhallitus § 74 15.03.2021 
 
Kaupunginjohtajan johtajasopimus 
 
10/01.01.01/2021 
 
KH 15.03.2021 § 74 Kaupunginvaltuusto on 22.2.2021 pidetyssä kokouksessaan valinnut 

Virtain uudeksi kaupunginjohtajaksi Henna Viitasen. Kuntalain mu-
kaan kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä johtajasopimus. 
 
Kuntalain (410/2015) 42 §:ssä säädetään johtajasopimuksesta seu-
raavaa: 
 
"Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kun-
nan johtamisen edellytyksistä. 
 
Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnan-
hallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomi-
oon, mitä hallintosäännössä määrätään. 
 
Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla 
kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 
§:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia 
kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hy-
väksyy valtuusto." 
 
Johtajasopimus on luonteeltaan kunnanjohtajan ja poliittisen johdon 
keskinäinen pelisääntöasiakirja. Johtajasopimuksen tarkoituksena 
on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda 
keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. 
Johtajasopimus sisältää yleensä työn edellytyksiin (esim. toimivalta-
kysymykset), palvelussuhteen ehtoihin (esim. palkkaus), työn ar-
viointiin ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen (esim. 
erokorvaus) liittyviä asioita.  
 
Hallituksen puheenjohtaja on koordinoinut johtajasopimuksen val-
mistelua ja käynyt siihen liittyvää keskustelua tulevan kaupunginjoh-
tajan kanssa. 
 
Hallintosäännön 139 §:n mukaan:  
"Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään pu-
heenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toi-
mielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn 
pohjana eikä vaadi kannatusta." 

 
Valmistelija:  talousjohtaja 

 
 
 

Ehdotus: (Kaupunginhallituksen puheenjohtaja): 
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 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 
johtajasopimuksen oheismateriaalin mukaisesti sekä delegoi johtaja-
sopimuksen allekirjoittamisen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 
ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle. 

 
  
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
 
 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
 Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen ja kaupunginhallituksen jäsen Aimo 

Mäkinen eivät osallistuneet esteellisinä asian käsittelyyn (hallintolaki 28.1. 
§ 1. kohta, Viitanen: asianosainen ja A. Mäkinen: asianosaisen läheinen) ja 
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 18.09. 
_________  

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

mi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: Kaupunginvaltuusto 
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Kaupunginhallitus § 75 15.03.2021 
 
Virkavapaan myöntäminen hallintojohtajalle 
 
KH 15.03.2021 § 75 Kaupunginvaltuusto on 22.2.2021 pidetyssä kokouksessaan valinnut 

Virtain  uudeksi  kaupunginjohtajaksi hallintojohtaja Henna  Viitasen. 
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viitanen 
anoo virkavapaata tälle ajalle hallintojohtajan tehtävästään. 
 
Hallintosäännön 57 §:n mukaan  
 
kaupunginjohtaja päättää osastopäälliköitä ja muita kaupunginvaltuuston 
valitsemia viranhaltijoita koskevat ja osastopäällikkö osastonsa henkilöstöä 
sekä hallintosäännössä määrätyn johtokunnan vastuualueen päällikkö hen-
kilöstöään koskevat seuraavat asiat: 
3) sellaisen muun virkavapaan ja työloman, jonka kesto on enintään 12 
kuukautta;  
 
Koska hallintojohtaja on nimetty kaupunginjohtajaksi, tulee asia kau-
punginhallituksen päätettäväksi.  

 
Valmistelija:  talousjohtaja  

 
Ehdotus: (KH:n puheenjohtaja): 
 
 Kaupunginhallitus myöntää hallintojohtaja Henna Viitaselle virkava-

paata kaupunginjohtajan viran koeajan ajaksi.  
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 
jälkeen. 

 
 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
 Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen ja kaupunginhallituksen jäsen Aimo 

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

 
 Henna Viitanen ja Aimo Mäkinen palasivat kokoukseen tämän pykälän kä-

sittelyn päättyessä klo 18.27. 
_________  

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

mi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: Asianosainen 
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Kaupunginhallitus § 187 15.06.2020 
Kaupunginhallitus § 76 15.03.2021 
 
Padel Club Virrat ry:n välirahoitusanomus padel-kenttien rakentamiseen / jatkoaika 
 
192/02.05.01/2020 
 
KH 15.06.2020 § 187 
 Padel Club Virrat Ry on jättänyt välirahoitusanomuksen Virtain kau-

pungille liittyen padel-kenttien rakentamiseen. Yhdistys rakentaa Vir-
roille kaksi (2) padel-kenttää ja aloittaa niiden vuokraustoiminnan.  
 
Anomuksen sisältö 
Anomuksen mukaan kenttiä, sekä ohessa padel-välineitä tullaan 
vuokraamaan kaikille halukkaille Padelin harrastajille ja kokeilijoille. 
Tulevaisuudessa kentällä tullaan myös järjestämään Padel Club Vir-
rat ry:n toimesta koulutusta, kilpailutoimintaa sekä mahdollisuuksia 
lajiin tutustumiseen.  
 
Padel on mailapeli, jossa yhdistetään tenniksen ja squashin ominai-
suuksia ja se soveltuu lähes kaikille kiinnostuneille. Se on hauska ja 
sopivan haastava laji kunnon kohottamiseen ja soveltuu lähes kaikil-
le kiinnostuneille. Koska padelia pelataan aina nelinpelinä, se on 
luonteeltaan selvästi sosiaalisempi peli, kuin yksikään muu mailapeli. 
Padel yhdistääkin kuntoilun, mielenkiintoisen pelin ja sosiaalisuuden 
tavalla, johon hyvin harva urheilumuoto pystyy. Padel on helposti 
omaksuttava peli. Yksinkertaiset säännöt oppii nopeasti ja mailaa on 
lyhyen vartensa ansiosta helppo käsitellä. 
 
Laji oli vielä muutama vuosi sitten Suomessa melko tuntematon, 
mutta nyt sen suosio on noussut hyvin suureksi ja se kasvaa Suo-
messa sekä varsinkin Euroopassa hyvin suurella vauhdilla. Padel on 
tällä hetkellä maailman ja Suomen nopeiten kasvava laji. 
 
Padel Club Virrat Ry on jättänyt POKO Ry:lle Leader-rahoitushake-
muksen kenttien rakentamishankkeesta. Nyt vireillä oleva hankeha-
kemus on saanut puoltavan lausunnon POKO ry:n hallitukselta ja 
odottaa Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöstä. Hankkeen kustan-
nusarvio on 79 525 €, josta omarahoitusosuus 50%. 
 
Yhdistys anoo Virtain kaupungilta 39 762 €:n suuruista korotonta vä-
lirahoituslainaa ajalle 15.6 – 31.12.2020. 
 
Oheismateriaalina Padel Club Virrat Ry:n anomus sekä pöytäkirjan-
ote POKO ry:n päätöksestä. 
 
 
Välirahoitus  
Haetun välirahoituksen suuruus sekä PoKo ry:n sitoutuminen huo-
mioiden voidaan katsoa, että välirahoitus ei vaaranna kunnan kykyä 
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vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä, eikä rahoitukseen liity mer-
kittävää taloudellista riskiä. Virtain kaupungin saatavan turvaamisek-
si tulee yhdistyksen antaa valtakirja, jonka perusteella avustuksen 
viimeisestä maksatuserästä maksetaan kaupungin myöntämä välira-
hoitus kokonaisuudessaan Virtain kaupungin osoittamalle pankkitilil-
le. 
 
Vuoden 2020 talousarvio 
Vuoden 2020 talousarvion rahoitusosassa on osoitettu 70.000 euron 
varaus antolainaukseen/hankkeiden välirahoitukseen, josta on tähän 
mennessä myönnetty rahoitusta 20.000 euroa. Välirahoituksen 
myöntäminen on siten valtuuston hyväksymän talousarvion antolai-
nauksen puitteissa mahdollista.  

 
Valmistelija:  hallintojohtaja, talousjohtaja  

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Padel Club Virrat Ry:lle korotto-

man 39.762 euron suuruisen välirahoituksen ajalle 15.6.- 
31.12.2020. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Padel Club Virrat Ry 

 
KH 15.03.2021 § 76  

Padel Club Virrat Ry on toimittanut oheismateriaalina olevan 
4.3.2021 päivätyn anomuksen 39.762 euron suuruisen välirahoituk-
sen jatkamisesta 31.12.2023 saakka.  
 
Jatkoajan tarpeen syynä on ELY-keskuksen kielteinen rahoituspää-
tös POKO ry:n puoltavasta lausunnosta huolimatta. Yhdistys on va-
littanut päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja, talousjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Padel Club Virrat Ry:n 39.762 

euron suuruiselle välirahoitukselle jatkoaikaa 31.12.2023 saakka.  
 
 Välirahoituksen jatkamisesta laaditaan erillinen velkakirja ja valtakir-

ja. 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
_________  
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Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@virrat.fi 

 
 
Jakelu: Padel Club Virrat ry 
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Kaupunginhallitus § 77 15.03.2021 
 
KL-Kuntahankinnat puitesopimukseen liittyminen / Esitystekniikka 
 
KH 15.03.2021 § 77  

KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton kokonaan omistama 
voittoa tavoittelematon yhtiö, joka ei jaa osinkoa. Yhtiö on hankinta-
lain 11 §:n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa sekä te-
kee puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaidensa 
puolesta. Yhtiön organisaatio on pieni ja siksi toiminnassa panoste-
taan verkostomaiseen toimintatapaan tekemällä yhteistyötä kuntien 
ja Kuntaliittokonsernin asiantuntijoiden kanssa sekä ostamalla osaa-
mista ulkoa. 
 
KL-Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajien maksamilla 
palvelumaksuilla, joiden suuruus vaihtelee tuotealueittain. Palvelu-
maksut ovat keskimäärin 2 % ja ne ovat kaikille sopimustoimittajille 
samat. Tavoitteena on toiminnan vakiintuessa ja sopimuskannan 
kasvaessa alentaa palvelumaksuja kuntien hyväksi. 
 
Kuntahankinnat Oy on yhdistynyt Hansel Oy:n kanssa 2.9.2019. Yh-
distymisen myötä Hanselin osakkeenomistajat ovat valtio (65 %) ja 
Suomen Kuntaliitto ry (35%). Kuntahankinnat Oy jatkaa toimintaansa 
31.12.2023 saakka ja hoitaa puitesopimuksia, jotka on tehty ennen 
2.9.2019 Hanseliin siirtyneen henkilöstönsä avulla.  
 
Kuntahankinnat on solminut syyskuussa  2019 kaksivuotisen puite-
sopimuksen, jotka voidaan pidentää yhdellä enintään kahden vuo-
den pituisella optiokaudella. Toimittajina sopimuksessa ovat Lyreco 
Finland Oy (etusijatoimittaja) ja Dustin Finland Oy. Puitesopimus si-
sältää: kuvan ja äänen tallentamiseen, käsittelemiseen, toistami-
seen, sekä audiovisuaaliseen viestintään käytettävät laitteet, järjes-
telmät ja niihin liittyvät oheislaitteet ja palvelut. 
 
Palvelumaksuprosentti tässä puitesopimuksessa on 2 % ja se laske-
taan sopimustoimittajan asiakkaalle puitesopimuksen perusteella toi-
mittamien, veloittamien ja raportoimien tuotteiden hinnasta (alv 0%) 
sopimusaikana. 
 
Kuntien tulee hankintalain (1397/2016) 25 § mukaan kilpailuttaa yli 
60 000 euron tavara- ja palveluhankinnat. Kuntahankintojen yhteis-
hankintaan sitoutuminen todentaa hankintojen tekemisen julkisten 
hankintojen lainsäädännön mukaan kilpailutetulla puitesopimuksella. 
 
Oheismateriaalina sitoumus kuntahankintojen KLKH157 sopimuk-
seen liittymisestä ja hankinnan yleisesittely 
 

Valmistelija:  tietohallintopäällikkö, talousjohtaja 
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Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää liittyä kuntahankintojen yhteishankintaan 
koskien esitystekniikkaa jäljellä olevalle sopimuskauden ajalle 
1.9.2023 saakka. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

_________  
 

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

 
Jakelu: Kuntahankinnat / Hansel 
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Kaupunginhallitus § 78 15.03.2021 
 
Tilinpäätöksen 2020 negatiiviset talousarviopoikkeamat 
 
46/02.02/2021 
 
KH 15.03.2021 § 78 Vuoden 2020 talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on kunkin tu-

losalueen toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. 
 
Investointien sitovuustaso on hankkeen tai hankeryhmän bruttomää-
räiset tuloarviot ja menomäärärahat. 
 
Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat: 
• Verotulot 
• Valtionosuudet 
• Rahoitustulot ja -menot 
• Satunnaiset erät 
• Tilinpäätössiirrot 
 
Rahoitusosan sitovia eriä kaikki rahoituksen rahavirran erät brutto-
määräisinä. 
 
Käyttötalouden osalta toimielintasolla talousarvio ylittyi ainoastaan 
tarkastuslautakunnalla. Lisäksi liikelaitos Marttisen tulostavoite 
(+20.000 euroa) ei toteutunut. Tulosaluetasolla ylityksiä tuli perustur-
valautakunnalla, sivistystoimella ja teknisellä toimella. Perusturvalau-
takunta on käsitellyt talousarvioylitykset/alustavan tilinpäätöksen ko-
kouksessaan 23.2.2021, sivistyslautakunta 24.2.2021 ja tarkastus-
lautakunta 16.2.2021. Teknisten palveluiden lautakunnan osalta yli-
tystä tuli hallinnon tulosalueella, kokonaisuutena toimielimen talous-
arvio alittui selkeästi. Teknisten palveluiden lautakunta on käsitellyt 
tilinpäätöstä kokouksessaan 9.3.2021. Muiden toimielinten osalta ta-
lousarvioylityksiä ei tullut. 
 
Investointien osalta vähäisiä määrärahaylityksiä oli muutamien hank-
keiden/hankeryhmien osalta. 
 
Oheismateriaalina on yhteenveto käyttötalouden, investointien, tu-
loslaskelman ja rahoituksen negatiivisista talousarviopoikkeamista 
selvityksineen. 
 
Oheisaineistona on lisäksi alustava toimielinkohtainen toteuma sekä 
kaupungin ulkoinen tuloslaskelma (sis. Liikelaitos Marttinen).  

 
Valmistelija:  talousjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ti-

linpäätöksen 2020 talousarviopoikkeamat oheismateriaalin mukai-
sesti. 
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Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
_________  

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

mi.sukunimi@virrat.fi 
  
 
Jakelu: Kaupunginvaltuusto 
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Merikanto-opiston jk. § 5 24.02.2021 
Kaupunginhallitus § 79 15.03.2021 
 
Merikanto-opiston erääntyvien saatavien poistaminen 
 
28/02.06.04/2021 
 
MUSJK § 5  

Musiikkiopiston erääntyneitä lukukausimaksusaatavia on jäänyt saa-
matta seuraavasti: 
 
kevätlukukausi 2020 70€ (muskari, Ruovesi) 
kevätlukukausi 2020 60€ (tanssi, Virrat) 
kevätlukukausi 2020 60€ (tanssi, Ruovesi 
syyslukukausi 2018 134,56€ (sol. oppilas, Ruovesi) 
kevätlukukausi 2019 180€ (sol. oppilas, Ruovesi) 
 
 Rahatoimisto on lähettänyt lukukausimaksut Lowell Suomi Oy:lle pe-
rittäväksi sekä ulosottoon. Ulosottaja on todennut asiakkaan esteelli-
seksi. 
 

 
Valmistelija:  rehtori Tiina Vuori 

 
Ehdotus: Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se poistaa 

erääntyneet saatavat, 504,56€ 
 
 

 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: rehtori Tiina Vuori, puh. 044 7151284, tiina.vuori@virrat.fi 
 
Jakelu: Kaupunginhallitus 

 
 
KH 15.03.2021 § 79  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.1.2021 päättänyt talousar-
vion 2020 määrärahoilla poistettavista saatavista, jossa Merikanto-
opiston osuus oli 205,00 euroa. Merikanto-opiston johtokunnan vuo-
den 2021 ensimmäinen kokous oli 24.2.2021. Tässä kokouksessa 
johtokunta päätti yhteensä 504,56 euron saatavien poistamisesta ta-
lousarvion 2020 määrärahoilla. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja 
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Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää poistaa kaupungin kirjanpidosta Merikan-
to-opiston johtokunnan päätöksen mukaisesti 504,56 euron suurui-
set saatavat talousarvion 2020 määrärahoilla. Poistetut saatavat kir-
jataan luottotappioksi vuoden 2020 tilinpäätöksessä vastaavalle toi-
mielimelle. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
_________  

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

mi.sukunimi@virrat.fi 
  
 
Jakelu: Kirjanpito 

 



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2021 190 
Kaupunginhallitus 15.03.2021   
 

Ptk:n tark. 

Merikanto-opiston jk. § 9 24.02.2021 
Kaupunginhallitus § 80 15.03.2021 
 
Merikanto-opiston täyttölupahakemus vuodelle 2021 
 
26/01.01/2021 
 
MUSJK § 9  

Vapautuvien virkojen/toimien sekä yli kolme kuukautta kestävien si-
jaisuuksien (pois lukien palkkatukityöt) täyttäminen edellyttää hyväk-
syntää kaupungin hallitukselta. Virkojen ja toimien täyttölupaesityk-
sen osalta on tehtävä riittävä tarvehankinta ja tarve täyttämiselle on 
perusteltava. 
 
Merikanto-opiston vuoden 2021 talousarvion henkilöstöbudjetti sisäl-
tää yhteensä 19 100 opetustuntia. Henkilöstö koostuu vakituisista vi-
ranhaltijoista, päätoimisista tuntiopettajista ja sivutoimisista tuntiopet-
tajista. Tulevan lukuvuoden opettajien tarve on selvillä yleensä vii-
meistään kesäkuussa, kun nähdään, mihin instrumentteihin on tullut 
uusia oppilaita. Määräaikaisten opettajien sopimukset uusitaan elo-
kuussa ennen uuden lukuvuoden opetuksen alkua. 
 
Merikanto-opisto saa valtionosuutta 18 095 tunnista ja on tärkeää, 
että tuntimäärä pysyy tämän luvun yläpuolella, jotta valtionosuutta ei 
leikata. Musiikkiopistolle on tärkeää myös se, että pystymme tarjoa-
maan instrumenttiopetusta mahdollisimman monipuolisesti ja siksi 
on elintärkeää, että pystymme käyttämään tuntiopettajia viranhaltijoi-
den lisäksi. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on selvitys opetustuntien jakaantumi-
sesta eri tehtäviin sekä täyttölupahakemus.  

 
Valmistelija:  rehtori Tiina Vuori 

 
Ehdotus: Johtokunta hyväksyy ja edelleen esittää vuoden 2021 täyttölupaha-

kemuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 
 

 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: rehtori Tiina Vuori, puh. 044 7151284, tiina.vuori@virrat.fi 
 
Jakelu: kaupunginhallitus 

 
 
 
 
KH 15.03.2021 § 80  



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2021 191 
Kaupunginhallitus 15.03.2021   
 

Ptk:n tark. 

Merikanto-opiston johtokunta on esittänyt Virtain kaupunginhallituk-
selle täyttölupahakemuksen hyväksymistä vuodelle 2021. Täyttölu-
pahakemuksessa on koostettu koko tulevan lukuvuoden henkilöstö-
tarve. Esitys on talousarvion mukainen ja perustuu tämän hetken ar-
vioon henkilöstöresurssin tarpeesta. 
 
Oheismateriaalina on selvitys opetustuntien jakautumisesta sekä 
täyttölupahakemus. 

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja, talousjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Merikanto-opistolle täyttöluvan 

vuoden 2021 talousarvioon perustuvan kokonaissuunnitelman mu-
kaisesti. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori, puh. 044 7151284, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu: Merikanto-opiston rehtori 
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Sivistyslautakunta § 26 24.02.2021 
Kaupunginhallitus § 81 15.03.2021 
 
Opetustoimen täyttöluvat lukuvuodelle 2021-2022 
 
59/12.00.01/2021 
 
SIVIL 24.02.2021 § 26 
  

Koulunjohtajakokous on käsitellyt koulutulokkaat lukuvuodelle 2021-
2022 kokouksessaan 16.2.2021. Varhaiskasvatus ja perusopetus 
ovat tehneet yhteistä virkasuunnittelua liittyen esiopetuksen siirtämi-
seen kokonaisuudessaan perusopetukseen.  Perusopetuksen 
tulosalueelle esitetään seuraavia opettajien  täyttölupia. 

 
• 2 * määräaikainen luokanopettaja Kotalan koulu 
• 1* määräaikainen luokanopettaja, Liedenpohjan koulu 
• 2* määräaikainen luokanopettaja. Killinkosken koulu 
• 1* määräaikainen kiertävä laaja-alainen erityisopettaja. 

 
Valmistelija:  Yhtenäiskoulun rehtori 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää 

täyttöluvat kiertävän erityisopettajan ja 5 määräaikaisen luokanopet-
tajan vakansseihin. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

_________  
 

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

 
KH 15.03.2021 § 81  

 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat kiertävän erityisopettajan ja 
viiden määräaikaisen luokanopettajan vakansseihin sivistyslautakun-
nan ehdotuksen mukaisesti. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, puh. 044 715 1430, sähköpos-
ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu: Yhtenäiskoulun rehtori
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Sivistyslautakunta § 28 24.02.2021 
Kaupunginhallitus § 82 15.03.2021 
 
Esiluokanopettajan virkojen perustaminen ja täyttöluvat 
 
59/12.00.01/2021 
 
SIVIL 24.02.2021 § 28 
  

Virtain uusi yhtenäiskoulu rakennuksena aloittaa toimintansa luku-
vuoden 2021-2022 alussa. Samassa yhteydessä kaupungin tasolla 
esiopetus siirtyy kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksesta opetus-
toimen alaisuuteen. Järjestämistapa vaikuttaa esiopetusta opettavan 
opettajan palvelussuhteen ehtoihin, koska riippuen järjestämistavas-
ta hänen palvelussuhteensa ehdot määräytyvät järjestämisvastuus-
sa olevan hallinnonalan mukaan. Toimintojen kannalta keskeisin ero 
on esiopetusta antavan henkilöstön työajan määräytymisessä. Ope-
tustoimen alaisuudessa esiluokanopettaja toimii opetusvelvollisuus-
työajassa. Esiluokanopettajan opetusvelvollisuus on 23 tuntia. Lisäk-
si viranhaltijaa koskee samat opettajatyöpäiviä ja YS-aikaa koskevat 
säädökset kuin opettajiakin.  Varhaiskasvatuksen hallinnonalalla 
järjestettävän esiopetuksen varhaiskasvatuksen opettaja on koko-
naistyöajassa, jolloin hänen viikoittainen työaikansa on 28,25 tuntia. 
Yhtenäiskouluun on ilmoittautunut 29 lasta, josta muodostetaan kak-
si esiopetusryhmää. Virtain kaupungin opetustoimeen tulee siis pe-
rustaa kaksi esiluokanopettajan virkaa, joiden virantoimituspaikka 
työsuhteen alkaessa on Virtain yhtenäiskoulu. 

 
Valmistelija:  Yhtenäiskoulun rehtori 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupun-

ginvaltuustolle, että opetustoimeen perustetaan kaksi esiluokanopet-
tajan virkaa (vakanssinumerot 5101 ja 5102) ja kaupunginhallitus 
myöntää näille viroille täyttöluvan. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

_________  
 

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

 
 
 
 
 
KH 15.03.2021 § 82  
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Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää pe-
rustaa opetustoimeen kaksi esiluokanopettajan virkaa (vakanssinu-
merot 5101 ja 5102). 

 
 Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan kahdelle esiluokan-

opettajan viralle sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää 
perustaa virat. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, puh. 044 715 1430, sähköpos-
ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu: Kaupunginvaltuusto 

 



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2021 195 
Kaupunginhallitus 15.03.2021   
 

Ptk:n tark. 

Perusturvalautakunta § 21 23.02.2021 
Kaupunginhallitus § 83 15.03.2021 
 
Lastensuojelun sosiaaliohjaajan viran perustaminen 
 
PETUL § 21  

Uudessa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) sosiaalityö määritellään 
asiakas- ja asiantuntijatyöksi, jossa rakennetaan asiakkaan tai yhtei-
sön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus se-
kä seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. Sosiaalityö on muu-
tosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on asiakkaiden toimintaedelly-
tysten vahvistamisen lisäksi yhteisöjen sosiaalisen eheyden edistä-
minen.   
 
Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015) säädetään oikeu-
desta toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Lain tarkoituksena on 
varmistaa, että sosiaalihuollon työntekijöillä on ammattitoiminnan 
edellyttämä koulutus sekä mahdollisuus edistää ammattihenkilöiden 
välistä yhteistyötä ja tarkoituksenmukaisen tehtävärakenteen muo-
dostamista (em., 1§). Sosiaalityöntekijän erityisiksi velvollisuuksiksi 
on määritelty sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta vastaaminen, 
sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyöstä vastaaminen sekä työn 
vaikutusten seuranta ja arviointi (em., 9 §).  
 
Ammatillisen kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä vastaa edellä 
mainittujen tehtävien lisäksi erityistä tukea tarvitsevien lasten ja mui-
den erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asiakkuudesta, lasten-
suojelun asiakkaana olevien lasten asioista sekä päätöksenteosta 
kiireellistä sijoitusta, huostaanottoa, sijaishuoltoa ja tiettyjä sijaishuol-
lon rajoitustoimenpiteitä koskevissa asioissa (SHL 1301/2014, 36 §; 
LsL 417/2007,13 §, 26 §). Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden 
palvelutarpeen arvioinnista vastaavan työntekijän tulee olla ammatil-
lisen kelpoisuuden omaava virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä 
(SHL 1301/2014, 36 §).  
 
Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan sosiaalihuoltoon liittyvää neuvontaa, 
ohjausta ja tukea palvelujen käytössä. Sosiaaliohjauksen tavoitteena 
on asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen elämänhal-
lintaa ja toimintakykyä vahvistamalla. (Em., 15–16 §.). Sosiaalioh-
jaukseen ja työhön liittyy vahvasti palvelutarpeen arviointi, johon 
henkilöllä on oikeus, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpee-
tonta. (SHL 2014/1301, 36 §.). Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä 
tehdään yhteenveto asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja 
erityisen tuen tarpeesta ja määritellään asiakkaan tarve omatyönteki-
jään (SHL 2014/1301, 37 §). Lisäksi palvelutarpeen arvioinnin 
yhteydessä selvitetään tarvittaessa myös lastensuojelun tarve (LsL 
2007/417, 26 §).  
 
Jotta sosiaalityöntekijän ja -ohjaajan tehtävänkuvat vastaisivat lain-
säädännön määritelmiä ja uuden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 
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toteutuisivat, sosiaalityössä tulee keskittyä entistä vahvemmin yksilö- 
ja perhekohtaiseen suunnitelmalliseen muutostyöhön, yhteisöjen 
sosiaalisen eheyden edistämiseen ja sosiaalityön vaikuttavuuden 
arviointiin. Sosiaaliohjauksessa työn painopisteenä tulee olla asiak-
kaiden elämänhallinnan ja toimintakyvyn vahvistaminen asiakkaiden 
arjessa tapahtuvan ohjauksen ja neuvonnan keinoin.  
 
Yhteistoiminta-alueella on tarve tarkastella sosiaalityön ja sosiaalioh-
jauksen töiden integraatioita ja kehittämistä. Virtain kaupungin sosi-
aalitoimessa on kolme vakituista sosiaalityöntekijän virkaa, joista 
kaksi on määritelty lastensuojeluun ja yksi virka aikuissosiaali- ja 
vammaispalveluiden sosiaalityöhön. Sosiaalityön kehittämisessä on 
huomioitavaa, että nykyiset sosiaalityöntekijöiden työtehtävät sisältä-
vät sellaisia työtehtäviä, jotka eivät vaadi sosiaalityöntekijän päte-
vyyttä, kuten omaishoidon tuen  tai kuljetuspalveluiden myöntämi-
nen. Toisaalta lastensuojeluun ei ole myöskään ollut käytettävissä 
vakituista sosiaaliohjauksen työpanosta.  
 
Virtain aluella on kaksi sosiaaliohjaajan virkaa, jotka molemmat ovat 
määritelty aikuissosiaalityöhön. Vammaispalveluissa ei ole ollut käy-
tettävissä sosiaaliohjauksen työpanosta eikä siten säännönmukaista 
työparityöskentelyn mahdollisuutta. Lisäksi aiemmalla kaupunginval-
tuuston  päätöksellä 75§ (16.11.2020) on sitouduttu valtakunnalli-
seen työllisyyden kuntakokeiluun, joka edellyttää merkittävää sosiaa-
liohjauksen työnpanosta. Tähän nykyiset sosiaaliohjauksen resurssit 
ovat melko niukat.  
 
Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen intergraation kehittämiseksi henki-
löstön kanssa on pidetty suunnittelukokouksia sekä toteutettu työ-
ajanseuranta joulukuussa 2020. Yhteisesti jokaiselle sosiaalityön 
osa-alueelle, lastensuojelulle, aikuissosiaalityölle sekä gerontologi-
selle ja vammaispalveluiden sosiaaaliohjaukselle on laadittu näiden 
pohjalta omat, erilliset tehtävänkuvaukset, joita kehitetään vielä edel-
leen. Tehtävänkuvauksissa on huomioitu erityisesti lainsäädännön 
edellytykset ja töiden tarkempi sisältö, jotta se täyttää ammattiliset 
vaatimukset ja toisaalta taas professsion mielekkyyden.   
 
Aikaisempien työ- ja virkajärjestelyjen vuoksi, viran perustamisesta 
ei synny kustannuspainetta perusturvaan, vaan viran mahdollinen 
täyttö on jo huomioitu talousarviota laadittaessa. 
 
Vaikuttavuuden arviointi: 
Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutus-
ta 
Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta 
Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta 
Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen / ei vaikutusta  
 

 
Valmistelija:  sosiaali- ja terveysjohtaja 
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 Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää vahvistaa sosiaaliohjaajien virkojen 

sijoittumisen siten että  aikuissosiaalityössä on yksi 
sosiaaliohjauksen virka ja toisen viran työtehtävien sijoittuminen 
kohdennetaan gerontologiseen ja vammaispalveluiden 
sosiaaliohjaukseen. Lisäksi perusturvalautakunta esittää 
kaupunginvaltuustolle uuden sosiaaliohjaajan viran perustamista 
lastensuojeluun 1.5.2021 alkaen. 

 
 Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen. 
  _________  
 

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

 
Jakelu Kaupunginhallitus 
 

KH 15.03.2021 § 83  
 

 
 
Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää pe-

rustaa uuden sosiaaliohjaajan viran lastensuojeluun 1.5.2021 alkaen 
perusturvalautakunnan ehdotuksen mukaisesti. 

 
 Lisäksi kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan sosiaaliohjaajan viral-

le lastensuojeluun 1.5.2021 alkaen sillä edellytyksellä, että kaupun-
ginvaltuusto päättää perustaa viran. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

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

 
Jakelu: Kaupunginvaltuusto 
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Perusturvalautakunta § 18 23.02.2021 
Kaupunginhallitus § 84 15.03.2021 
 
Täyttölupa lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkaan 
 
PETUL § 18  

Virtain kaupungin sosiaalitoimessa on vapautunut lastensuojelun so-
siaalityöntekijän virka 25.1.2021 alkaen. Viran työtehtäviin kuuluu 
lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä vastata yhteistyössä 
asiakkaan, tämän perheen ja muun verkoston kanssa asiakassuun-
nitelman mukaisen työskentelyn suunnittelusta, arvioinnista ja toteu-
tuksesta. Työ sisältää myös sijoitusten ja huostaanottojen valmiste-
lua. Lisäksi sosiaalityöntekijä toimii vuorollaan yhteistoiminta-alueen 
sosiaalipäivystäjänä ja vastaa jo asiakkaana olevien lasten päivys-
tysluonteisista työtehtävistä virka-aikana. Sosiaalityöntekijä osallis-
tuu sovitusti erilaisiin alueellisiin verkostoihin, tekee yhteistyötä eri vi-
ranomaisten kanssa ja kehittää sosiaalihuollon toiminnallisia muu-
toksia ja tarpeita yhdessä työyhteisön kanssa. 
 
Uuden sosiaalihuoltolain myötä sosiaalityöntekijän tehtävänä on laa-
tia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja muiden erityistä tukea tarvit-
sevien henkilöiden palvelutarpeiden arvioinnit. Erityistä tukea tarvit-
sevan lapsen tai muun erityistä tukea tarvitsevan henkilön sosiaali-
huoltolain 42§:n mukaisen omatyöntekijän tai hänen kanssaan asia-
kastyötä tekevän työntekijän on oltava sosiaalityöntekijä. 
 
Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon am-
mattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 § ja 32 §:n mukainen so-
siaalityöntekijän pätevyys.  
 
Viran täyttöä koskeva vaikutusten arviointi (tummennettuna): 
 
Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutus-
ta 
Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta 
Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta 
Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen / ei vaikutusta 
 
Virkaa ei voi jättää täyttämättä ilman lakisääteisten työtehtävien vaa-
rantumista.  
 

 
Valmistelija:  Sosiaali- ja terveysjohtaja  

 
Ehdotus: Perusturvalautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle sosiaalityönte-

kijän vakituisen viran täyttölupaa 1.4.2021 alkaen. 
 

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen. 
_________  
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Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, sähkö-
posti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu: Kaupunginhallitus 
 

KH 15.03.2021 § 84  
 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan sosiaalityöntekijän 

vakituiselle viralle 1.4.2021 alkaen perusturvalautakunnan ehdotuk-
sen mukaisesti. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja 
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Teknisten palveluiden lautakunta § 32 09.03.2021 
Kaupunginhallitus § 85 15.03.2021 
 
Täyttölupa laitoshuoltajan määräaikaiseen toimeen 
 
94/01.01.01/2021 
 
TEKPALV 09.03.2021 § 32 
  

Tilapalvelu hakee täyttölupaa laitoshuoltajan sijaisuuteen määräajak-
si, ajalle 19.4.2021-12.3.2022. 
 
Toimen täyttölupahakemus pykälän liitteenä. 

 
Valmistelija:  siivoustyönjohtaja 

 
Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallituk-

selle laitoshuoltajan toimen täyttölupaa määräajaksi ajalle 19.4.-
12.3.2022. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

_________  
 

Lisätietoja: Siivoustyönjohtaja Seija Nihti, puh. (03) 485 1274,  
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: kaupunginhallitus 

 
KH 15.03.2021 § 85  
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan laitoshuoltajan toi-
meen määräajaksi 19.4.2021 - 12.3.2022 teknisten palveluiden lau-
takunnan ehdotuksen mukaisesti. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Siivoustyönjohtaja Seija Nihti, puh. (03) 485 1274, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu: Siivoustyönjohtaja 

 



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2021 201 
Kaupunginhallitus 15.03.2021   
 

Ptk:n tark. 

Kaupunginhallitus § 86 15.03.2021 
 
Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä 
 
KH 15.03.2021 § 86  

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: 
• Liikelaitos Marttisen johtokunta 2.3.2021 
• Teknisten palveluiden lautakunta 9.3.2021 
 
Viranhaltijapäätökset: 
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• Kaupunginjohtaja 9 §/2021: Tontin 19018-1 myyminen Keiturin-
salmen asemakaava-alueelta 

• Kaupunginjohtaja 10 §/2021: Virkamääräys / 
• Kaupunginjohtaja 11 §/2021: Paikkatietojärjestelmän slg ela- 

kuntalisenssin sopimuksen uusiminen 
• Kaupunginjohtajan etuosto-oikeuspäätös 2 §/2021: Etuosto-oi-

keus / 936-408-2-35 ja 936-408-9-25 
• Hallintojohtaja 2 §/2021: Taloussihteerin toimen täyttäminen 
 

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

tää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin liittyviä päätöksiä. 
 

 Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 
jälkeen. 

  _________  
 
 Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etu-

nimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 87 15.03.2021 
 
Ilmoitusasiat 
 
KH 15.03.2021 § 87  

1. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje: Koronavirustartuntojen tor-
junta rajat ylittävässä liikenteessä.  

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

3. Elinvoima- ja osaamislautakunnan pöytäkirja 24.2.2021. 
4. Pirkanmaan työllisyyskatsaus tammikuu 2021. Virtain työttö-

myysaste 10,5 %. 
5. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 26.2.2021 päätös 

LSSAVI/3001/2021: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle. 

6. Ote Tampereen kaupunginhallituksen 22.2.2021 päätöksestä § 
77: Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun yhteistyösopimus. 

7. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje: Rajoitustoimenpiteet virus-
muunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi – Tartunta-
tautilain uudet valtuudet ja hybridistrategian toimintasuunnitel-
ma. 

8. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tilasto: Alle 30-vuotiaiden 
tilanne tammi-joulukuu 2019 ja 2020, Virrat. 

9. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 9.3.2021  
LSSAVI/3594/2021 Tartuntatautilain 58 § ja 58 d §:n mukainen 
päätös  Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle. 

10. Oikeusministeriön tiedote: Vuoden 2021 kuntavaalit. Uusi vaa-
lipäivä 13.6.2021. 

11. STM:n ohjauskirje tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan tulleiden 
muutosten valvonnasta. 

12. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.3.2021  
LSSAVI/3459/2021 Tartuntatautilain 58 § mukainen päätös 
Vaasan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueelle. 

13. STM:n kirje 1.3.2021 rajoitustoimenpiteistä virusmuunnoksen 
ja epidemian leviämisen estämiseksi - tason kaksi käyttöönot-
to. 

14. Lapsiasiavaltuutetun tiedote: Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa 
lapsen oikeuksista poikkeusoloissa. 

15. Liikelaitos Marttisen johtokunnan pöytäkirjan otteet 2.3.2021: 
• § 2 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020. 
• § 3 Yt-neuvottelujen päättäminen. 
• § 6 Täyttölupa. 
• § 7 Kunnallisen nuorisotyön koordinaattorin valinta. 

 
 Valmistelija:  hallintosihteeri 
 
 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 
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  _________  
 
 Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etu-

nimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 69 25.02.2021 
Kaupunginhallitus § 88 15.03.2021 
 
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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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 70, 73-74, 78-87 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät 72, 75-77, 88 

 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 valitta-
malla tuomioistuimeen 

Oikaisuvaati- 
musviranomai
-nen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:  
Virtain kaupunginhallitus 
Pykälät 72, 75-77, 88 
 
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 päätökses-
tä 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 pyhäpäi-
vä, 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 muodos-
ta. 
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 ilmoitta-
maan myös sähköpostiosoite. 

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS) 
Valitusviran- 
omainen ja va-
litusaika 
 

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

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

 puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asioin-
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ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
  Kunnallisvalitus, pykälät,                                                                                  Valitusaika 30 päivää 
 X Hallintovalitus, pykälät, 71 §                                                                             Valitusaika 30 päivää 
  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusvi-

ranomaisen 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, itsenäisyys-
päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 

  Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Pykälät 
Valitusaika ___ päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asioin-
ti2.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 valitusvi-
ranomaisen 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 viranomaisel-
le. 

Lisätietoja Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.  
 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin- maksu-
laissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirjan näh-
tävilläolopvm Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 18.3.2021 

     Liitetään pöytäkirjaan  


