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OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Kaleva Keijo puheenjohtaja

Mäkinen Olavi 1. varapuheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin
kautta

Saarinen Johanna 2. varapuheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin
kautta

Heinonen Tapani jäsen osallistui kokoukseen Teamsin
kautta

Hänninen Armi jäsen
Kalliomäki Eila jäsen
Kangas  Sanna jäsen
Kellomäki Marko jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Kontoniemi Teemu jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Koskela Reijo jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Kotalampi Katja jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Kotalampi Pauli jäsen
Lahtinen Matti jäsen
Majanen Tytti jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Mäkinen Aimo jäsen ei osallistunut esteellisenä 12

§:n käsittelyyn
Mäntysalmi Tuula jäsen
Nieminen Milla jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Nyman Anssi jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Rajamäki Ari jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Saarinen Risto jäsen
Saloranta Kalevi jäsen
Savinen Kari jäsen
Solja Satu jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Tarvainen Harri jäsen
Tikkanen  Pentti jäsen
Vehmas Jarmo jäsen
Koro Juha varavaltuutettu Päivi Kangasahon sijaan,

osallistui kokoukseen Teamsin
kautta

MUU Viitasaari  Juha kaupunginjohtaja
Viitanen  Henna hallintojohtaja,

pöytäkirjan pitäjä
ei osallistunut esteellisenä 12
§:n käsittelyyn

Jaatinen  Kaisa talousjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin
kautta

Jokinen Tuula sivistystoimenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin
kautta

Rantala Katri yhtenäiskoulun rehtori osallistui kokoukseen Teamsin
kautta

Ihamäki  Asko henkilöstöpäällikkö osallistui kokoukseen Teamsin
kautta

Vuori Tiina Merikanto-opiston osallistui kokoukseen Teamsin
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rehtori kautta
Mäki Jarkko nuorisovaltuuston

edustaja
Lähteenmäki Jussi tekninen johtaja osallistui kokoukseen Teamsin

kautta
Koskinen Minna sosiaali- ja

terveysjohtaja
osallistui kokoukseen Teamsin
kautta

POISSA Kangasaho Päivi jäsen

ALLEKIRJOITUKSET

Keijo Kaleva Henna Viitanen Juha Viitasaari
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä
10-21 § 10-11, 13-21 §  12 §

KÄSITELLYT ASIAT 10 - 21
LIITTEET 1/13 §

PÖYTÄKIRJAN TAR- 24.2.2021
KASTUS

Satu Solja    Harri Tarvainen

PÖYTÄKIRJA YLEI- 25.2.2021 Virtain kaupungin www-sivuilla
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Henna Viitanen, hallintojohtaja



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2021 35
Kaupunginvaltuusto 22.02.2021

Ptk:n tark.

Kaupunginvaltuusto § 10 22.02.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KV 22.02.2021 § 10 Hallintosäännön 91 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lä-
he tet tä vä vähintään 5 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle
se kä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
Sa mas sa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Esi tys lis ta kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä ko-
kous kut sun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hal lin to-
sään tö 92 §).

 Kokouksen ajasta ja paikasta on myös ennen kokousta tiedotettava
val tuus ton päättämissä tiedotusvälineissä (hallintosääntö 95 §).
Kau pun gin val tuus to on 17.12.2018 päättänyt, että ilmoitus ko kouk-
sen ajas ta ja paikasta julkaistaan ennen kokousta Suomenselän Sa-
no mis sa. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan
es tä val tuus ton kokoontumista. Lisäksi kaupunginvaltuuston ko kous-
kut sut saatetaan tiedoksi kaupungin verkkosivuilla. 

 Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen lähetetty
17.2.2021. Kokouskutsu annetaan tiedoksi seuraavana päivänä ylei-
ses ti säh köi sel lä ilmoitustaululla kaupungin Internet-sivuilla, min kä li-
säk si tie do tus kokouksesta on julkaistu Suomenselän Sa no mis sa.

 Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on
pai kal la.

Ehdotus: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus.

 Päätös: Toimitetussa nimenhuudossa oli paikalla 26 varsinaista valtuutettua
ja yksi varavaltuutettu. Valtuutettu Päivi Kangasahon sijaan pai kal la
oli varavaltuutettu Juha Koro (KESK 1. varavaltuutettu). Lisäksi pai-
kal la oli nuorisovaltuuston edustaja Jarkko Mäki.

  Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

  Teamsin kautta kokoukseen osallistuivat valtuutetuista Heinonen
Ta pa ni, Kellomäki Marko, Kontoniemi Teemu, Koskela Reijo, Ko ta-
lam pi Katja, Majanen Tytti, Mäkinen Olavi, Nieminen Milla, Nyman
Ans si, Rajamäki Ari, Saarinen Johanna, Saarinen Risto, Solja Satu
se kä varavaltuutettu Koro Juha.

  Teamsin kautta kokoukseen osallistuivat johtoryhmän jäsenistä As-
ko Ihamäki, Tuula Jokinen, Jussi Lähteenmäki, Kaisa Jaatinen, Katri
Ran ta la, Minna Koskinen ja Tiina Vuori.
_________
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Kaupunginvaltuusto § 11 22.02.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KV 22.02.2021 § 11 Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtä-
vään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole
toi sin päättänyt (hallintosääntö 112 §). Sovitun aak kos jär jes tys käy-
tän nön mukaan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Satu Solja ja
Har ri Tarvainen.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 24.2.2021 kello 15.00
kau pun gin vi ras tos sa. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtä-
vänä 25.2.2021 kaupungin kirjaamossa sekä kaupungin www-si vuil-
la. 

  Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

 Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjan tar kas ta-
jak si valittiin Satu Solja ja Harri Tarvainen.
_________
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Kaupunginhallitus § 19 18.01.2021
Kaupunginhallitus § 42 08.02.2021
Kaupunginhallitus § 44 15.02.2021
Kaupunginvaltuusto § 12 22.02.2021

Kaupunginjohtajan virkavaali

10/01.01.01/2021

KH 18.01.2021 § 19 Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari on 8.1.2021 ilmoittanut ir ti sa nou tu-
van sa kaupunginjohtajan virasta. Hänen viimeinen vir ka suh de päi-
vän sä Virtain kaupungilla on 28.2.2021

 Kuntalain 41 §:n mukaan Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kun-
nan joh ta ja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on
vir ka suh tees sa kuntaan.

Hallintosäännön 21 §:ssä säännellään kaupunginjohtajan virasta
mm. seuraavaa:

Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloutta ja suunnittelua sekä
toi min taa kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti siten,
et tä kaupungin organisaatio ja sen henkilöstö toimii tehokkaasti asetettujen
ta voit tei den saavuttamiseksi.

Kaupunginjohtajan alaisena toimivat osastopäälliköt sekä  kaavoitus- ja ke-
hit tä mis pääl lik kö, elinkeinopäällikkö ja ympäristösuunnittelija. 

Muun ohessa kaupunginjohtajan tehtävänä on erityisesti:
1) kaupungin elinkeinopolitiikan edistäminen;
2) maankäytön ja kaavoituksen suunnittelun johtaminen;
3) kaupungin yhteiskuntasuhteiden ylläpitäminen, kehittäminen ja edun val-
von ta;
4) kaupungin ja alueellisten kehittämishankkeiden ohjaus ja seuranta.

Kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää kaupungin puhevaltaa kau pun gin-
hal li tuk sen puolesta.

Kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimukset
Kaupunginjohtajan virkaan valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva kor kea-
kou lu tut kin to ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen. 

Hallintosäännön 24 §:n mukaan valtuusto päättää kau pun gin joh ta-
jan viran täyttämisestä. Hallintosäännön 45 §:n mukaisesti viran, jo-
hon valtuusto valitse viranhaltijan, julistaa haettavaksi kau pun gin hal-
li tus.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4.1 §:n mukaisesti vir ka-
suh tee seen ottamisessa noudatetaan avointa hakumenettelyä. Sa-
man lain 5 §:n mu kaan kunnanjohtajan virkaan voidaan suos tu muk-
sen sa no jal la ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja
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jon ka kel poi suu des ta on esitetty selvitys.

Viranhaltijalain 6 §:n mukaisesti virkasuhteeseen ottamisen yleisistä
pe rus teis ta säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otet-
ta val la on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen
kel poi suus, jonka virkaan valittavan tulee täyttää. Perustuslain 125
§:n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, ky-
ky ja koeteltu kansalaiskunto.

Oheismateriaalina on luonnos hakuilmoituksesta kau pun gin hal li tuk-
sen jäsenille.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: (KH puheenjohtaja):

Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:
 myöntää täyttöluvan kaupunginjohtaja viran vakinaiselle täyt tä-

mi sel le 1.3.2021 alkaen;
 vahvistaa kaupunginjohtajan viran kel poi suus eh dot seu raa vas-

ti: Kau pun gin joh ta jan virkaan valittavalta vaa di taan virkaan so-
vel tu va korkeakoulututkinto ja hyvä pe reh ty nei syys kun nal lis-
hal lin toon ja -talouteen (hallintosääntö 24 §).

 julistaa viran haettavaksi oheisella hakuilmoituksella 8.2.2021
klo 12.00 mennessä;

 päättää hakuilmoituksen julkaisemisesta
 päättää tarvittaessa asiantuntijapalvelujen käyttämisestä rek ry-

toin ti pro ses sis sa.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.
_________

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

Jakelu: Hakuilmoitus julkaistavaksi

KH 08.02.2021 § 42
 Kaupunginjohtajan virka on ollut haettavana ajalla 19.1. - 8.2.2021.

Ha ku il moi tus on julkaistu mol.fi -sivustolla, kaupungin www-sivuilla
se kä maksullisena somemarkkinointina.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto
ja hy vä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen. Lisäksi ar-
vos tam me käytännön kokemusta kuntakonsernin johtamisesta sekä
hen ki lös tö joh ta mi ses ta.
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Lain kunnallisesta viranhaltijasta 5 §:ssä säädetään seuraavaa:
Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voi-
daan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen ha-
ku ajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Ha ke-
muk seen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Kun nan joh ta-
jan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin vir ka suh-
tee seen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö,
jo ka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Hakuaika päättyi 8.2.2021 klo 12.00. Virkaa haki hakuaikana 5 hen-
ki löä. Lisäksi yksi henkilö ilmoitti antavansa suostumuksensa vir-
kaan.

Hakijayhdistelmä esitellään kokouksessa.

Virkaa haki määräaikaan mennessä seuraavat henkilöt:
 Hinkka Niku, Tampere, Master of Laws LL.M
 Härkönen Jarmo Juhani Otto, Helsinki, diplomi-insinööri
 Kellokangas Kirsi, Helsinki, tradenomi (ylempi AMK)
 Tervonen Janne, Virrat, prosessiteknikko
 Varala Sakari Aatos, Ikaalinen, tradenomi

 Lisäksi suostumuksen kaupunginjohtajan virkaan on antanut
 Viitanen Henna, Virrat, hallintotieteiden maisteri

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: (KH:n puheenjohtaja)

 Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan rekrytointiprosessin
jat ko toi mis ta.

Päätös:  Kaupunginhallitus totesi hakijat ja suostumuksensa antaneen. Pää-
tet tiin, että jatketaan hakijoiden ja suostumuksen antaneen osalta
kau pun gin joh ta jan valinnan valmistelua. Jatkovalmistelussa seu raa-
vak si hakijoiden ja suostumuksen antaneen yhteenveto esitellään
10.2.2021 valtuuston iltakoulussa, jonka jälkeen harkitaan va lin ta-
pro ses sin seuraavat vaiheet.

 Hallintojohtaja Henna Viitanen ja kaupunginhallituksen jäsen Aimo
Mä ki nen eivät osallistuneet es tel li se nä asian käsittelyyn (hallintolaki
28.1. § 1. kohta, Viitanen: asian osai nen ja A. Mäkinen: hakijan lä hei-
nen) poistuivat ko kouk ses ta tä män pykälän kä sit te lyn alkaessa klo
19.58. Pöytäkirjan pitäjänä tä män pykälän osal ta toimi kau pun gin joh-
ta ja Juha Viitasaari.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etu ni-
mi.sukunimi@virrat.fi
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KH 15.02.2021 § 44

Kaupunginjohtajahaun hakijat ja suostumuksen antajat on esitelty
kau pun gin val tuus tol le iltakoulussa 10.2. Sen myötä valintaprosessi
voi edetä seuraaviin vaiheisiin. Aiemman päätöksen mukaisesti jat-
ke taan hakijoiden ja suostumuksen antaneen osalta kau pun gin joh-
ta jan valinnan valmistelua.

Kaupunginjohtajan virkaan valittavalta vaaditaan virkaan so vel tu va-
kor kea kou lu tut kin to ja hyvä pe reh ty nei syys kunnallishallintoon ja -ta-
lou teen. Viranhaltijalain 6 §:n mukaisesti virkasuhteeseen ottamisen
ylei sis tä pe rus teis ta säädetään perustuslaissa. Perustuslain 125 §:n
mu kai set yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, ky ky ja
koe tel tu kansalaiskunto.

Kaupunginjohtajan valinnasta päättää kaupunginvaltuusto. Valinta
teh dään virkavaalin pe ri aat teil la. Virkavaalissa noudatetaan kun ta-
lain 105 §:n ja hal lin to sään nön 114 §:ien ja 115 §:ien määräyksiä.
Val tuus to toimittaa kau pun gin joh ta jan vaalin. Jos vaalissa ei kukaan
eh dok kais ta ole saa nut yli puolta an ne tuis ta äänistä, toimitetaan uu-
si vaali kahden eni ten ääniä saa neen välillä. Jälkimmäisessä vaa lis-
sa eniten ääniä saa nut tulee va li tuk si (KuntaL 41 §). 

 Viranhaltijalain 7 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen edel ly tyk-
se nä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä
ot ta mi ses ta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä
edel ly tyk siä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian
sel vit tä mi sek si suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Jollei ter-
vey del li siä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä vir ka suh-
tee seen otettaessa, ottaminen on suoritettava ehdollisena. Ot ta mi-
ses ta päättävä tai alempi täytäntöön paneva viranomainen päättää
ot ta mi sen (virkavaalin) vahvistamisesta.

 Viranhaltijalain 8 §:n mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan
mää rä tä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden
kuu kau den koeajasta.

 Kaupunginjohtajaksi valitun henkilön kanssa tehdään erillinen joh ta-
ja so pi mus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä ja muis-
ta virkasuhteen ehdoista. Asia tuodaan päätöksentekoon vir ka va lin-
nan jälkeen. Johtajasopimuksesta säännellään kuntalain 42 §:ssä.

Kaupunginhallitukselle tehdään esitys jatkovaiheista viimeistään ko-
kouk ses sa. Tavoitteena on, että uusi kaupunginjohtaja voisi aloittaa
vi ras sa mah dol li sim man pian 1.3. jälkeen tai sopimuksen mukaan
huo mioi den tarvittavan ajan päätösten lainvoimaisuuden ja muiden
jär jes te ly jen osalta.
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Valmistelija:  kaupunginjohtaja

Ehdotus: (KH puheenjohtaja)

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kau pun gin val-
tuus to

 päättää valita kaupunginjohtajan virkaan HTM Henna Viitasen
Vir roil ta;

 toteaa, että valinnan perusteluina on viran kelpoisuusehtojen
täyt tä mi nen sekä kokemus kaupunginjohtajan tehtävien hoi ta-
mi ses ta, kuntakonsernin johtamisesta ja hen ki lös tö joh ta mi ses-
ta;

 päättää, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuu kau-
den koeaikaa;

 päättää, että vaali on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7
§ 3 momentin mukaisesti ehdollinen.

 Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginhallituksen käsittelyn osalta tässä
ko kouk ses sa.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Hallintojohtaja Henna Viitanen ei osallistunut esteellisenä asian käsittelyyn
(hal lin to la ki 28.1. § 1. kohta, asianosainen) ja poistui kokouksesta tämän
py kä län käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan pitäjänä tämän pykälän osalta toimi
kau pun gin joh ta ja Juha Viitasaari.
_________

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

KV 22.02.2021 § 12
 Valtuutetuille oheismateriaalina hakijayhteenveto.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto

 päättää valita kaupunginjohtajan virkaan HTM Henna Viitasen
Vir roil ta;

 toteaa, että valinnan perusteluina on viran kelpoisuusehtojen
täyt tä mi nen sekä kokemus kaupunginjohtajan tehtävien hoi ta-
mi ses ta, kuntakonsernin johtamisesta ja hen ki lös tö joh ta mi ses-
ta;

 päättää, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuu kau-
den koeaikaa;
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 päättää, että vaali on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain
7 § 3 momentin mukaisesti ehdollinen.

Päätös:  Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk si-
mie li ses ti keskustelun jälkeen.

Hallintojohtaja Henna Viitanen ja valtuutettu Aimo Mäkinen eivät osal lis tu-
neet esteellisinä asian käsittelyyn (Viitanen, hallintolaki 28.1. § 1. kohta,
asian osai nen ja A. Mäkinen, kuntalaki 97.1. § hakijan lä hei nen) ja pois tui-
vat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pöy tä kir jan pitäjänä tä-
män pykälän osalta toimi kaupunginjohtaja Ju ha Viitasaari.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Hakijat
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Kaupunginhallitus § 51 15.02.2021
Kaupunginvaltuusto § 13 22.02.2021

Kiinteistöjen 936-11-9-3 ja 936-11-9-4 sekä määräalan kiinteistöstä 936-11-9-2 myynti
Wirtain Metallille

56/10.00.02/2021

KH 15.02.2021 § 51 Wirtain Metalli Oy toimii tällä hetkellä Virtain kaupungilta vuok ra tuis-
sa hallitiloissa Ahjolan teollisuusalueella, osoitteessa Yrittäjäntie 4.
Wir tain Metalli Oy:llä on laajenemistarpeita ja yhtiö on tiedottanut ta-
voit tees taan keskittää konserniyhtiöiden toimintaa yhdelle paik ka-
kun nal le. Kaupungin kanssa on neu vo tel tu kiinteistön 936-11-9-3 ja
sil lä olevien hallien ostosta sekä laa jen nus maa-alu een ostosta em.
ton tin länsi- ja pohjoispuolelta.

Toteutuessaan kiinteistökauppa mahdollistaisi samaan konserniin
kuu lu vien Wirtain Metalli Oy:n ja nykyisin Ähtärissä toimivan Aisikon
Oy:n toimintojen yhdistämisen Vir roil la toimivaksi yri tys ko ko nai suu-
dek si. Teollisten toimintojen yh dis tä mi nen toisi Virroille uusia työ-
paik ko ja ja yritysten synergiahyödyn ansiosta myös uutta laa jen tu-
mis po ten ti aa lia. Yrityksen tiedotteen mukaan investoinnin myötä Vir-
roil le syntyisi ensivaiheessa noin 20, ja kasvusuunnitelma huo mioi-
den lähivuosina yhteensä noin 30 uutta työpaikkaa, nykyisten 20
työ pai kan lisäksi.

Kiinteistökaupan kokonaispinta-ala olisi 25 636 m2 jakautuen seu-
raa vas ti:
 936-11-9-3, pinta-la 9993 m2
 936-11-9-4, pinta-ala 12058 m2
 määräala kiinteistöstä 936-11-9-2, pinta-ala 3585 m2

 Em. mainituista kiinteistöistä ja määräalasta tulee muodostaa
 tonttijaolla yksi tontti. Kiinteistöllä 936-11-9-3 olevien kahden 
 rakennuksen  kerrosala on yhteensä 3259 m2.

Alue on osoitettu asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten
kort te li alu eek si T-merkinnällä. Tonttitehokkuusluku e=0,60 ja maa-
pin ta-alas ta saa käyttää rakentamiseen 30%. Rakennusoikeudeksi
kiin teis tö ko ko nai suu del le tulisi 15381,6 kerrosala-m2. Huomioiden
30 %-maa-alasääntö, yhteen kerrokseen rakennettuna saa ra ken-
nuk sia olla noin 7690 kerrosala-m2. Alustavan kartoituksen pe rus-
teel la suunnitellut laajennukset eivät edellytä kunnallistekniikan siir-
to ja. Mikäli sellaiseen on tarvetta, vastaa kaupunki siirroista.

Alueen teollisuuskiinteistöjen myyntihinnaksi on määritelty 0,84
€/m2. Hallikiinteistöstä on tehty kiinteistöarvio, joka antaa hintatason
vä lil le 504 000-616 000 €. Halli vaatii erilaisia kun nos tus toi men pi tei-
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tä sen jatkokäytön kannalta. Samoin ympäröivät kiinteistöt vaativat
toi men pi tei tä ennen kuin laajentuminen on mahdollista. Huomioiden
kiin teis tön ja tonttien tuomat rajoitukset toiminnalle ja sen laa jen tu-
mi sel le ilman merkittäviä lisäinvestointeja, on neuvotteluissa pää dyt-
ty kauppahintaan 504 000 euroa.

Koska rakennusten ja maapohjan myymisestä sovitaan yhdellä kau-
pal la, päättää kaupunginvaltuusto molempien myynnistä. Kaup pa kir-
ja luon nos ja kiinteistöarvio ovat oheismateriaalina.

Valmistelija:  kaupunginjohtaja, kaavoitus- ja kehittämispäällikkö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
päät tää myydä kiin teis töl lä 936-11-9-3 sijaitsevat rakennukset hin-
taan 504 000 eu roa sekä noin 25 636 m2 alan em. kiinteistöistä hin-
taan 0,84 €/m2. Pin ta-ala tarkentuu lohkomistoimituksen yh tey des-
sä.

 Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen tek nis luon toi-
sia muutoksia tai päivityksiä. 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Valtuusto

KV 22.02.2021 § 13 Kauppakirjaluonnos on liitteenä.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää myydä kiinteistöllä 936-11-9-3 si jait se-
vat rakennukset hintaan 504 000 euroa sekä noin 25 636 m2 alan
em. kiinteistöistä hintaan 0,84 €/m2. Pinta-ala tarkentuu loh ko mis toi-
mi tuk sen yhteydessä.

 Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen tek nis luon toi-
sia muutoksia tai päivityksiä. 

Päätös:  Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk si-
mie li ses ti keskustelun jälkeen.

 (Liite 1/13 § kauppakirja)
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Ostaja
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Kaupunginhallitus § 52 15.02.2021
Kaupunginvaltuusto § 14 22.02.2021

Lisämääräraha talousarvioon 2021/kunnallistekniikka

85/02.02.00/2020

KH 15.02.2021 § 52
 Kaupunginhallituksessa on erillisenä asiana käsittelyssä ra ken ta-

mat to man kiinteistön 936-11-9-4 ja määräalan rakentamattomasta
kiin teis tös tä 936-11-9-2 myynti. Koska erityisesti kiinteistö
936-11-9-4 on kallioisuutensa vuoksi tällä hetkellä ra ken ta mis kel vo-
ton, on osana kokonaiskauppaa neuvoteltu, että kaupunki parantaa
kiin teis tön käyttökelpoisuutta louhimalla myytävän alueen kalliota.

Louhinnan tavoitetasona on, että noin 50 metrin kaistale nykyisen
hal lin seinästä länteen saataisiin samalle tasolle nykyisen pi ha-alu-
een 936-11-9-3 kanssa.

Tarkoituksena on, että kaupunki osallistuisi louhintaan enintään
150.000 eurolla. Tämä on enim mäis mää rä, jolla kaupunki voi osal lis-
tua myytävän kiinteistön louhintaan ja louhintaan liittyviin muihin työ-
vai hei siin, kuten louhittujen massojen kasaamiseen. Muu louhinnan
ul ko puo lel le jäävä työ tai kyseisen euromäärän ylittävä osuus on jää
os ta jan vastuulle.

Talousarvion 2021 on investointiosan kunnallistekniikan han ke ryh-
mäs sä on varauduttu 298.000 euron investointeihin. Tässä sum-
mas sa ei ole varausta em. työn suorittamiseen. Tämän johdosta on
tar peen esittää lisämäärärahaa talousarvioon 2021 kustannusten
kat ta mi sek si.

Talousarvion 2021 investointien nettomeno on 9.293.600 euroa. Li-
sä mää rä ra han vaikutuksesta nettomeno nousisi 9.443.600 euroon.
Eh do tet tu lisämääräraha ei aiheuta muutosta talousarvion ra hoi tus-
tar pee seen.

Valmistelija:  maanrakennusmestari, kaupunginjohtaja, talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kun-
nal lis tek nii kan hankeryhmään myönnetään 150.000 euron li sä mää-
rä ra ha hankkeen toteuttamiseksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Jakelu: Valtuusto

KV 22.02.2021 § 14

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että kunnallistekniikan hankeryhmään
myön ne tään 150.000 euron lisämääräraha hankkeen to teut ta mi sek-
si.

Päätös:  Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk si-
mie li ses ti.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kirjanpito
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Kaupunginhallitus § 45 15.02.2021
Kaupunginvaltuusto § 15 22.02.2021

Virtain Tredun ruoka- ja siivouspalveluiden tuottaminen / lisämääräraha

67/02.08/2021

KH 15.02.2021 § 45
 Virtain Tredun kiinteistö on toiminut yläkoulun ja lukion oppilaiden

väis tö ti la na syksystä 2016 alkaen. Ateria- ja siivouspalvelut Tredun
kiin teis töön on tuottanut Virtain kaupunki, kun Tampereen Voimia
Oy il moit ti lopettavansa palveluiden tuottamisen Virroilla.

Nyt uuden yhtenäiskoulun rakentumisen vuoksi väistötilatarve on
lop pu mas sa ja opiskelijat siirtyvät asteittain uuteen yhtenäiskouluun
syk syn 2021 aikana. Kuitenkin Virtain lukio jatkaa toimintaansa tois-
tai sek si Virtain Tredun kiinteistössä. Lisäksi on käyty keskusteluja
Tre dun johdon kanssa, että ammatillista koulutusta jatketaan ja ke-
hi te tään yhdessä Tredun henkilöstön, Virtain lukion ja elin kei no toi-
min nan kanssa.

Opiskelijoiden sekä henkilökunnan yhteisenä tahtotilana on, että
ruo ka pal ve lut pysyisivät Tredun toimipisteellä myös jatkossa. Asian
sel vit tä mi sek si on tehty laskemia, joiden perusteella tehtiin alustava
tar jous ruokapalveluiden järjestämisestä. Tarjottu ateriahinta oli
1.8.2021 alkaen 12 € (alv 0%) /henkilö Tredun toimipisteessä ny kyi-
sen palvelukuvauksen mukaisesti. Erityisruokavalio 1,25 x pe rus ruo-
ka va lion hinta. Ateriahinta sisältää kuljetuksen. Hinta on voimassa
lu ku vuo den 2021-2022.

Tarjous toimitettiin ensimmäisenä Tampereen Voimialle, joka toimii
Tre dun ruokapalveluiden ensisijaisena palveluntuottajana. Tarjous
kä si tel tiin vielä Tredun palveluverkon johtotiimissä helmikuussa
2021. Tredu käsitteli asiaa ja päätyi siihen, että ateriahinta on heille
lii an korkea. Tredu on antanut 5.2.2021 vastatarjouksen, joka on 7 €
(alv 0%) aterialta sekä aikaisemman palvelukuvauksen mukainen. 

Esitetty hinta tarkoittaa, että elo-joulukuulta 2021 jää katettavaksi ar-
viol ta 23.349,22 euron erotus. Laskelma kuluista on oheis ma te ri aa li-
na. Vuoden 2021 aikana yhtenäiskoulun valmistuminen aiheuttaa
muu tok sia myös ruokapalveluiden toimintaan ja on asettanut haas-
tei ta talousarvion laadintaan. On mahdollista, että ehdotetun jär jes-
te lyn aiheuttama kustannusten lisäys saadaan katettua nykyisellä ta-
lous ar viol la ja järjestelyssä tuleekin pyrkiä kustannustehokkuuteen.
Kos ka järjestely ei kuitenkaan ollut tiedossa tiedossa talousarviota
laa dit taes sa, esitetään menon kattamiseen lisämäärärahaa.

Valmistelija:  yrityskoordinaattori, kaupunginjohtaja, talousjohtaja
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Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ruoka- ja siivouspalveluiden jatkamisesta
Tre dun toimipisteellä 1.8.2021 alkaen 7 € (alv 0%) /henkilö Tredun
toi mi pis tees sä nykyisen palvelukuvauksen mukaisesti.

 Kaupungille syntyvien kulujen kattamiseksi kaupunginhallitus esittää
kau pun gin val tuus tol le 23.000 euron nettomääräisen lisämäärärahan
myön tä mis tä kustannuspaikalle 7201 Yläk./Lukion keittiö, Tredu
oheis ma te ri aa lis sa eritellyille tulo- ja menokohdille.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Aimo Mäkinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo
17.45.

 Yritys- ja markkinointikoordinaattori Kaisa Vanhalaa kuultiin asiantuntijana
tä män pykälän käsittelyn ajan klo 17.47 - 18.44. Vanhala osallistui ko kouk-
seen Teamsin kautta.
_________

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

Jakelu: Kaupunginvaltuusto

KV 22.02.2021 § 15
Oheismateriaalina erittely tulo- ja menokohdista.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päät tää myöntää 23.000 euron nettomääräisen
li sä mää rä ra han kus tan nus pai kal le 7201 Yläk./Lukion keittiö, Tredu
oheis ma te ri aa lis sa eri tel lyil le tulo- ja menokohdille.

Päätös:  Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk si-
mie li ses ti keskustelun jälkeen.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kirjanpito
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Tarkastuslautakunta § 17 01.04.2019
Kaupunginvaltuusto § 15 08.04.2019
Tarkastuslautakunta § 7 26.01.2021
Kaupunginvaltuusto § 16 22.02.2021

Virtain kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut sekä kaupungin
tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut 2019-2020 (optio 2021) / optiovuoden 2021 käyttö

31/02.02.01/2021

TARKLU § 17 Tilintarkastuspalvelujen voimassa oleva sopimus on voimassa siihen
saak ka, kun vuoden 2018 tilintarkastus on loppuun suoritettu ja ti lin-
pää tös hyväksytty kaupunginvaltuustossa.

  Kuntalain 122 §:ssä säädetään tilintarkastuksesta seuraavaa:

"Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten ti lin tar kas tus-
yh tei sön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden ti lin tar kas tus lau ta kun-
nan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vas tuun-
alai sek si tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty ti lin tar kas-
ta ja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään vir ka vas-
tuul la.

 Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan ti lin tar kas tus yh-
tei sö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen jär jes tä mi-
seen liittyvää syytä.

 Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden
hal lin non ja talouden tarkastamista varten.

 Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan ti-
lin tar kas tuk sen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tar kas-
tuk seen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta teh-
tä vää tai luovuttava siitä.

 Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 §:n mukaan ei ole vaa li kel-
poi nen tarkastuslautakuntaan."

 Tarkastuslautakunta on käynnistänyt tilintarkastuspalvelujen kil pai-
lut ta mi sen. Tarjouspyyntö Virtain kaupungin hallinnon ja talouden
se kä kaupunkikonsernin tarkastuspalveluista (kuntalaki 122 §) ti li-
kau sil le 2019–2020 sekä optiovuodelle 2021 on julkaistu kaupungin
ko ti si vuil la 22.2.2013 sekä lähetetty myös seuraaville yrityksille:
BDO Oy, KPMG OY, PricewaterhouseCoopers Oy ja Ernst & Young
Oy.

 Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Han kin-
nas sa noudatetaan soveltuvin osin julkisista hankinnoista annetun
lain (1397/2016) säännöksiä. Hankinnassa noudatetaan avointa me-
net te lyä, johon kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Si-
säi sen tarkastuksen palvelut ostetaan erikseen.
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 Kuntalain mukaisen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjoukset on
pyy det ty, ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on Virtain kau-
pun gin osalta 18 tarkastuspäivää vuodessa. Tytäryhteisöjen ti lin tar-
kas tuk ses ta pyydettiin toimittamaan erilliset tarjoukset. Kun ta kon ser-
niin kuuluvien yhteisöiden tarkastuspäivien lukumäärä on arviolta n.
12 päivää vuodessa.  EU-hankkeen tai muun erityisen tar kas tus teh-
tä vän laajuus, josta tarjous pyydettiin ja, jonka perusteella tarjoukset
ver tail laan, on 2 päivää vuodessa. Joka vuosi hankkeita ei kui ten-
kaan välttämättä ole. Korvaus suoritetaan toteutuneiden päivien pe-
rus teel la.

 JHTT/JHT-pätevyyden lisäksi ti lin tar kas tus yh tei söl tä ja ti lin tar kas ta-
jal ta edellytetään seuraavia so vel tu vuus vaa ti muk sia:

 tilintarkastusyhteisöllä tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä,
jo ka on dokumentoitu laatukäsikirjassa, prosessikuvauksessa
tai muussa laatuasiakirjassa; 

 tilitarkastajalla ja tilintarkastusyhteisöllä tulee olla tar kas tus ko-
ke mus ta kuntien ja kuntakonserniin kuuluvien osakeyhtiöiden
hal lin non ja talouden tarkastuksesta;  

 tilintarkastajalla tulee olla tarkastuskokemusta tai muulla ta-
voin hankittua pätevöitymistä EU – hankkeiden tai muiden eri-
tyis osaa mis ta vaativien tehtävien tarkastuksesta.

 Tarjouspyynnön mukainen sopimuskausi on kaksi vuotta (tilikaudet
2019 ja 2020). Lisäksi hankintayksikkö varaa oikeuden lu nas taa
yhden op tio vuo den (tilikausi 2021). Mahdollisen option käytöstä
sovitaan erik seen vähintään 6 kk ennen sopimuksen päät ty mis tä.
Mikäli op tio vuo si otetaan käyttöön, on sopimus voimassa entisin eh-
doin myös op tio vuo den ajan. Hankintayksikkö päättää mah dol li sen
option käy tös tä.

 Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa (3) vaiheessa:

 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
 3. Tar jous ten hintavertailu

 Sitovat, suomenkieliset tarjoukset tuli toimittaa allekirjoitettuna vii-
meis tään 18.3.2019 klo 14.00 sähköpostilla. Määräaikaan men nes-
sä saapui vain yksi tarjous. Tarjouksen jätti BDO Oy. BDO Oy:n tar-
jouk ses sa oli kirjattu hinnan tarkastamisesta seuraavaa: Tar kas tus-
päi vien ja -tuntien yksikköhinnat ovat kiinteät ensimmäisen vuoden
ai ka na. Sen jälkeen korotamme hintoja neuvoteltuamme siitä ensin
ti laa jan kanssa ja osoittamalla hintojen korotusperusteet ja niiden
vai ku tuk sen kokonaishintaan. Tarjouspyynnön mukaisesti hintojen
tu li olla kiinteät 24 kk.
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 Koska tarjouksia jätettiin vain yksi, siirryttiin tältä osin neu vot te lu me-
net te lyyn ja käytiin selventävä keskustelu tarjoajan kanssa. BDO
muut ti tarjoustaan tarjouspyynnön mukaiseksi. Tarjous on siten
arvioitu tarjouspyynnön mukaiseksi sekä tarjoajan kelpoisuus on
tarkistettu.  

 Tarjousten valintaperusteet ja arviointikriteerinä oli 80 % ko ko nais-
hin ta, vastuullisen JHTT/JHT- tarkastajan kokemus kuntien tar kas-
tuk ses ta 10 % ja vastuullisen JHTT / JHT- tarkastajan työn osuus la-
ki sää tei ses tä tarkastuksesta 10 %. Erillistä tarjousvertailua ei
laadittu, koska saatiin vain yksi tarjous.

 Tarjouksessa pyydetyn kunnan lakisääteisen tilintarkastuksen sekä
EU-hankkeiden ja muiden erityistehtävien kokonaistarkastuksen
hinta on 11.048,00 euroa. Tytäryhteisöjen tilintarkastuksen
arvonlisäveroton kokonaishinta on 6.600 euroa vuodessa sisältäen
matka- ja muut kulut.

 Oheismateriaalina on BDO Oy:n tarjous.

Valmistelija:  hallintojohtaja

Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee
Vir tain kau pun gin tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2019–2020 sekä
op tio vuo dek si 2021 BDO Oy:n. Optiovuodesta päätetään erikseen.

 Myös kunnan tytäryhteisöjen tulee valita sama ti lin tar kas tus yh tei sö,
jollei täs tä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen jär jes tä mi-
seen liit ty vää syytä (kuntalaki 122.2 §).

Päätös:  Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
_________

 Lisätietoja:  Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (044) 715 1213, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

 Jakelu: Valtuusto
  Valtuuston päätös: BDO Oy, konserniyhtiöt



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2021 52
Kaupunginvaltuusto 22.02.2021

Ptk:n tark.

KV 08.04.2019 § 15

Liitteenä BDO Oy:n tarjous. Tarjouksen liitteet on näh tä vil lä kau pun-
gin kans lias sa ennen kokousta.

Valmistelija:  hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää valita Virtain kaupungin ti lin tar kas tus yh-
tei sök si vuosille 2019–2020 sekä optiovuodeksi 2021 BDO Oy:n.
Op tio vuo des ta päätetään erikseen.

 Myös kunnan tytäryhteisöjen tulee valita sama tilintarkastusyhteisö,
joll ei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen jär jes tä mi-
seen liittyvää syytä (kuntalaki 122.2 §).

Päätös:  Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk si-
mie li ses ti.

 (Liite 9/15 § hyväksytty tarjous)
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: BDO Oy, konserniyhtiöt

TARKLU § 7
Sopimus Virtain kaupungin sekä kaupungin tytäryhteisöjen hallinnon
ja talouden tarkastuspalveluista vuosille 2019-2020 on päättymässä,
kun vuo den 2020 tarkastus on valmistunut. Sopimuksessa on va rat-
tu han kin ta yk si köl le oikeus lunastaa optiovuosi tilikaudelle 2021. Op-
tio vuo den käytöstä on keskusteltu BDO Audiator Oy:n kanssa. Op-
tion käyttämisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Valmistelija:  hallintosihteeri

Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
Vir tain kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusopimuksen
op tio vuo den 2021 käytön.

 Myös kunnan tytäryhteisöjen tulee valita sama tilintarkastusyhteisö,
joll ei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen jär jes tä mi-
seen liittyvää syytä (kuntalaki 122.2 §).

Päätös:  Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2021 53
Kaupunginvaltuusto 22.02.2021

Ptk:n tark.

etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kaupunginvaltuusto

KV 22.02.2021 § 16

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Virtain kaupungin hallinnon ja
ta lou den tarkastuspalvelusopimuksen optiovuoden 2021 käytön.

 Myös kunnan tytäryhteisöjen tulee valita sama tilintarkastusyhteisö,
joll ei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen jär jes tä mi-
seen liittyvää syytä (kuntalaki 122.2 §).

Päätös:  Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk si-
mie li ses ti.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: BDO Oy, konserniyhtiöt
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Tarkastuslautakunta § 3 26.01.2021
Kaupunginvaltuusto § 17 22.02.2021

Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen

9/02.02.01/2021

TARKLU § 3
Virtain kaupungin tilintarkastuyhteisönä on toiminut BDO Audiator
Oy (KV 8.4.2019 § 15). Kuntalain 122 §:n mukaisena vas tuun alai se-
na JHTT/JHT -tilintarkastajana on kaupungin puolella toiminut Tuo-
mas Mettomäki. BDO Oy ilmoittaa 11.1.2021 päivätyllä kirjeellä vas-
tuun alai sen tilintarkastajan vaihtumisesta. Vastuunalaisena ti lin tar-
kas ta jan toi mii jatkossa Ari Virolainen.

Oheismateriaalina BDO Oy:n kirje.

 Valmistelija: hallintosihteeri

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee vastuunalaisen tilintarkastajan vaih-
tu mi sen tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kau pun gin val tuus tol-
le.

Päätös:  Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Kaupunginvaltuusto

KV 22.02.2021 § 17

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee vastuunalaisen tilintarkastajan vaih tu-
mi sen tiedoksi.

Päätös:  Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk si-
mie li ses ti.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 29 25.01.2021
Kaupunginvaltuusto § 18 22.02.2021

Valtuustoaloite valtuuston kokousten striimauksesta

34/00.02.00/2021

KH 25.01.2021 § 29
 Kari Savinen ja viisi muuta valtuutettua ovat tehneet 18.1.2021 val-

tuus to aloit teen valtuuston kokousten striimauksesta. Aloitteessa esi-
te tään mm., että jatkossa kaikki kaupunginvaltuuston kokoukset tu li-
si strii ma ta, jolloin niitä voisi seurata netin välityksellä joka kodissa.
Tä mä toimenpide todennäköisesti lisäisi kuntalaisten mielenkiintoa
pää tök sen te koon ja siihen kuinka se tapahtuu. Aloite ko konaisudes-
saan on oheismateriaalina. 

 Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa edellisen kerran toimielinten ko-
kous ten videoinnista tehtyä valtuustoaloitetta 18.11.2019 § 80 ko-
kouk ses saan. Tuolloin valtuusto teki periaatepäätöksen, että val-
tuus ton kokoukset voidaan jatkossa videoida ja näyttää internetissä
jo ko li ve lä he tyk se nä tai jälkikäteisenä lähetyksenä teknisestä to teu-
tuk ses ta riippuen. Valtuuston kokousten tekninen toteutus sel vi te-
tään vie lä uudelleen ja videoiminen toteutetaan vuoden 2020 ai ka-
na, jos se on määrärahojen puitteissa mahdollista.

 Hallinto-osasto on edellisen käsittelyn jälkeen selvittänyt valtuuston
verk ko lä he tys asiaa edelleen ja selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja vi-
deoin nin toteuttamiseksi. Valtuuston kokousten videointiin ja strii ma-
uk seen on tarjolla hyvin erilaisia vaihtoehtoja, hyvin laadukkaasta
verk ko lä he tyk ses tä kevyempään toteutukseen. Myös hintahaitari eri
to teu tus ta vois sa on laaja.

 Vuoden 2020 aikana valtuuston kah des sa kokouksessa kokeiltiin
ko kouk sen ku vaus ta kahdella eri lai ses sa tekniikalla. Toinen kokous
strii mat tiin myös laadukkaana livelähetyksenä. Ko. ratkaisu on laa-
du kas, mutta yhden kokouksen kuvaamisen hinta nou si koh tuut to-
man suureksi tällä toteutustavalla. Kyseisen tekniikan toteuttaminen
ei määrärahojen  puit teis sa ollut mahdollista muissa ko kouk sis sa.

 Vuoden 2021 ensimmäinen kokous 18.1.2021 striimattiin suorana
lä he tyk se nä Youtuben kautta. Strii ma us toteutettiin hyvin kevyellä
tek nii kal la ja kahdella kiinteällä ka me ral la. Liikkuvaa kuvaa ei tämä
tek niik ka kuitenkaan mahdollista. Myös valtuustosalin äänentoisto
on haastava ja kokouksen videointi edellytti puheenvuorojen käyt tä-
mi sen kokoussalin edessä. To teu tus onnistui kuitenkin kohtuullisella
ta val la, joten tätä tekniikkaa on mah dol lis ta käyttää myös vuoden
2021 muissa kokouksissa. Se on myös kus tan nus te ho kas ratkaisu
ja mahdollista vuoden 2021 talousarvion mää rä ra ho jen puitteissa.
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 Valtuuston videointi on keskeistä erityisesti koronaepidemian ai ka-
na, mutta toki myös yksi osa osallistumisen, vaikuttamisen, pää tök-
sen teon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja vah vis ta mi-
sek si. Val tuus ton kokoukset ovat yleisölle jul ki sia kokouksia, mutta
ko ro na ra joi tus ten vuoksi yleisömäärää voi daan joutua rajoittamaan.
Myös tämä merkitsee sitä, että ko kous tulee striimata myös verk ko-
lä he tyk se nä.

Valtuustosalin kalustuksesta ja laitteistosta (mm. pöytämikrofonit) on
kes kus tel tu viime vuo sien aikana. Yhtenäiskoulun rakentumisen ai-
ka na yli op pi las kir joi tuk set on järjestetty valtuustosalissa, joka on ai-
heut ta nut li sä haas tet ta valtuustosalin kalustukseen. Kun yh te näis-
kou lu valmistuu ja ylioppilaskirjoitukset siir ty vät takaisin koululle voi-
daan tarvittaessa miettiä valtuustosalin uu del leen kalustamista ja vi-
deo ku vaa mi seen tarvittavan laitteiston hankkimista. Tämä voidaan
ot taa uudelleen keskusteltavaksi talousarviovalmistelun yh tey des sä.

Valmistelija:  hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
edel lä esitetyn tiedoksi ja asian aloitteena loppuun käsitellyksi. Val-
tuus ton kokoukset pyritään  mahdollisuuksien mukaan striimaamaan
kau pun gin sivuille verkkolähetyksenä.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Valtuusto

KV 22.02.2021 § 18
 Oheismateriaalina valtuustoaloite.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn tiedoksi ja asian aloit-
tee na loppuun käsitellyksi. Valtuuston kokoukset pyritään mah dol li-
suuk sien mukaan striimaamaan kaupungin sivuille verk ko lä he tyk se-
nä.

Päätös:  Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk si-
mie li ses ti.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 48 15.02.2021
Kaupunginvaltuusto § 19 22.02.2021

Valtuustoaloite / Huominen huomioiden -pelasta pörriäinen

172/00.02.00/2020

KH 15.02.2021 § 48

Risto Saarinen ja kolme muuta valtuutettua on jättänyt 11.5.2020
oheis ma te ri aa li na olevan valtuustoaloitteen Huominen huomioiden.
Aloit teen mukaan mediassa on ollut esillä pelasta pörriäinen -kam-
pan ja, jossa on kampanjoitu eri pölyttäjälajien pelastamisesta. Pö lyt-
tä jä hyön teis ten määrä maailmassa on huvennut uhkaavasti. Pö lyt tä-
jien katoaminen on katastrofi luonnolle, myös ihmisille, koska 75 %
vil je ly kas veis ta tarvitsee pölyttäjiä, myös luonnonmarjat jne. Syynä
ka toon on hyönteisten elinympäristöjen katoaminen, hyönteismyrkyt,
vie ras la jit ja ilmastonmuutos. Tämä koskee myös kotimaatamme.

Aloitteessa esitetään, että Virtain kaupunki voisi mahdollisuuksien
mu kaan osallistua pelasta pörriäinen -kampanjaan seuraavasti. Joi-
ta kin hoidettuja nurmialueita voisi muuttaa luonnonniityiksi ja is tut ta-
mal la eri aikaan kukkivia kukintoja. Kaupunki voisi myös haastaa
mu kaan kuntalaiset ja kesäasukkaat, sillä pienilläkin teoilla voimme
vai kut taa merkittävästi luonnonmarjojen, maatalouden tu le vai suu-
teen sekä lintulajiston monipuolisuuteen.

Virtain kaupunki on hankkinut kesän 2020 aikana kaikkiaan kym me-
nen hyönteishotellia sijoitettavaksi eri puolille kaupunkia kau pun ki-
kon ser nin toimipisteiden yhteyteen. Lisäksi kaupunki on säilyttänyt
tiet ty jä alueita luonnontilaisena mahdollistaen hyönteisten bio toop pi-
en kasvun ja luontaisten ekosysteemien olemassa olon vahvistaen
näin pölyttäjien elinmahdollisuuksia. Lisäksi kaupunki on kan nus ta-
nut kuntalaisia samaan työhön sosiaalisessa mediassa.

Valmistelija:  kaupungijohtaja

 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi edellä esitetyt toimenpiteet
aloit teen johdosta ja esit tää kaupunginvaltuustolle, että se mer kit see
asian aloitteena lop puun käsitellyksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Valtuusto



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2021 58
Kaupunginvaltuusto 22.02.2021

Ptk:n tark.

KV 22.02.2021 § 19
 Oheismateriaalina valtuustoaloite

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

Päätös:  Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk si-
mie li ses ti.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Sivistyslautakunta § 8 13.01.2021
Kaupunginhallitus § 54 15.02.2021
Kaupunginvaltuusto § 20 22.02.2021

Omatoimikirjastoa koskeva valtuustoaloite

344/12.03.02/2020

SIVIL 13.01.2021 § 8

Oheisaineistona on omatoimikirjastoa koskeva valtuustoaloite.

Ehdotus vastaukseksi aloitteeseen: 

Aloitteen johdosta on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle
lähetetty hankehakemus, jolla anotaan 17.100 euron avustusta
hankkeen toteuttamiseksi v. 2021-2022 aikana.

Omatoimikirjasto-hankkeella parannetaan palvelujen
saavutettavuutta. Se ei ole mahdollisuus vähentää henkilöstöä tai
karsia kuluja. Omatoimesta on tehty selvityksiä ja käytäntö on
osoittanut, että omatoimi lisää henkilöstön työtä monin tavoin.

Joitakin huomioita asiaan liittyen:
- Omatoimikirjasto on lisäpalvelu, jonka lähtökohtana on palvelujen
kehittäminen asiakaslähtöisesti.
- Varsinaisten aukioloaikojen lisäksi tulevat aukioloajat, jolloin voi
asioida omatoimisesti esimerkiksi aikaisin aamulla, myöhemmin
illalla, sunnuntaisin ja juhlapyhinä.
- Kirjastolain mukaan kirjastopalveluiden tulee olla kaikkien
käytettävissä ja saavutettavissa. Omatoimikirjasto parantaa
palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kun aukioloaikaa
voidaan lisätä huomattavasti.
- Omatoimikirjasto lisää/tehostaa tilojen käyttöastetta ja kokoelmien
käyttöä. Pienissä kunnissa kirjasto on harvoja tiloja, joita kuntalaiset
voivat käyttää maksutta. Tilojen monitoimisuus ja hyötykäyttö myös
muuhun, esim. käyttö yhteisöllisenä kokoontumis- ja
kokouspaikkana tai kansalaistoiminnan tarpeita tukevana tilana.
- Omatoimikirjaston käyttöönotolla ei vähennetä kuluja. Lisääntyvä
tilojen ja kokoelmien käyttö lisää henkilökunnan työtä: todettuja ovat
mm. kasvanut neuvonnan tarve, järjestelytyö, teknisten ongelmien
selvittely.
- Oleellista on, että lainaus- ja palautusrutiinien hoituessa nykyistä
enemmän automaateilla henkilökunnan työaika saadaan paremmin
kohdennettua kirjastoammattilaisten ydintehtäviin: toiminnan
kehittäminen, neuvonta, sisältöpalvelut, kokoelmatyö, lukemisen
edistäminen, kouluyhteistyö, tapahtumatoiminta, muut kirjastolaissa
luetellut tehtävät.
- Haasteita tuo tekniikan huomattava lisääntyminen. Kaikki
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asiaakkaat eivät kykene omatoimiseen asiointiin. Omatoimikirjaston
on todettu parantavan niiden asiakkaiden asiointimahdollisuuksia,
joille eri laitteiden käyttö on helppoa.
- Lisäksi ongelmia voivat tuoda mahdolliset järjestyshäiriöt/ilkivalta
omatoimiaikana. Jälkimmäisen vuoksi tarvitaan tehokas
kameravalvontajärjestelmä, jonka avulla selvitellään tilanteita.
- Omatoimikirjaston hankinta ei voi olla kokeilu, vaan sen
käyttöönoton aiheuttamat kustannukset ovat niin mittavat, että
päätös sen toteuttamisesta tulee tehdä pysyvästi.

Valmistelija: Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260

Ehdotus: Sivistyslautakunta antaa ehdotuksen mukaisen vastauksen
omatoimikirjastoa koskevaan valtuustoaloitteeseen ja antaa sen
edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

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

Jakelu: kaupunginhallitus

KH 15.02.2021 § 54
 Koska omatoimikirjaston kehittämisen valmistelu on aloitettu ja sitä

var ten on anottu myös hankerahoitusta, on sivistyslautakunta esit tä-
nyt, että valtuustoaloite voidaan katsoa käsitellyksi.

Aloite on saanut alkunsa tarpeesta kehittää kirjastopalvelua mah dol-
lis ta maan nykyistä joustavampi asiointi. Asian edistämisen pai na va-
na syynä on myös koronarajoitukset, jotka korostavat uudenlaisia ta-
po ja tarjota palvelua. Eri paikkakunnilla on hyviä esimerkkejä, kuinka
oma toi mi kir jas to on verrattain pienillä investoinneilla mahdollistanut
laa jem man palvelun kaiken ikäisille. Kokemukset ovat osoittaneet,
et tä omatoimikirjaston hyödyntäminen on käytännössä kaikille help-
po op pia. Myöskään omatoimisuuden aiheuttamat lieveilmiöt eivät
ole tuot ta neet suuria ongelmia.

Valtuustoaloite koski omatoimikirjaston toteuttamista. Asian voidaan
kat soa olevan etenemässä edellyttäen, että suunnittelu ja toi men pi-
teet omatoimikirjaston käyttöönottoon etenevät riippumatta han ke-
avus tuk sen saamisesta.

Valmistelija:  kaupunginjohtaja
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 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan esittämät
toi men pi teet aloitteen johdosta ja esittää kaupunginvaltuustolle, että
se  merkitsee asian aloitteena loppuun käsitellyksi. Edellytyksenä
täl le on kuitenkin, että sivistystoimi edistää omatoimikirjaston käyt-
töön ot toa riippumatta avustushaun tuloksesta.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Valtuusto

KV 22.02.2021 § 20
 Oheismateriaalina valtuustoaloite.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee asian aloitteena loppuun käsitellyksi.
Edel ly tyk se nä tälle on kuitenkin, että sivistystoimi edistää oma toi mi-
kir jas ton käyttöönottoa riippumatta avustushaun tuloksesta.

Päätös:  Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk si-
mie li ses ti.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari, puh. (03) 485 1201, 044-715
1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu:  Sivistystoimenjohtaja, kirjastotoimenjohtaja
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Kaupunginvaltuusto § 21 22.02.2021

Valtuustoaloitteet

30/00.02.00/2021

KV 22.02.2021 § 21 Hallintosäännön 123 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla
on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa
kos ke vis sa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei
ote ta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen val mis tel ta-
vak si. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lä he-
te kes kus te lu siitä, miten aloite on valmisteltava. Päätettäessä lä he-
te kes kus te lun käymisestä on lisäksi otettava huomioon kuntalain 95
§:n mukainen säännös, minkä mukaan päätös valmistelemattoman
asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Puheenjohtaja luki seuraavat aloitteet:
 Sanna Kankaan ja Jarmo Vehmaan aloite valtuustoryhmä Vir-

tain Valtti ry:n puolesta: Metsien hyödyntäminen harkintaan;
 Sanna Kankaan ja Jarmo Vehmaan aloite valtuustoryhmä Vir-

tain Valtti ry:n puolesta: Vuokralaisille tarjottava mahdollisuus
os taa teollisuuskiinteistöt;

 Satu Soljan ja Risto Saarisen valtuustoaloite Virtain kaupungin
tal vi lii kun ta mah dol li suuk sien hyödyntämisestä;

 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite: Valtuustoaloite /
Mo ni paik kai suu des sa on mahdollisuuksia Virroilla - va lo kui tu-
verk ko kaupugin vuokra-asuntoihin.

Päätös:  Aloitteet lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) 485 1213, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi
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VALITUSOSOITUS (Virtain kaupunginvaltuusto 22.2.2021)

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, kos ka
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §   

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea
muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42200 (vaihde)
Faksinumero: 029 56 42269
Aukioloaika: ma-pe 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät: 12, 13, 14, 15 §  

Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Muu valitusviranomainen: 
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin 029 56 43300
Fax 029 56 43314
Sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika, 14 päivää, pykälät:

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei ote ta
lukuun.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päi vän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
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Ptk:n tark.

erilliseen tie dok si saan ti to dis tuk seen merkittynä aikana. Asianosaisen suostumuksella päätös voidaan
antaa tiedoksi myös sähköisesti. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lä-
het tä mi ses tä, jollei muuta näytetä.

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asian osais ten
tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 140 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville tietoverkkoon.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos mää rä-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on kes key tet tä vä, saa
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätöksiin haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä to dis tus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan koh das ta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuul la
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä tet tä vä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päät ty mis tä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxilla tai säh kö pos til la.
Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lain käyt tö vi ran omai sel le
siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista sää de tään
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

Pöytäkirjan nähtävillä olo          

Tämä pöytäkirja on julkaistu kaupungin Internet-sivuille 25.2.2021.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.


