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09.09.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta
KH 09.09.2019 § 270
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja tarkastetaan 11.9.2019 ja pidetään julkisesti nähtävillä
12.9.2019.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Tapani Heinonen ja Katja Kotalampi.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirjanpitäjänä tässä kokouksessa toimii hallintosihteeri.
_________
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09.09.2019

Esitys Kitusenkulman asemakaavan muuttamisesta korttelien 25002 ja 25004 väliseltä
alueen osalta
KH 09.09.2019 § 271

Kitusenkulman asemakaava-alueen kortteliin 25002 on muodostettu
kolme tonttia. Tontit 1 ja 2 tulevat olemaan Nicewood Oy yrityksen
toimintaan liittyvässä käytössä ja tontti 3 ViCon Oy:n käytössä. Tontilla 2 on rasitteena kulkuyhteys tontille 3. Kulkuyhteys rajoittaa merkittävästi tontin 2 rakentamista ja toimintaa. Kulkuyhteys toisen yrityksen piha-alueen kautta tontille 3 ei ole myöskään tontin 3 toiminnan kannalta mielekästä.
Korttelin 25002 tontti 3 rajautuu Ilveskadulta kantatie 23 suuntaan
johtavaan hyväkuntoiseen metsäautotiehen. Tätä tieyhteys on ollut
kaupungin luvalla käytössä tontille 3 rakentamisen aikana tapahtuvalle liikenteelle.
Kitusenkulman asemakaavassa metsäautotie ympäristöineen on
osoitettu suojaviheralueeksi. Varsinainen tiealue on kaavassa osoitettu yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi alueeksi.
Jotta korttelin 25002 tontille 3 ja korttelin 25004 eteläosaan mahdollisesti muodostettavalle tontille saataisiin kulku suoraan katualueelta
tulisi olemassa oleva metsäautotie osoittaa kaavassa katualueeksi.
Metsäautotie ei ole tällä hetkellä ole juurikaan kaavan mukaisessa
kevyenliikenteen käytössä.
Kitusenkulman asemakaavaa tulisi muuttaa siten, että korttelien
25002 ja 25004 välissä oleva jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
alue osoitetaan hieman laajennettuna katualueeksi. Muilta osin alue
jätetään suojaviheralueeksi, jonka kautta on mahdollista toteuttaa
tonttiliittymiä.
Oheismateriaali:
Kaavakartta, jolle rajattu esitetty kaavamuutosalue.
Tonttijakokartta

Valmistelija: kaavoitus- ja kehittämispäällikkö
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää käynnistää Kitusenkulman asemakaavan
muutoksen.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Ilmari Mattilaa kuultiin asiantuntijana pykälän käsittelyn aikana klo 17:32 - 17:51.
_________

Lisätietoja: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Ilmari Mattila, puh. (03) 485 1250,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Ptk:n tark.
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09.09.2019

Kaupunginjohtajan johtajasopimus
KH 09.09.2019 § 272

Kaupunginvaltuusto on 19.8.2019 pidetyssä kokouksessaan valinnut
Virtain uudeksi kaupunginjohtajaksi Juha Viitasaaren. Kuntalain mukaan kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä johtajasopimus.
Kuntalain (410/2015) 42 §:ssä säädetään johtajasopimuksesta seuraavaa:
"Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.
Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, 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 hyväksyy 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. toimivaltakysymykset), palvelussuhteen ehtoihin (esim. palkkaus), työn arviointiin ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen (esim.
erokorvaus) liittyviä asioita.
Hallituksen puheenjohtaja on koordinoinut johtajasopimuksen valmistelua ja käynyt siihen liittyvää keskustelua tulevan kaupunginjohtajan kanssa.
Hallintosäännön 139 §:n mukaan:
"Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viran-haltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn
pohjana eikä vaadi kannatusta."
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

(Kaupunginhallituksen puheenjohtaja):
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
johtajasopimuksen oheismateriaalin mukaisesti.
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Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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02.07.2018
09.09.2019

Hakemus valtion perintönä saaman kuolinpesän omaisuuden luovuttamiseksi kaupungille
97/02.07.02/2018
KH 02.07.2018 § 205
Valtionkonttorin ilmoituksen mukaan Virtain kaupungilla on mahdollisuus hakea vuonna 2016 kuolleen henkilön omaisuutta. Kuolleelta
henkilöltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten omaisuus
on perintökaaren 5 luvun mukaisesti tullut valtiolle. Valtion oikeutta
perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtionkonttori.
Valtionkonttori luovuttaa omaisuuden kunnalle sosiaaliseen tai kulttuuriin liittyvään käyttötarkoitukseen. Sen on hyvä olla tarpeeksi
yleisluontoinen. Hakemuksessa haettavalle omaisuudelle tulee ilmoittaa jokin edellä mainittu käyttötarkoitus. Hakemusta ei muuten
tarvitse perustella, eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu tarveharkintaan.
Kuolleen henkilön omaisuus muodostuu noin 5 000 m2:n suuruisesta määräalasta kiinteistöstä Pyymäki 936-407-2-94. Määräalan lohkominen kiinteistöksi on vireillä. Määräala, joka on rakentamaton, rajoittuu Uurasjärveen muodostaen Tarjanne-Hauhuu-Uurasveden
rantaosayleiskaavan mukaisen yhden lomarakennuspaikan (RA).
Oheismateriaalina sijaintikartta ja ote rantaosayleiskaavasta.
Valmistelija: kaavoitusarkkitehti
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää anoa Valtionkonttorilta valtion perintönä
saaman omaisuuden luovuttamista Virtain kaupungille. Omaisuudesta mahdollisesti saatavat varat käytettäisiin museaalisesti ja paikallishistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja kunnostamiseen Virtain Perinnekylässä.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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Valtionkonttori on 21.8.2019 tehnyt päätöksen perintöasiassa. Valtionkonttori on päättänyt, että kuolinpesään kuuluva määräala pysytetään valtion omistuksessa ja luovutetaan ympäristöministeriön hallintaan käytettäväksi vaihtomaana neuvotteluissa luonnonsuojeluohjelman toteutuksesta maanomistajien kanssa. Kuolinpesän muu
omaisuus luovutetaan Virtain kaupungille seuraavilla ehdoilla:
·
·
·

Kaupunki vastaa pesän veloista ja maksuista.
Kaupunki käyttää omaisuuden museaalisesti ja paikallishistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja kunnostukseen
Virtain Perinnekylässä.
Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin
saaja, kaupunki luovuttaa omaisuuden tälle.

Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee Valtiokonttorin 21.8.2019 antaman päätöksen tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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26.08.2019
09.09.2019

Vuoden 2019 talousarvion toteuman puolivuotiskatsaus
81/02.02.00/2018
KH 26.08.2019 § 264
Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty,
että toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa vähintään kerran
kuussa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toimielimittäin.
Lisäksi on määrätty, että talouden toteumasta sekä toiminnallisten
tavoitteiden toteumatilanteesta (operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehdyt toimenpiteet sekä tavoitteiden saavuttaminen loppuvuoden osalta on arvioitava) on laadittava neljännesvuosittain yhteenveto kaupunginhallitukselle siten, että toimielin on käsitellyt ensimmäisen neljänneksen 30.4. ja toisen neljänneksen 16.8., jonka
perusteella laaditaan puolivuotiskatsaus kaupunginhallitukselle.
Toimielimet ovat pääosin käsitelleet toiminnan ja talouden puolivuotiskatsaukset. Perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta käsittelevät
sanallisten tavoitteiden toteuman syyskuun kokouksessa. Merikanto-opiston johtokunnan harvemman kokousrytmin johdosta käsittely
talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen käsitellään vasta syyskuun kokouksessa.
Ennusteissa on huomioitu myös heinäkuun alustava tilanne sekä
loppuvuodelle tiedossa olevat tuloihin tai menoihin vaikuttavat merkittävät erät.
Toimintatuotot
Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on koko kaupungin osalta 49,9
% eli lähes tasaisen vauhdin toteuman mukainen. Osa tuotoista tuloutuu vasta vuoden lopulla, joten talousarvion tuottotavoitteen saavuttaminen näyttää mahdolliselta.
Toimintakulut
Virtain palvelutuotannon osalta menojen toteutumaprosentti on 50,9
% ja Ruoveden palvelutuotannon 48,8 %. Menojen ylityspainetta on
erityisesti Virtain palvelutuotannon osalta. Merkittävimmät ylitysuhat
liittyvät sairaanhoidon lääkäripalveluihin, sosiaalipalveluihin sekä
kiinteistöjen purkukustannuksiin. Myös muussa Virtain palvelutuotannossa on ylityspainetta, joten kaikilla toiminta-alueilla menojen
hallintaan tulee kiinnittää huomiota talousarvion toteuttamiseksi.
Ruoveden palvelutuotannossa ylitysuhat pääosin hammashoitoon,
kehitysvammahuoltoon sekä sairaanhoidon lääkäripalveluihin, kokoPtk:n tark.
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naisuutena Ruoveden palvleutuotanto näytää kuitenkin alittavan talousarvion tason.
Toimintakate
Toimintakatteen toteuma on Virtain palvelutuotannon osalta 51,5 %
ja Ruoveden palvelutuotannon osalta 48,4 % (ilman Ruoveden maksuosuutta). Virtain palvelutuotannon osalta toimintakatetavoitteen
saavuttaminen on ylitysuhat huomioiden erittäin haasteellista ja vaatii sopeuttamistoimenpiteitä. Ruoveden palvelutuotannon osalta toimintakatteen saavuttaminen on mahdollista, mikäli loppuvuonna ei
tule odottamattomia lisämenoja.
Investoinnit
Talousarvion investointien nettomeno oli 4.180.500 euroa. Investointeihin on tähän mennessä myönnetty yhteensä 895.000 euroa lisämäärärahaa, investtointimenoja puolestaan alentavat tasapainottamisohjelman mukaiset muutokset 265.000 euroa, nettomeno muutosten jälkeen on siten 4.810.300 euroa. Investointien toteuma kesäkuun lopun tilanteessa on 35,2 %. Merkittävimmät toteumaan sisältyvät erät ovat keskuskeittiön rakentaminen, terveyskeskuksen peruskorjaus sekä kunnallistekniikan rakentaminen.
Tuloslaskelma
Verotuloja on alkuvuonna kertynyt talousarvion mukaisesti. Viimeisimmän ennusteen mukaan koko vuoden toteuman ennakoidaan
alittavan talousarvion noin 128.000 eurolla tulorekisterin ongelmista
johtuen. Valtionosuudet ovat toteutumassa talousarviota myönteisemmin yhteensä noin 70.130 euroa ennakoitua korkeampina.
Verotulojen ja valtionosuuksien ennusteet sekä talousarviomuutokset ja ylitysuhat huomioiden tilikauden tulos päätyisi noin -1.250.000
euroa negatiiviseksi. Tuloksenkorjauserien jälkeen tilikauden tulos
päätyisi noin 1.106.000 euroa alijäämäiseksi.
Oheismateriaalina on puolivuotisraportti jossa on tarkemmin käyty
läpi käyttötalouden, investointien sekä tuloslaskelman toteutuminen.
Valmistelija: talousjohtaja

Ptk:n tark.
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
talouden puolivuotiskatsauksen sekä ennusteen 30.6.2019 mukaisena tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
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jälkeen.
Talousjohtaja Kaisa Jaatista kuutiin asiantuntijana tämän pykälän
käsittelyn ajan. Hän saapui kokoukseen klo 19.18.
_________
Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Kaupunginvaltuusto, perusturvalautakunta

KH 09.09.2019 § 275
Talousarvion puolivuotiskatsauksen konserniyhtiöiden osuutta on
korjattu hieman tytäryhtiöltä saatujen päivitettyjen raporttien johdosta. Oheismateriaalina on muutettu raportti.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
talouden puolivuotiskatsauksen sekä ennusteen 30.6.2019 mukaisena tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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09.09.2019

Talousarvion 2019 toteuma 31.7.2019 tilanteen mukaisena
81/02.02.00/2018
KH 09.09.2019 § 276

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty,
että toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa vähintään kerran
kuussa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toimielimittäin.
Vuoden 2019 talousarvion toteuma 31.7.2019 tilanteen mukaisena
toimielimittäin on oheismateriaalina. Toimielinkohtainen ennuste on
laadittu tammi-heinäkuun toteuman ja talousarvion perusteella. Talousarvioluvuissa ja ennusteessa on huomioitu kaupunginvaltuuston
8.4.2019 hyväksymän tasapainottamisohjelman toimenpiteiden vaikutus. Ennusteessa on huomioitu mahdollisten kertaluonteisten ja
määrältään olennaisten erien vaikutus. Toteumassa on lisäksi huomioitu erikoissairaanhoidon kustannukset palvelujen todellisen käytön mukaisesti, eläkemenoperusteiset maksut Kevan erittelyn mukaisesti sekä heinäkuussa maksetut lomarahat. Työehtosopimusten
mukainen yleiskorotus on tullut voimaan 1.4.2019 ja näkyy palkkojen
toteumassa. Toimielinkohtaisella raportilla on Ruoveden palvelutuotanto esitetty lopussa erikseen. Raportointihetkellä kierrossa olevien
ostoslaskujen määrä on noin 125.000 euroa, jotka eivät sisälly toteumaan.
Virtain erikoissairaanhoidon toteuma suhteessa tilaukseen on heinäkuun lopussa tilauksen mukainen toteumaprosentin ollessa 57,2 %
(laskennallinen 58,3 %). Kokonaisuutena Virtain erikoissairaanhoidon (sisältäen myös muilta kuin sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut)
toteumaprosentti on talousarvioon verrattuna 53,4 %.
Oheismateriaalina on lisäksi kaupungin ulkoinen tuloslaskelmaennuste, jonka perusteella tilikaudelle muodostuisi alijäämää noin
-1.102.000 euroa. Ennusteessa on huomioitu vahvistettu valtionosuus, joka on hieman korkeampi kuin talousarvion valtionosuus, rahoitustuotot huomioiden toteutuneet osingot, tiedossa olevat ylitysuhat (lääkäripalvelut, sosiaalipalvelut, purkukustannukset) sekä kaupunginvaltuuston hyväksymän tasapainottamisohjelman mukaiset
säästöt, muutoin ennuste perustuu talousarvioon.
Koko kaupungin tasolla merkittävimmin edellisvuoteen verrattuna
ovat kasvaneet ostot sairaanhoitopiiriltä. Alkuvuoden osalta kasvua
on erityisesti Ruoveden palvelutuotannossa. Virtain osalta kasvu oli
merkittävämpää jo edellisvuonna. Henkilöstökulut ilman jaksotuksia
ovat heinäkuun loppuun mennessä kasvaneet 1,0 %. Kasvu johtuu
pääosin työehtosopimuksen mukaisista korotuksista.
Verotulot ovat alkuvuoden aikana kehittyneet lähes talousarvion mukaisesti toteumaprosentin ollessa 57,5 %. Kunnallisveron kertymä
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on kuitenkin alentunut edellisvuoteen nähden noin 299.000 euroa,
syynä tähän on pääosin Tulorekisterin käyttöönoton ongelmat, minkä johdosta ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturvamaksuja on perimättä
eikä niitä siten ole voitu tilittää myöskään kunnille, myös ennakonpalautusten maksu ja vaikutus tilityksiin on aikaistunut verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen. Puuttumaan jääneet ennakot tilitetään kunnille seuraavina kuukausina, kunhan Tulorekisteriin liittyvät
ongelmat on saatu ratkaistua. Kuntaliitto on kuitenkin alentanut kuluvan vuoden kunnallisveron kertymäennustetta olennaisesti kevääseen verrattuna, koska tulorekisteirongelmien johdosta tilittymättä
jääneiden verojen osalta aikataulut kunnille tilitettävien verojen suhteen on epävarma. Virtain osalta kunnallisveron vuoden 2019 kertymän ennakoidaan elokuun ennusteessa olevan 128.000 euroa talousarviota alhaisempi. Yhteisöveron osalta kertymä on heinäkuun
lopussa noin 78.650 euroa edellisvuotta korkeampi. Kiinteistövero
kertyy pääosin vasta syksyllä, mikä alentaa verotulojen kokonaistoteumaa.
Tuottototeuma on lähes kaikilla osastoilla hieman jäljessä joko laskutusrytmistä tai tulojen epätasaisesta kertymästä johtuen. Koko
vuoden tavoite on kuitenkin saavutettavissa. Perusturvaosastolla tulojen kertyminen on ajantasaisempaa ja kokonaisuutena tulot ovat
noin 103.000 euroa talousarviota edellä. Heinäkuun tilanteessa menojen osalta ylitystä on erityisesti perusturvalla ja sivistystoimella.
Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on lähes kaikilla toimielimillä.
Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa alkuvuoden kertaluonteisten erien vaikutus on heinäkuussa taittunut ja menot ovat hieman
alle talousarvion tason. Ennusteen mukaan talousarvio on toteutettavissa. Edelliseen vuoteen verrattuna menojen toteuma on n.
269.000 edellisvuotta alhaisempi.
Virtain perusturvassa tilanne on hieman kohentunut kesäkuuhun
verrattuna. Merkittävimmin tähän vaikuttaa erikoissairaanhoidon menojen pysyminen tilauksen alapuolella. Sosiaalityössä ylitys on edelleen hieman kasvanut heinäkuussa kasvanut johtuen pääosin lastensuojelumenojen kasvusta, mikäli loppuvuosi totetutuu talousarvion mukaisesti tulisi koko vuoden ylitys olemaan n. 200.000 euroa,
mikä on huomioitu toimielinkohtaisessa ennusteessa. Ylitysuhkien
alentamiseksi tulee aktiivisesti etsiä sopeutuskohteita. Ruoveden
palvelutuotannossa ylitystä on hieman sairaanhoidon, hammashoidon ja kehitysvammahuollon tulosalueilla. Erikoissairaanhoidon, sosiaalityön sekä koti- ja vanhustyön osalta alitus on tällä hetkellä merkittävä, joten koko Ruoveden palvelutuotanto on selkeästi alle talousarvion tason.
Sivistyslautakunnalla menojen toteuma suhteessa talousarvioon on
hieman koholla hallinnon, perusopetuksen, lasten päivähoidon sekä
kirjasto- ja kulttuuritoimen tulosalueilla. Perusopetuksen osalta heiPtk:n tark.
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näkuun lopussa kesäloman vaikutus näkyy tilanteen kohenemisena.
Syyslukukauden alusta alkaen tuntikehys on edellistä lukuvuotta alhaisempi, mikä alentaa menoja verrattuna alkuvuoteen, talousarvion
toteutuminen näyttää siten mahdolliselta, joskin tilanne on haastava.
Toisaalta lukiokoulutuksen toteuma on alle talousarvion tason, mikä
kompensoi osittain perusopetuksen ylitystä. Edelliseen vuoteen verrattuna menojen kasvu on suurinta perusopetuksessa, merkittävimmin ovat kasvaneet vuokramenot ja henkilöstömenot. Lasten päivähoidossa menojen osalta talousarvio on toteutettavissa, mutta tuotot
näyttävät jäävän olennaisesti talousarviota alhaisemmaksi, mikä aiheuttaa ylitysuhkaa toimintakatteen osalta.
Teknisten palveluiden osastolla menoissa on kasvua erityisesti hallinnon tulosalueella johtuen pääosin ruokahuollon kasvaneista vuokrista ja elintarvikemenoista. Heinäkuun tilanteen mukaan menot ovat
hallintoa lukuunottamatta joka tulosalueella talousarvion puitteissa.
Hallinnossa heinäkuun toteumaa nostaa yksityistieavustukset, joista
suuri osa on maksettu heinäkuussa, tämä kertaluonteinen maksu on
huomioitu ennusteessa. Ylläpidon ja rakentamisen osalta loppuvuodelle menojen kasvua aiheutuu käynnissä olevasta kerrostalon purkamisesta sekä yhtenäiskoulun alta purettavien rakennusten purkukustannuksista. Toimintakatetasolla ylitystä aiheutuu tuottojen jättämästä, joka noudattelee aikaisempien vuosien rytmiä ja koko vuoden tavoite on siten saavutettavissa.
Marttisen liikevaihdon toteumaprosentti on heinäkuun lopussa 49,8
%, kun se vuotta aiemmin oli 53,6 %, euromääräisesti liikevaihto onnoin 22.700 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi.
Toiminnan kausivaihtelu vaikuttaa tulojen ja menojen toteumaan, joten ne eivät kerry tasaisella vauhdilla. Menojen toteuma on kokonaisuutena 58,2 % eli talousarvion tasolla.
Kokonaisuutena voidaan todeta, että menokehitys on hieman edelliskuukautta myönteisempi johtuen hiljaisemmasta kesäajasta mm.
opetustoimessa sekä erikoissairaanhoidosta. Loppuvuodelle on odotettavissa lisämenoja mm. purkukustannusten sekä lääkäripalvelujen
kustannusnousun johdosta, lisäksi yleiskorotuksen vaikutus tulee
näkymään vuoden edetessä yhä voimakkaammin, joten toiminnan
aktiivinen seuranta, talousarvioon sisältyvien toimenpiteiden toimeenpaneminen sekä valtuuston hyväksymien tasapainottamistoimenpiteiden aktiivinen toteuttaminen ovat kriittisessä roolissa alijäämän minimoimiseksi.
Valmistelija: talousjohtaja
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Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2019 talousarvion toteuman
31.7.2019 tilanteen mukaisena tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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_________
Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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20.08.2019
09.09.2019

Tilapalvelun asuinrakennusten hankeryhmä / työohjelman muutos
81/02.02.00/2018
TEKPALV 20.08.2019 § 85
Kaupunginvaltuusto myöntää määrärahat ja tuloarviot hankeryhmälle kokonaisuutena. Hankeryhmän alla esitetty kokonaisuus on suunnitelma, jonka sisällä käytettävät määrärahat ja tuloarviot voivat ylläpitokohteiden välillä muuttua, mutta hankeryhmän määräraha ja tuloarvio on valtuuston nähden sitova.
Killinkosken koulu
Killinkosken esiopetuksen tilan lattia on saneerattava. Lattian laatat
ovat osittain irronneet, ovat epäsiistit ja vaikeasti puhdistettavat. Lattia olisi korjattava pikaisesti, koska tilaa ei voida käyttää, mikäli lattiaa ei korjata. Tilaan on tehty asbestikartoitus.
Tilapalvelun asuinrakennusten työohjelmassa on 15.000 euron määrärahavaraus Palanteen julkisivujen korjaukseen ja maalaamiseen.
Palanteen ulkovuorauksen korjaus ja maalaaminen voidaan siirtää
vuoden 2020 työohjelmaan ja käyttää tähän varatut määrärahat Killinkosken koulun esiopetustilan lattian korjaamiseen.
Liikuntahalli
Liikuntahallin peruskorjaukseen on varattu talousarviossa 60.000
euron määräraha. Remontti on laajentunut alkuperäisestä suunnitelmasta. Pesuhuoneiden peruskorjaamisen lisäksi uusitaan liikuntasalin kattokaivojen purkuputket, peilisalin pukuhuonetilojen vesieristykset ja laatoitukset. Samalla tehdään ilmastointilaitteiden tarkastukset.
Tilapalvelun asuinrakennusten työohjelmassa on 25.000 euron määrärahavaraus VR omakotitalon/rivitalon ulkomaalaukseen. Maalaamista voidaan siirtää seuraavalle vuodelle, joten määrärahaa voidaan käyttää liikuntahallin peruskorjaukseen.
Valmistelija: rakennusmestari / toimistopäällikkö
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä esitetyt työohjelmamuutokset, sekä päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
-15.000 euron määrärahan siirtoa asuinrakennusten investointihankeryhmästä kustannuspaikalta 909537 hallintokuntien rakennusten
investointihankeryhmään kustannuspaikalle 909546.
- 25.000 euron määrärahan siirtoa asuinrakennusten investointihan-
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keryhmästä kustannuspaikalta 909514 hallintokuntien rakennusten
investointihankeryhmään kustannuspaikalle 905016.
Määrärahat siirron jälkeen:
ASUINRAK
Palanne 909537
mr
15.000
siirto
-15.000
MR
0.00

HALLINTOKUNTIEN RAK
Killinkosken koulu 909546
mr
10.000 (lämpökontti)
siirto
15.000
MR
25.000

VR okt/rt 909514
mr
25.000
siirto
-25.000
0.00

Liikuntahalli 905016
mr
60.000
siirto
25.000
85.000

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Lisätietoja: Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,
Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

kaupunginhallitus / -valtuusto

KH 09.09.2019 § 277
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
-15.000 euron määrärahan siirtoa asuinrakennusten investointihankeryhmästä kustannuspaikalta 909537 hallintokuntien rakennusten
investointihankeryhmään kustannuspaikalle 909546.
- 25.000 euron määrärahan siirtoa asuinrakennusten investointihankeryhmästä kustannuspaikalta 909514 hallintokuntien rakennusten
investointihankeryhmään kustannuspaikalle 905016.
Määrärahat siirron jälkeen:
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ASUINRAK
Palanne 909537
mr
15.000
siirto
-15.000
MR
0.00

HALLINTOKUNTIEN RAK
Killinkosken koulu 909546
mr
10.000 (lämpökontti)
siirto
15.000
MR
25.000

VR okt/rt 909514
mr
25.000
siirto
-25.000
0.00

Liikuntahalli 905016
mr
60.000
siirto
25.000
85.000
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Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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20.08.2019
09.09.2019

Tilapalvelun tuotannollisten rak. hankeryhmä / työohjelman muutos
81/02.02.00/2018
TEKPALV 20.08.2019 § 86
Kaupunginvaltuusto myöntää määrärahat ja tuloarviot hankeryhmälle kokonaisuutena. Hankeryhmän alla esitetty kokonaisuus on suunnitelma, jonka sisällä käytettävät määrärahat ja tuloarviot voivat ylläpitokohteiden välillä muuttua, mutta hankeryhmän määräraha ja tuloarvio on valtuuston nähden sitova.
Tilapalvelun kuluvan vuoden työohjelmassa tuotannollisten rakennusten hankeryhmässä (kustannuspaikalla 909592) 100.000 euron
määrärahavaraus uuden torikahvilan suunnitteluun ja toteutukseen.
Määrärahasta on käytetty suunnitteluun noin 4.000 euroa.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan (6.5.2019/§149) käsitellyt torikahvila-asiaa ja linjannut, ettei torikahvilan toteutus ole sidoksissa
nykyiseen paikkaan ja toimijaan, vaan tulee tarkkaan miettiä, mikäli
hanke tulee toteutettavaksi, mikä kaupunkikuvan kannalta olisi ylipäätään järkevin sijoituspaikka. Lisäksi hanke edellyttää avointa kilpailua toteutuksen ja vuokrauksen osalta. Mikäli päädyttäisiin ratkaisuun, jossa kaupunki olisi toteuttajana, tulisi toteuttajatahon olla Virtain Yrityspalvelu Oy, koska kyseessä on markkinoilla tapahtuva toiminta.
Edellä mainituista syistä hanke ei tule toteutumaan kuluvan vuoden
aikana, joten hankkeelle varattu määräraha voitaneen käyttää terveyskeskuksen parkkialueen rakentamiseen ja asfaltointiin.
Kunnallistekniikan työohjelmassa (kustannuspaikalla 909591) on varattu 50.000 euron määräraha vanhan terveyskeskuksen parkkipaikan rakentamiseen. Tämänhetkinen toteutuma on noin 113.000 euroa ja toteutumasta puuttuu vielä pihan asfaltointikustannus. Määrärahan siirrolla voidaan varmistaa pihan valmistuminen.
Valmistelija: rakennusmestari / toimistopäällikkö
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 96.000 euron määrärahan
siirtoa tilapalvelun tuotannollisten rakennusten hankeryhmästä, kustannuspaikalta 909592 torikahvila, kunnallistekniikan investointihankeryhmään kustannuspaikalle 909591 vanhan terveyskeskuksen pihan asfaltointiin. Määrärahat siirron jälkeen:
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mr
100.000
siirto
-96.000
-4.000
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KUNNALLISTEK / inv.
TK parkkipaikka 909591
mr
50.000
siirto
96.000
-146.000

Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Lisäksi lautakunta edellyttää, että syyskuun kokoukseen tuodaan yksityiskohtainen selvitys
tehdyistä toimenpiteistä ja kustannuksista tämän ja viime vuoden
osalta.
_________

Lisätietoja: Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,
Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

kaupunginhallitus / -valtuusto / -talousjohtaja

KH 09.09.2019 § 278
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 96.000 euron määrärahan siirtoa tilapalvelun tuotannollisten rakennusten hankeryhmästä, kustannuspaikalta 909592 torikahvila, kunnallistekniikan investointihankeryhmään kustannuspaikalle 909591 vanhan terveyskeskuksen pihan asfaltointiin. Määrärahat siirron jälkeen:
TILAPALVELU / tuotann.rak
Torikahvila 909592
mr
100.000
siirto
-96.000
-4.000

Päätös:

KUNNALLISTEK / inv.
TK parkkipaikka 909591
mr
50.000
siirto
96.000
-146.000

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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18.06.2019
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09.09.2019

Virtain lääkäripalvelut lisätalousarvioesitys
81/02.02.00/2018
PETUL § 52
Lääkäripalveluiden kilpailutuksen tuloksena Keiturin Sote Oy arvioi
lääkäripalveluiden kustannusten ylittyvän 662 000 eurolla tilauksesta
ennen laskennallista alv palautusta. Tämän kustannukjset lisäävä
vaikutus kaupungin talousarviossa sisältäen laskennallisen 5 % alv
palautuksen on 629 000 euroa. Taloussuunnitelman 2020 kustannuksia lisäävä vaikutus on 1 307 168 euroa verrattuna hyväksyttyyn
vuoden 2019 talousarvioon. Korotuksen suuruuden hahmottamiseksi voidaan Virtain kaupungin tasolla todeta yhden kunnallisveroprosenttiyksikön tuoton olevan arviolta 800 000 - 850 000 euroa.
Saman aikaisesti voidaan tehdä tuloarvioon 42 000 euron tuottojen
korotus verrattaessa talousarviota ja vuden 2018 tilinpäätöstä.
Talousarviomuutokset
Kustannuspaikka / tili

Ta 2019

lisämäärah ta 2019 +
a
muutos

Tuotot
002020 Lääkärit
3190 muut myyntituotot
002025 poliklinikka
3190 muut myyntituotot
Kustannukset
002020 Lääkärit
5304 as.palveluiden ostomuilta

133 000

28 000

161 000

45 000

14 000

59 000

-585 951

-629 000

-1 214 951

Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy talousarviomuutokset osaltaan ja
esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
Lisäksi perusturvalautakunta velvoittaa esitettäväksi toimenpiteitä,
jotta esitetty kustannusvaikutus ei toteutuisi. Toimenpiteet tulee esit-
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tää syyskuun 2019 loppuun mennessä.
_________
Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Kaupunginhallitus

KH 19.06.2019 § 226
Perusturvalautakunnan lisämäärärahaehdotus ja muut muutokset
huomioiden kaupungille muodostuisi vuodelta 2019 alijäämää noin
-847.450 euroa.
Talousarvioylitykset tulisi ensisijaisesti kattaa toimintaa sopeuttamalla. Perusturvalautakunta on velvoittanut esitettäväksi toimenpiteitä,
jotta kustannusvaikutus ei toteutuisi, toimenpiteet tulisi esittää syyskuun 2019 loppuun mennessä.
Lisämäärärahasta päätettäessä tulee kaupunginvaltuustolla olla riittävät tiedot todellisesta lisämäärärahatarpeesta. Tämän johdosta
ennen lisämäärärahapäätöstä tulisi selvittää määrärahan todellinen
tarve.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että perusturvalautakunnan täytyy esittää
tarkastettu lisämäärärahaesitys, jossa on huomioitu toimenpide-ehdotukset kustannusvaikutuksen minimoimiseksi elokuun 2019 loppuun mennessä kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Keskustelun aikana Tytti Majanen esitti Teemu Kontoniemen kannattamana, että toimenpide-ehdotukset kustannusvaikutuksen minimoimiseksi pitää esittää syyskuun 2019 loppuun mennessä.
Keskustelun päätettyään puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli
tehty kannatettu, pohjaehdotuksesta poikkeava esitys, oli asiassa
äänestettävä. Äänestetään kädennostoäänestyksellä. Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Tytti Majasen tekemää vastaehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestys:
Kaupunginjohtajan pohjaehdotus JAA: 5 ääntä (Tuula Mäntysalmi,
Tapani Heinonen, Aimo Mäkinen, Eila Kalliomäki, Harri Tarvainen)
Tytti Majasen tekemä vastaehdotus EI: 4 ääntä (Tytti Majanen, Teemu Kontoniemi, Auli Arpiainen ja Katja Kotalampi)
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Kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen äänestyksen jälkeen.
_________
Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Hyvinvointijohtaja, taloussuunnittelija, Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja ja controller

PETUL § 66
Virtain poliklinikan sairaanhoitajan kiirevastaanotolla ajalla 5.7.2019
– 8.8.2019 klo 16-18 oli potilaskäyntejä sekä asiakasyhteydenottoja
seuraavasti:
·
·
·

puheluja 47 kpl
käyntejä 22 kpl ja
tarkkailupotilaiden seurantaa 5 kpl

Puhelut ja käynnit ovat sisältäneet mm. laboratoriovastausten kyselyjä, ajanvarausta lääkärin vastaanotolle, sairauslomatodistusten hakemista. Tarkkailuun jääneet ovat pääsääntöisesti jääneet yliajalle
siksi, että lääkärin kiirevastaanotto on venynyt, tai asiakkaat ovat
odottaneet siirtokuljetusta eteenpäin. Yhteenvetona todettakoon, että pääsääntöisesti asiakaskäynnit eivät ole olleet välitöntä hoitoa
vaativia lääkärissä käyntejä. Kyseiset käynnit olisi voinut hoitaa virka-ajan puitteissa. Lauantaisin lääkärin päivystyksen kuormitus on
vaihdellut paljon, kuten yleensäkin.
Virtain kiirevastaanoton aukiolojen muuttamisella siten, että kiireellinen lääkäripäivystys olisi arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 9-16 olisi
mahdollista saada vähennettyä kustannuksia vuositasolla 224 325 €
(n. 18 000 €/kk). Lääkäripalveluiden aukioloaikojen muuttaminen on
mahdollista Terveystalon Julkiset palvelut Oy:n ja Keiturin Sote Oy:n
välisen sopimuksen mukaisesti.
Kustannuspaikka/Tili

Tuotot
002020 Lääkärit
3190 muut myyntituotot
002025 Poliklinikka
3190 muut myyntituotot
Kustannukset
Ptk:n tark.
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-596 742 -1 182 693

Mikäli Virtain kaupunki tai Ruoveden kunta päättää supistaa lääkäripalveluita tällöin tilaajan ja palvelutuottajan on muutettava sopimusta
Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan ilmoittaman lääkäripalvelun
tarpeen mukaisesti, palveluntuottajalle on kuitenkin annettava vähintään 2 kk siirtymisaikaa ennen muutoksien voimaantuloa.
Valmistelija: Hyvinvointijohtaja
Ehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy Virtain lääkäripalveluiden 596 000
euron lisämäärärahan.
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä osaltaan poliklinikan kiireellisen lääkäripäivystyksen uusien aukioloaikojen (klo 8-18 ja lauantaisin klo 9-16) käyttöönoton heti, kun se on sopimusteknisesti mahdollista.
Perusturvalautakunta esittää nämä edellä esitetyt toimenpiteet vastauksena kaupunginhallituksen (KH § 226 19.6.2019) pyytämiin toimenpide-ehdotuksiin

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, puh 044 715 1200, sähköposti: etunimi.sukunimi@keiturinsote.fi
Jakelu:

KH 09.09.2019 § 279

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Keiturin Sote Oy
Perusturvalautakunnan ehdottamasta lisämäärärahasta on jäänyt
pois taulukossa esitetyt tuloarvioiden muutokset. Nämä huomioiden
nettomäärärahatarve on 579.200 euroa
Perusturvalautakunnan heinäkuun toteumatilanteen mukaan on
epätodennäköistä, että lääkäripalvelujen kustannusnousu voitaisiin
kokonaisuudessaan kattaa muuta toimintaa sopeuttamalla. Kaupunginhallitus on 26.8.2019 kokouksessaan päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että aukioloaikoja muutetaan perusturvalautakunnan
esitetyksen mukaisesti. Mikäli valtuusto hyväksyy aukioloaikojen
muutoksen, voidaan uudet aukioloajat ottaa käyttöön aikaisintaan
marraskuun alusta alkaen. Mikäli aukioloaikoja päätetään muuttaa,
on lisämäärärahatarve 543.200 euroa.
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Esitetyn lisämäärärahan sekä muiden tiedossa olevien lisämäärärahaehdotusten ja ylitysuhkien jälkeen muodostuisi Virtain kaupungin
alijäämäksi vuodelta 2019 arviolta 1.102.000 euroa.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että perusturvalautakunnan lääkäripalveluihin myönnetään 579.200 euron nettomääräinen lisämääräraha, joka koostuu 596.000 euron menolisäyksestä sekä 16.800 euron tuloarvion lisäyksestä. Mikäli kaupunginvaltuusto tätä ennen päättää aukioloaikojen muutoksesta ehdotuksen mukaisesti, lisämäärärahaa myönnetään 560.000 euroa (netto 543.200 euroa).

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen yksimielisesti.
Reijo Koskela saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo
18:53.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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Terveyskeskuksen perusparannushanke, vaihe VI / Lisämääräraha
37/10.03.02/2019
TEKPALV 20.08.2019 § 92
Terveyskeskuksen peruskorjaushanke on sisältänyt merkittäviä
muutostöitä, joilla on huomattava kustannusvaikutus hankkeeseen.
Tällaisia muutostöitä ovat olleet mm. valmistuskeittiön betonilattian
kuivatus, vanhojen kylmiöiden alueen uudelleen rakentaminen, sekä
niihin liittyvät asbestipurkutyöt.
Rakennusmestari Tapio Voimala on laatinut kattavan selvityksen
tehdyistä muutostöistä sekä niiden kustannusvaikutuksista. Selvitys
pykälän oheismateriaalina.
Talousarviossa hankkeelle varattu kokonaismääräraha on 420.000
euroa. Muutostöistä johtuen lisämäärärahan tarve yhteensä on
60.000 euroa.
Valmistelija: toimistopäällikkö / tekninen johtaja
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 60.000 euron lisämäärärahaa terveyskeskuksen perusparannushankkeelle, kustannuspaikalle
902001.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: tekninen johtaja Raimo Pirhonen, puh. (03) 485 1310, toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, p. (03) 4851 224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

kaupunginhallitus /-valtuusto / talousjohtaja
Pasi Aho poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn
ajaksi (palvelussuhdejäävi hall.laki 28.1§:n 4 kohta)

KH 09.09.2019 § 280
Talousarvion 2019 investointien nettomeno oli 4.180.500 euroa. Investointimäärärahoihin on tähän mennessä myönnetty yhteensä
895.000 euroa lisämäärärahaa. Investointimenoa puolestaan alentaa tasapainottamisohjelman mukaiset, investointimenoihin kohdistuvat 265.000 euron säästötoimenpiteet, joiden jälkeen talousarvion
Ptk:n tark.
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investointien nettomeno on 4.810.300 euroa. Yhdessä muiden investointimäärärahaesitysten jälkeen talousarvion investointien nettomeno nousee 6.170.300 euroon. Talousarviossa on varauduttu yhteensä 2.500.000 euron lisälainannostoon. Investointien kasvun sekä tulorahoituksen heikkenemisen johdosta talousarvion lainannostoa on tarpeen korottaa 1.500.000 eurolla.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että terveyskeskuksen perusparannushankkeelle, kustannuspaikka 902001
myönnetään 60.000 euron lisämääräraha.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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Yhtenäiskouluhankkeen investointimäärärahan muutos ja lisämääräraha tilapalvelun
käyttötalouteen
81/02.02.00/2018
TEKPALV 20.08.2019 § 87
Teknisen osaston yhtenä talousarviovuoden hankkeena on uuden
Yhtenäiskoulun rakentamisen aloittaminen. Talousarvioon on varattu
hankkeen rakentamiseen tälle vuodelle yhteensä 1 500.000 euroa.
Hankkeen urakkasopimukseen sisältyy myös Rantatien/Mäkiten
koulun purku. Tämän lisäksi hanke vaatii alakoulun asuntolan sekä
Kuurilan kiinteistöjen purkamisen. Näihin purkuihin ei ole varauduttu
talousarvion käyttömenoissa. Purkujen kokonaiskustannusarvio on
yhteensä 180.000 euroa. Näin ollen tilapalvelun käyttötalouden hankeryhmään hallintokuntien rakennukset on haettava lisämäärärahaa
purkukustannusten verran, yhteensä 180.000 euroa.
Yhtenäiskouluhankkeen rakentamiseen on kuluvan vuoden talousarviossa varattu investointimäärärahaa 1.500.000 euroa. Urakkasopimuksen mukaisten maksupostien määräksi kuluvalle vuodelle on arvioitu 2.600.000 euroa. Näin ollen hankkeen rakentamisen määrärahaa kuluvalle vuodelle on korotettava erotuksen verran, 1.100.000
euroa. Hankkeen rakentamisen kokonaiskustannusarvioksi on hyväksytty (KV 24.6.19/§42) 17.500.000 euroa, kokonaiskustannusarvio pysyy muutosten jälkeen ennallaan.
Valmistelija: tekninen johtaja / toimistopäällikkö
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että
- tilapalvelun käyttötalouden hankeryhmään hallintokuntien rakennukset kustannuspaikalle 7948, tilille 5441 alueiden kunnossapito
myönnetään 85.000 euron lisämääräraha Mäkitien koulun ja Kuurilan kiinteistön purkuun,
- tilapalvelun käyttötalouden hankeryhmään asuinrakennukset, kustannuspaikalle 7783, tilille 5441 alueiden kunnossapito myönnetään
95.000 euron lisämääräraha alakoulun asuntolan purkuun
- Yhtenäiskoulun investointihankkeen määrärahaa korotetaan urakan maksuosuuksien verran 1.100.000 euroa, jolloin vuoden 2019
investointihankemääräraha on 2.600.000 euroa. Hankkeen rakentamisen kokonaiskustannusarvio 17.500.000 euroa ei muutu.
Määrärahat muutosten jälkeen:
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KÄYTTÖTALOUS
Tilapalvelu / hallintokuntien rak./Yhtenäiskoulu
5441.7948
mr
-50.000
lisämr.
-85.000
MR yht.
-135.000
Tilapalvelu / asuinrakennukset / Ala-asteen as.
5441.7783
mr
-870
lisämr.
-95.000
MR yht.
-95.870
INVESTOINNIT
9.2 Hankkeet / Yhtenäiskoulun uudisrakentaminen
904000
mr
-1.500.000
mr muutos -1.100.000
MR yht.
-2.600.000
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Raimo Pirhonen, puh. (03) 485 1310,
Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

kaupunginhallitus /-valtuusto / talousjohtaja

KH 09.09.2019 § 281
Yhtenäiskoulun kustannuspaikalle 904000 on 4.9.2019 tilanteessa
kertynyt kustannuksia yhteensä 173.234,02 euroa. Rakennusurakan
maksupostien lisäksi loppuvuodelle on tarpeen varata määrärahaa
myös jo toteutuneisiin kustannuksiin. Tämän johdosta vuoden 2019
osuus nousee noin 2.800.000 euroon. Tämän johdosta lisämäärärahaa on korotettava 1.300.000 euroon. Kokonaiskustannusarviota ei
ole kuitenkaan tarve muuttaa.
Talousarvion 2019 investointien nettomeno oli 4.180.500 euroa. Investointimäärärahoihin on tähän mennessä myönnetty yhteensä
895.000 euroa lisämäärärahaa. Investointimenoa puolestaan alentaa tasapainottamisohjelman mukaiset, investointimenoihin kohdistuvat 265.000 euron säästötoimenpiteet, joiden jälkeen talousarvion
investointien nettomeno on 4.810.300 euroa. Yhdessä muiden investointimäärärahaesitysten jälkeen talousarvion investointien nettomeno nousee 6.170.300 euroon. Talousarviossa on varauduttu yhteensä 2.500.000 euron lisälainannostoon. Investointien kasvun sePtk:n tark.
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kä tulorahoituksen heikkenemisen johdosta talousarvion lainannostoa on tarpeen korottaa 1.500.000 eurolla.
Hyvän kirjanpitotavan mukaan rakennusten purkukustannukset tulee
kirjata purkamisvuoden kuluksi. Tämän johdosta purkukustannukset
tulee käsitellä purkamisvuoden käyttötalousmenona.
Esitetyn lisämäärärahan sekä muiden tiedossa olevien lisämäärärahaehdotusten ja ylitysuhkien jälkeen muodostuisi Virtain kaupungin
alijäämäksi vuodelta 2019 arviolta 1.102.000 euroa.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
- tilapalvelun käyttötalouden hankeryhmään hallintokuntien rakennukset kustannuspaikalle 7948, tilille 5441 alueiden kunnossapito
myönnetään 85.000 euron lisämääräraha Mäkitien koulun ja Kuurilan kiinteistön purkuun,
- tilapalvelun käyttötalouden hankeryhmään asuinrakennukset, kustannuspaikalle 7783, tilille 5441 alueiden kunnossapito myönnetään
95.000 euron lisämääräraha alakoulun asuntolan purkuun
- Yhtenäiskoulun investointihankkeen määrärahaa korotetaan urakan maksuosuuksien sekä toteutuneiden muiden kustannusten verran 1.300.000 euroa, jolloin vuoden 2019 investointihankemääräraha on 2.800.000 euroa. Hankkeen rakentamisen kokonaiskustannusarvio 17.500.000 euroa ei muutu.
Määrärahat muutosten jälkeen:
KÄYTTÖTALOUS
Tilapalvelu / hallintokuntien rak./Yhtenäiskoulu
5441.7948
mr
-50.000
lisämr.
-85.000
MR yht.
-135.000
Tilapalvelu / asuinrakennukset / Ala-asteen as.
5441.7783
mr
-870
lisämr.
-95.000
MR yht.
-95.870
INVESTOINNIT
9.2 Hankkeet / Yhtenäiskoulun uudisrakentaminen
904000
mr
-1.500.000
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mr muutos -1.300.000
MR yht.
-2.800.000
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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Talousarvion käyttösuunnitelmamuutos Ruoveden erikoissairaanhoitoa ja lääkäripalveluita koskien
81/02.02.00/2018
PETUL § 51
Kilpailutuksen tuloksen Ruoveden lääkärivastaanottopalveluiden
kustannus kasvaa arviolta 125 527 euroa talousarviovuonna 2019
budjetoidusta. Tämä on mahdollista kattaa käyttösuunnitelman muutoksella, jossa siirretään palveluihin 100 000 euroa erikoissairaanhoidon tilaukseen budjetoidusta määrärahasta ja 25 500 euroa kehitysvammaisten asumisen ostopalveluista.
Käyttösuunnitelman muutoksen tiliöinti:
Tililtä
5303.001655
5304.001747

määrä
tilille
100 000 € 5304.001630
25 500 € 5304.001630

Taloussuunnitelmassa 2020 arvioitu lääkäripalveluiden kilpailutuksesta johtuva kustannusnousu on 194 000 euroa sairaanhoidon tulosalueella.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy Ruoveden toimintoihin käyttösuunnitelman muutoksen yllä esitetyn mukaisesti ja esittää sen hyväksyttäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Lisäksi perusturvalautakunta pyytää asiasta lausunnon Ruoveden kunnanhallitukselta yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla.

Päätös:

Perusturvalautakunta ei hyväksy käyttösuunnitelman muutoksia. Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan 126 000 euron lisämäärärahan ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja
-valtuustolle sekä pyytää asiasta lausunnon asiasta Ruoveden kunnan lausunnon kuten yhteistoimintasopimus edellyttää.
_________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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KH 09.09.2019 § 282
Ruoveden kunnanhallitus on päättänyt 12.8.2019 hyväksyä määrärahamuutoksen ja esittää lisämäärärahaa valtuustolle. Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen 26.8.2019.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Ruoveden palvelutuotannon lääkäripalveluihin myönnetään 126.000 euron
lisämääräraha.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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Muutos talousarvion 2019 pitkäaikaisten lainojen lisäyksiin
81/02.02.00/2018
KH 09.09.2019 § 283
Vuoden 2019 talousarvion rahoitusosassa on varauduttu 2.500.000
euron pitkäaikaisten lainojen nostoon. Toistaiseksi lainaa ei ole vielä
nostettu, mutta tarjouspyyntö 2.500.000 euron lainasta on lähetetty
5.9.2019 ja lainan nosto pyritään tuomaan kaupunginhallituksen
päätettäväksi 23.9.2019.
Ennustettu vuoden 2019 vuosikate on tällä hetkellä noin 2.622.000
euroa ja investointien nettomeno ehdotetut määrärahamuutokset
huomioiden -6.170.300 euroa, jotka lisäävät rahoitustarvetta yhteensä noin -2.200.000 euroa. Toisaalta osaan vuoden 2019 investoinneista nostettiin lainaa jo vuonna 2018. Tämä osuus on noin
700.000 euroa.
Tämän johdosta on tarpeen varautua mahdolliseen lisälainan nostoon vähintään 1.500.000 eurolla. Edellä mainittujen ennusteissa
huomioitujen seikkojen lisäksi verotulojen vuoden 2019 kertymään
sisältyy merkittävää epävarmuutta. Tämän johdosta tulee varautua
korkeampaan lisälainan nostoon, mikäli tilanne heikkenee yllättäen.
Tämän johdosta pitkäaikaisten lainojen lisäystä esitetään korotettavaksi 2.500.000 eurolla. Nostettava lainamäärä harkitaan tarjouspyynnön laatimisen sekä nostopäätöksen yhteydessä, kun käytettävissä on enemmän tietoa mm. verotulojen tilityksistä sekä investointien maksupostien aikatauluista.
Valmistelija: talousjohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion 2019 rahoitusosan Pitkäaikaisten lainojen lisäys korotetaan
2.500.000 eurosta 5.000.000 euroon.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä
KH 09.09.2019 § 284
Kuntalain (410/2015) 92 §:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä 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 viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei
kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan
käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan
käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, 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 toimitusmenettelyä 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 kaupunginhallitukselle.
Pöytäkirjat, asialistat esityslistan oheismateriaalina:
·
Lupapalvelulautakunta 4.9.2019
Viranhaltijapäätökset:
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Kaupunginjohtaja: Koulutukseen osallistuminen / tekninen johtaja.
Hallintojohtaja, Vs. Kaupunginjohtaja: Etuosto-oikeus /
936-409-7-299-M601.
Hallintojohtaja, Vs. Kaupunginjohtaja: Hankintapäätös arviointikirjojen laadinnasta.

Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin liittyviä päätöksiä.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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09.09.2019

Ilmoitusasiat
KH 09.09.2019 § 285
1.

Ruoveden kunnanvaltuuston pöytäkirjan ote 26.8.2019 § 29:
Ruoveden lääkäripalvelut lisämäärärahaesitys.

Valmistelija: hallintosihteeri
Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 270 - 285 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimusviranomai
-nen

Oikaisuvaatimusaika

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

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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)
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti)
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Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät,
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät,
Valitusaika __ päivää
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituskirja

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
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.
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 12.9.2019
Liitetään pöytäkirjaan
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