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OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Kaleva Keijo puheenjohtaja

Mäkinen Olavi 1. varapuheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Saarinen Johanna 2. varapuheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Heinonen Tapani jäsen osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

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

välityksellä
Kontoniemi Teemu jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

välityksellä
Koskela Reijo jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

välityksellä
Kotalampi Katja jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

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

välityksellä
Mäkinen Aimo jäsen
Mäntysalmi Tuula jäsen
Nieminen Milla jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

välityksellä
Nyman Anssi jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

välityksellä
Saarinen Risto jäsen
Savinen Kari jäsen
Solja Satu jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

välityksellä
Tarvainen Harri jäsen
Tikkanen  Pentti jäsen
Vehmas Jarmo jäsen
Koro Juha varavaltuutettu Ari Rajamäen sijaan, osallistui

kokoukseen Teamsin
välityksellä

Rajala Armi varavaltuutettu Päivi Kangasahon sijaan
Arpiainen Auli varavaltuutettu Kalevi Salorannan sijaan

MUU Viitanen  Henna kaupunginjohtaja
Jaatinen  Kaisa talousjohtaja, oto.

hallintojohtaja,
pöytäkirjanpi

Jokinen Tuula sivistystoimenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Rantala Katri yhtenäiskoulun rehtori osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Ihamäki  Asko henkilöstöpäällikkö osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Lähteenmäki Jussi tekninen johtaja osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Sallomy Katariina Liikelaitos Marttisen osallistui kokoukseen Teamsin
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toimitusjohtaja välityksellä
Vuori Tiina Merikanto-opiston

rehtori
osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

Mäki Jarkko nuorisovaltuuston
edustaja

osallistui kokoukseen Teamsin
välityksellä

POISSA Kangasaho Päivi jäsen
Rajamäki Ari jäsen
Saloranta Kalevi jäsen

ALLEKIRJOITUKSET

 Keijo Kaleva Kaisa Jaatinen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 33 - 54
LIITTEET 1/35, 2/36, 3/37, 4/39, 5/40, 6/42, 7/47, 8/48, 9/52, 10/54 §

PÖYTÄKIRJAN TAR- 9.6.2021
KASTUS

Tapani Heinonen  Armi Hänninen

PÖYTÄKIRJA YLEI- 10.6.2021 kaupungin www-sivuilla
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Kaisa Jaatinen, talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
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Kaupunginvaltuusto § 33 07.06.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KV 07.06.2021 § 33 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 
2.6.2021. 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 24 varsinaista valtuutettua
ja kolme varavaltuutettua. Valtuutettu Päivi Kangasahon sijaan pai-
kal la oli varavaltuutettu Armi Rajala (KESK 3. varavaltuutettu), val-
tuu tet tu Ari Rajamäen sijaan paikalla oli varavaltuutettu Juha Koro
(KESK 1. varavaltuutettu) ja valtuutettu Kalevi Salorannan sijaan
pai kal la oli varavaltuutettu Auli Arpiainen (KOK 1. varavaltuutettu).

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi toteuttaa tämän kokouksen osin
säh köi ses ti Teams -järjestelmän välityksellä siten, että sähköisesti
ko kouk seen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yh den ver tai ses sa
nä kö- ja ääniyhteydessä.

Teamsin välityksellä kokoukseen osallistuivat valtuutetut Tapani Hei no-
nen, Marko Kellomäki, Teemu Kontoniemi, Reijo Koskela, Katja Ko ta lam-
pi, Tytti Majanen, Olavi Mäkinen, Milla Nieminen, Anssi Nyman, Johanna
Saa ri nen, Satu Solja, varavaltuutettu Juha Koro ja nuorisovaltuuston
edus ta ja Jarkko Mäki.



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2021 102
Kaupunginvaltuusto 07.06.2021

Ptk:n tark.

Teamsin välityksellä kokoukseen osallistuivat johtoryhmän jäsenet Asko
Iha mä ki, Tuula Jokinen, Jussi Lähteenmäki, Katariina Sallomy, Katri Ran-
ta la ja Tiina Vuori.
_________
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Kaupunginvaltuusto § 34 07.06.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KV 07.06.2021 § 34 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 Tapani Heinonen
ja Armi Hänninen.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 9.6.2021 kello 15.00 kau-
punginvirastossa. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtä-
vänä 10.6.2021 kaupungin kirjaamossa sekä kaupungin www-si vuil-
la. 

  Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

 Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk-
si mie li ses ti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Heinonen ja
Armi Hän ni nen.
_________
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Kaupunginhallitus § 101 31.03.2021
Kaupunginvaltuusto § 35 07.06.2021

Vuoden 2020 tilinpäätös

46/02.02/2021

KH 31.03.2021 § 101
 Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä so-

vel tu vin osin  kirjanpitolain  ja  -asetuksen  säännöksiä. Kunnan ti lin-
pää tök seen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liit tee nä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min-
ta ker to mus. Talousarvion toteutumisvertailu sisältää käyt tö ta lous-
osan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan. Ti lin pää-
tös las kel mat sisältävät ulkoisen rahaliikenteen. Talousarvion to teu-
tu mis sa on mukana myös sisäinen rahaliikenne.

Vuoden 2020 tilinpäätös
Vuosi 2020 toteutui alkuperäistä talousarviota positiivisempana. Ti li-
kau den tulos on 2.422.416,30 euroa positiivinen ja tilikauden yli jää-
mäk si muo dos tuu 1.166.373,55  euroa. Vuo den 2020 tulokseen si-
säl tyy ker ta luon tei sia sekä tulosta pa ran ta via että heikentäviä eriä.
Tu los ta parantavia eriä, olivat mm. valtionosuuksiin erityisesti ko-
ronapan de mi an johdosta kohdistuneet lisäykset yhteensä 1.817.000
eu roa sekä Pir kan maan Jätehuolto Oy:n maksama osinko 127.559
eu roa. Tulosta rasittavia kertaluonteisia eriä oli kaiken kaik ki aan
noin 0,548 milj. euroa, kuten kertaluonteiset poistot ja ar von alen tu-
mi set yhteensä -495.966 euroa sekä purkukustannukset -53.000 eu-
roa. Tilikauden tulos ilman edellä mainittuja kertaluonteisia eriä on
si ten 1.026.823,53 euroa positiivinen.

Vuoden 2020 positiiviseen tilikauden tulokseen vaikuttavat myös il-
man kertaluonteisia lisäyksiäkin kohonneet valtionosuudet sekä ta-
lous ar vio ta alhaisempana to teu tu nut käyttötalous. Valtionosuudet
to teu tui vat olennaisesti talousarviota myön tei sem min verotulojen
puo les taan jäädessä alle talousarvion tason. Verotulojen ja val tion-
osuuk sien to teu ma oli yh teen sä 1.439.507 euroa talousarviota kor-
keam pi ja 3.627.998 eu roa vuo den 2019 toteumaa korkeampi.

Valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 3.796.928 eu-
roa. Kasvu oli ennakoitua korkeampi johtuen edellä mainituista ker-
ta luon tei sis ta lisäyksistä. Valtionosuuksien kasvuun vaikutti myös
mää rä ai kais ten leikkausten, kuten indeksikorotuksen jäädyttämisen
ja kilpailukykysopimukseen liittyvän valtionosuusleikkauksen päät ty-
mi nen vuoteen 2019, jotka oli huomioitu jo talousarviossa. Ylitys ta-
lous ar vi oon nähden olikin vähäisempi, kuin muutos edellisvuoteen
ver rat tu na, mutta kertaluonteisten erien johdosta merkittävä. Val-
tion osuuk sien kehitys on kuvattu seuraavassa tau lu kos sa.
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Valtionosuudet TA2020 Toteuma 2020 Poikk.,ylitys
(+) alitus (-)

TP2019 Muutos
TP19 /

TP20 %
Peruspalvelujen val-
tion osuus

15 669 870 17 570 080 1 900 210 17 927 446 -1,99

Verotulojen tasaus 4 949 300 5 002 032 52 732 5 012 167 -0,20
Opetus ja kult tuu ri toi-
men valtionosuus

270 900 397 697 126 797 258 311 53,96

Veroper.muutoksista
joh tu vien ve ro tu lo me-
ne tys ten korv.

3 846 730 4 025 043 178 313

24 736 800 26 994 852 2 258 052 23 197 924 16,37

Kunnallisvero toteutui -924.326,13 euroa talousarviota al hai sem mal-
la ta sol la. Ero talousarvioon johdui pääosin talouden ja työllisyyden
ke hi tyk sen heikkenemisestä koronaepidempian johdosta verrattuna
sii hen oletukseen, mikä vallitsi talousarviota tehtäessä syksyllä
2019. Jättämä oli kuitenkin lopulta pahimpiin ennusteisiin verrattuna
al hai sem pi. Ero vuoteen 2019 verrattuna johtui pääosin ti li tys osuuk-
sien ja tilitysten ajoittumisen muutoksesta verotettavan tulon py syes-
sä suunnilleen samalla tasolla. Kiinteistövero toteutui hieman ta-
lous ar vio ta alhaisempana tilitysrytmin muutoksesta johtuen, jonka
seu rauk se na osa vuoden 2020 kiinteistöverosta tilittyy kunnille vas-
ta tammi- helmikuussa 2021. Nämä tilitykset huomioiden kiin teis tö-
ve ron tuotto olisi hieman ylittänyt talousarvion tason. Kyseessä on
py sy vä muutos tilityksiin ja jatkossa vuosikohtaista heittelyä ei tä-
män johdosta pitäisi aiheutua. Yhteistövero toteutui huomattavasti
ta lous ar vio ta ja vuotta 2019 korkeammalla tasolla johtuen pääosin
ti la päi ses tä kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta 10
%-yksi köl lä koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten vai ku tus-
ten kompensoimiseksi.

Verotulojen kehitys on kuvattu alla olevassa taulukossa.
Verotulot TA2020 Toteuma

2020
Poikkeama,

yli-
tys(+),alitus

(-)

TP2019 Muutos
TP19/T

P20%

Kunnallisvero 19 147 000 18 222 674 -924 326 18 558 113 -1,8
Osuus yhteisöveron tuo-
tos ta

2 535 260 2 780 644 245 384 2 447 189 13,6

Kiinteistövero 1 887 000 1 747 398 -139 602 1 914 343 -8,7
23 569 260 22 750 716 -818 544 22 919 645 -0,7

Toimintatuotot alenivat 484 851 euroa verrattuna vuoteen 2019.
Myyn ti tuo tot alenivat erityisesti Ruo ve den maksuosuuden sekä Lii-
ke lai tos Marttisen liikevaihdon alenemisesta se kä puun myyn ti tu lo-
jen kasvun johdosta. Maksutuottojen kasvuun vaikuttaa aiemmilta
vuo sil ta tuloutuneet tuotot sekä sota- ja rintamaveteraanien pal ve lui-
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hin kohdistuvat, valtiolta saatavat tuotot. Avustustulot ovat kas va-
neet erityisesti koronan johdosta saatujen valtionavustusten joh dos-
ta. Talousarvioon nähden toimintatuotot toteutuivat ko ko nai suu des-
saan 575 858 euroa (1,7 %) korkeampina.

Toimintakulut alenivat koko kaupungin osalta 962 963 euroa (1,2
%). Henkilöstökulut alenivat vuonna 2020 yhteensä 321 836 euroa
(2,1 %) johtuen säästövapaiden ja lomien käyttämisen sekä alen tu-
nei den erilliskorvausten johdosta. Palvelujen ostot alenivat etenkin
eri kois sai raan hoi don palveluoston, kuljetuspalveluiden, mat kus ta mi-
sen sekä purkukustannusten alenemisen johdosta. Keiturin Sote
Oy:ltä ja muilta ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat asia-
kaspal ve lut sekä laboratoriopalvelut puolestaan kasvoivat. Kul je tus-
ja matkustuspalveluiden alenemiseen vaikuttivat yleinen liik ku mi sen
vä he ne mi nen, etäopetus sekä lukujärjestyssuunnittelun ke hit tä mi-
nen. Erikoissairaanhoidon menot alenivat Virtain ja Ruoveden pal-
ve lu tuo tan to jen osalta yhteensä noin 1,677 milj. euroa (11,8 %). Ai-
ne- ja tarvikeostojen osalta kasvua on ollut erityisesti hoi to tar vi ke-
me nois sa johtuen koronasta aiheutuvasta suojautumistarpeesta.
Myös kalustohankinnat ovat kasvaneet olennaisesti. Kasvusta osa
joh tuu etätyö/opetusvälineiden hankinnasta, johon on saatu myös
avus tuk sia.

Tarkasteltaessa Virtain toimintatuottoja ja -kuluja ilman Ruoveden
pal ve lu tuo tan toa voidaan todeta, että toimintatuotot alenivat edel lis-
vuo teen verrattuna -352.678 euroa (3,2 %) ja menot alenivat
809.937 euroa (-1,4 %). Ruoveden palvelutuotannon brut to kus tan-
nuk set oli vat vuonna 2020 n. 22,5 M€ (vuosi 2019/22,7 M€). Ruo ve-
den pal ve lu tuo tan non nettomeno vuonna 2020 oli n. 870.413 eu roa
vuot ta 2019 alhaisempi sekä menojen alentumisen että tuottojen hy-
vän kertymän johdosta. Ruoveden palvelutuotannon talousarvio alit-
tui selkeästi sekä hyvän tuottokertymän että erikoissairaanhoidon
me no jen alhaisuuden johdosta.

Vuosikate kasvoi edellisvuodesta 3.730.520 euroa ollen 6.649.798
eu roa. Vuosikate riitti hyvin kattamaan poistot. Vuo si kat teen vah vis-
tu mi seen vaikutti erityisesti toimintakatteen paraneminen sekä val-
tion osuuk sien kasvu. Virtain kau pun gil la on ai kai sem mil ta vuosilta
ker ty nyt tä ylijäämää n. 15,405 milj. euroa.

Investointimenot olivat n. 11,547 milj. euroa, joka on noin 5,039 milj.
eu roa enemmän kuin vuonna 2019. Nettoinvestoinnit olivat 11,265
milj. euroa. Ti li kau den mer kit tä vim piä investointeja olivat yh te näis-
kou lun rakentaminen ja Vaskiveden koulun peruskorjus. Myös hy-
vin voin ti puis to valmistui vuonna 2020.

Yhtenäiskouluhankkeen rahoittamiseksi nostettiin pitkäaikaista lai-
naa 5,0 milj. euroa. Alkuperäisessä ta lous ar vios sa oli varauduttu 10
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milj. euron lainan nostoon, johon kau pun gin val tuus to myönsi ko ro-
tus ta 5,0 milj. euroa (KV 22.6.2020 § 42). Lopulta alkuperäinen ta-
lous ar vo riitti hyvin, koska tulorahoitus toteutui huomattavasti pa-
rem pa na kuin keväällä ennakoitiin. Vuoden lopun lai na kan ta kas voi
edel lis vuo des ta ja kaupungin lainat/asukas olivat 2.353 eu roa/asu-
kas (v. 2019; 1.782 €/asukas) Lainakanta on edelleen var sin mal til li-
nen kuntakentän keskiarvoon (3.478 euroa) verrattuna.

Konsernin lainakanta kasvoi 29.393 milj. euroon. Konsernin lai na-
kan ta per asukas oli 31.12.2020 tilanteessa 4.511 euroa/asukas (v.
2019/3.779) ollen edelleen selvästi alle maan keskiarvon 7.105 eu-
roa/asu kas (31.12.2019). Konsernin tilikauden ylijäämä ti lin pää tök-
ses sä 2020 on 3.078 milj. euroa (-0,648 milj. euroa vuonna 2019).

Oheismateriaalina on vuoden 2020 tilinpäätös kokonaisuudessaan.
Ti li kau den tuloksesta on ehdotettu tehtävän 1.400.000 euron in ves-
toin ti va raus yhtenäiskoulun rakentamiseen. Jäljelle jäävä ylijäämä
on esitetty siirrettäväksi edellisten tilikausien yli jää mään. Tämä tar-
koit taa kertyneen ylijäämän kasvua 16,572 mil joo naan euroon.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

 esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden 2020 2.422.416,30
eu ron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Tehdään 1.400.000 euron investointivaraus yh te näis kou-
lun rakentamiseen.

2. Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelmien mukaisesti
143.957,25 euroa.

3. Ylijäämä 1.166.373,55 euroa siirretään taseen edellisten
ti li kau sien ylijäämään.

 allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tar kas-
tet ta vak si;

 valtuuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätösasiakirjaan tar-
vit ta via teknisluonteisia korjauksia;

 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl-
keen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi;

 antaa johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja oi-
keut taa kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen pu heen joh-
ta jan allekirjoittamaan sen ja saattamaan tar kas tus lau ta kun-
nal le tiedoksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.
_________



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2021 108
Kaupunginvaltuusto 07.06.2021

Ptk:n tark.

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715
1221, säh kö pos ti: etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Tarkastuslautakunta

KV 07.06.2021 § 35
Liitteenä vuoden 2020 tilinpäätös.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen.

  Kaupunginvaltuusto päättää tilikauden 2020 2.422.416,30 eu ron tu-
lok sen käsittelystä seuraavaa:

1. Tehdään 1.400.000 euron investointivaraus yh te näis kou-
lun rakentamiseen.

2. Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelmien mukaisesti
143.957,25 euroa.

3. Ylijäämä 1.166.373,55 euroa siirretään taseen edellisten
ti li kau sien ylijäämään.

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

(Liite 1/ 35 § vuoden 2020 tilinpäätös)
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485 1221, sähköposti: etu ni-
mi.sukunimi@virrat.fi
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Tarkastuslautakunta § 39 18.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 36 07.06.2021

Tilinpäätös 2020, tilintarkastuskertomus

6/00.03.00/2021

TARKLU § 39
Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laa dit ta-
va ti li kau del ta ti lin pää tös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
men nes sä ja an net ta va se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä ti lin-
tar kas tuk sen jäl keen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi ke sä-
kuun loppuun men nes sä.

Kuntalain 125 §:n mukaan on tilintarkastajien annettava valtuustolle
kul ta kin tilikaudelta kertomus, jossa esitellään tarkastuksen tulokset.
Ker to muk ses sa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävissä
ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen teh-
tä vä alu een johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Kuntalain 121 §:n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava
val tuus ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat ja 125 §:n mukaan valtuusto hyväksyessään tilinpäätöksen
päät tää myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Ehdotus: Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuskertomuksen vuoden 2020 tar-
kas tuk ses ta. Kertomuksen perusteella tarkastuslautakunta päättää
eh do tuk ses taan kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen hy väk sy mi ses-
tä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2020.

 Päätös:  Tilintarkastaja on 18.5.2021 jättänyt tilintarkastuskertomuksen
  vuoden 2020 tarkastuksesta. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen
  hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille 
  vuodesta 2020.

  Tarkastuslautakunta:
 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020
 saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle
 esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hy-

väk sy tään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toi mi-
elin ten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
myön ne tään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

  Janne Hakola saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana
  klo 17.19.

  Asiantuntijana tämän pykälän aikana kuultiin tilintarkastaja Ari 
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  Virolaista, joka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen
  klo 17.27.

 Jakelu:  Kaupunginvaltuusto

KV 07.06.2021 § 36
Liitteenä tilintarkastuskertomus 2020.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksesta
seu raa vaa:
 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020
 vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja

ta lout ta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden joh-
ta vil le viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta
1.1. - 31.12.2020.

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

(Liite 2/36 § tilintarkastuskertomus)
_________
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Tarkastuslautakunta § 40 18.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 37 07.06.2021

Arviointikertomus 2020

8/00.03.01/2021

TARKLU § 40 Kuntalain (410/2015) 121 §:ssä säädetään tarkastuslautakunnasta
seu raa vaa:

 "Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tar-
kas tuk sen sekä arvioinnin jär jes tä mis tä varten. Lautakunnan pu-
heen joh ta jan ja va ra pu heen joh ta jan tulee olla valtuutettuja.

 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tar kas tus-

ta koskevat asiat;
 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden ta-

voit teet kunnassa ja kun ta kon ser nis sa toteutuneet ja onko toiminta
jär jes tet ty tuloksellisella ja tar koi tuk sen mu kai sel la tavalla;

 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä
voi mas sa olevan ta lous suun ni tel man riittävyyttä, jos kunnan ta sees-
sa on kattamatonta ali jää mää;

 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yh teen so vit-
ta mi ses ta;

 5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien il moit ta mis vel vol li suu-
den noudattamista ja saat taa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hal lin-
to sään nön määräyksiksi se kä arvioinnin ja tarkastuksen ta lous ar-
viok si.

 Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lau ta-
kun taa koskeviksi hal lin to sään nön määräyksiksi ja talousarvioksi
kun nan hallintosäännön ja ta lous ar vio esi tyk sen yhteensovittamiseen
liit ty väs tä perustellusta syys tä.

 Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle
kul ta kin vuodelta ar vioin ti ker to muk sen, jossa esitetään arvioinnin tu-
lok set. Ar vioin ti ker to mus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yh-
tey des sä. Lau ta kun ta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena
pi tä mi ään selvityksiä ar vioin nin tuloksista.

 Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin ar-
vioin ti ker to mus antaa aihetta."

 Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten vi ran-
omais ten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin ta-
pah tu neen seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää val-
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tuus tol le arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja ta lou-
del li set tavoitteet toteutuneet.

 Tarkastuslautakunta raportoi valtuustolle arviointityönsä tuloksista
ar vioin ti ker to muk ses sa. Arviointikertomus on erillinen ja itsenäinen
asia kir ja, jolla lautakunta osoittaa suorittaneensa lakisääteisen ar-
vioin ti teh tä vän sä.

Liitteenä tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020.

Ehdotus:  Tarkastuslautakunta päättää allekirjoittaa vuoden 2020 ar vioin ti ker-
to muk sen ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

 Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että
kau pun gin hal li tus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon ar vioin ti-
ker to muk ses sa esitetyt havainnot ja esittävät lokakuun 2021
loppuun men nes sä valtuustolle, mihin toimiin niiden johdosta on
ryhdytty.

Päätös:  Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

(Liite 1/40 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020)
 _________

Jakelu:  Kaupunginvaltuusto

KV 07.06.2021 § 37
Liitteenä tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto  merkitsee  tarkastuslautakunnan  ar vioin ti ker-
to muk sen 2020 tiedoksi.

 Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginhallitus ja muut ti li vel-
vol li set ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot
ja esit tä vät lokakuun 2021 loppuun mennessä valtuustolle, mihin toi-
miin niiden johdosta on ryhdytty.

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

(Liite 3/37 § arviointikertomus)
_________

Lisätietoja: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Lahtinen, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Johtoryhmä
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Kaupunginhallitus § 151 10.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 38 07.06.2021

Valtuuston ja muiden toimielinten toimikauden jatkuminen 31.7.2021 saakka

157/00.02/2021

KH 10.05.2021 § 151
 Laki kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021. Vaalilain

(714/1998) 144 §:ssä säädetystä poiketen vuoden 2021 kun ta vaa-
lien vaalipäivä on sunnuntai 13 päivä kesäkuuta 2021. Vuoden 2021
kun ta vaa leis sa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa poiketen
kun ta lain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1 päivänä
elo kuu ta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.

 Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen val tuus to jen toimikausi jat-
kuu heinäkuun 2021 loppuun. Valtuutettu tai muu kun ta lain 69 §:ssä
tar koit tet tu kunnan luottamushenkilö voi niin ha lu tes saan erota toi-
mes taan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toi mi kau den jat ku-
mi sen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kut su taan valtuutetun ti lal-
le jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luot ta mus toi meen va li-
taan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kun nan luot ta-
mus toi mes ta erottamisesta on ilmoitettava kirjallisesti val tuus tol le tai
luot ta mus hen ki lön valinneelle muulle toimielimelle huh ti kuun 2021
lop puun mennessä.

 Luottamustoimesta voi erota kuntalain säännösten mukaisesti myös
pä te väs tä syystä (Kuntalaki 70 §). 

 Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsee myös sitä, että val-
tuus ton toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan mui-
den toimielinten jäsenten ja luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu
vuo den 2021 heinäkuun loppuun ja edelleen siihen saakka, kunnes
hei dän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt elokuun 2021 val-
tuus ton kokouksessa.

Kuntalain 69 §:n mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat val tuu te-
tut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan
kun ta yh ty män toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan
luot ta mus toi miin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toi-
mi eli men jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kui ten-
kaan ole kunnan luottamushenkilö.

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja

 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val-
tuus to merkitsee tiedoksi, että valtuutettujen ja valtuuston toi mi kaut-
ta vastaavaksi toimikaudeksi 2017 – 2021 valittujen muiden toi mi-
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elin ten jäsenten ja luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu vuo den
2021 heinäkuun loppuun ja edelleen siihen saakka, kunnes hei dän
tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt elokuun 2021 val tuus ton
kokouksessa.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Valtuusto

KV 07.06.2021 § 38

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi, että valtuutettujen ja val-
tuus ton toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi 2017 – 2021 va lit tu-
jen mui den toimielinten jäsenten ja luottamushenkilöiden toimikausi
jat kuu vuoden 2021 heinäkuun loppuun ja edelleen siihen saakka,
kun nes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt elokuun
2021 val tuus ton kokouksessa.

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

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 177 31.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 39 07.06.2021

Strategian 2018-2021 toteuma valtuustokauden päättyessä kesällä 2021

KH 31.05.2021 § 177
 Kaupunginvaltuusto on 19.2.2018 hyväksynyt Virtain kaupungin

kon ser ni stra te gian vuosille 2018 - 2021 "Onnistu Virroilla - Tiekartta
tu le vai suu teen". Valtuustokausi on päättymässä kuntavaalien siir ty-
mi sen myötä 31.7.2021, joten tässä vaiheessa on tarpeellista tehdä
yh teen ve to strategian toteutuminen valtuustokauden päättyessä.
Yh teen ve to tavoitteiden toteutumisesta on tärkeää myös uuden stra-
te gian valmistelun yhteydessä. Strategiatyö käynnistetään uuden
val tuus to kau den alkaessa 1.8.2021. 

Onnistu Virroilla - Tiekartta tulevaisuuteen kivijalat ovat olleet hen ki-
lös tö ja talous.

 Keskeisiä tavoitteita, joita mitattiin, olivat:
 Onnistuva Virrat - Virroilla pysäytetään väkiluvun vä he ne mi-

nen vuoteen 2021 mennessä
 Kumppanien kanssa vahva Virrat - Virroilla pidetään kump pa-

nien kanssa palvelut lähellä
 Vastuullinen Virrat - Virroilla huolehditaan vastuullisesti kai-

kis ta kuntalaisista
 Uudistuva Virrat - Virroilla uudistetaan toimintatapoja, to teu te-

taan kokeiluja ja hyväksytään myös niihin liittyviä riskejä.

Oheismateriaalina yhteenveto strategian 2018-2021 tavoitteiden to-
teu mas ta valtuustokauden päättyessä.

Valmistelija:  kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
stra te gian 2018 - 2021 toteuman tiedoksi valtuustokauden päät tyes-
sä.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh.  044-715 1201, säh kö pos ti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

KV 07.06.2021 § 39
Liitteenä yhteenveto strategian 2018-2021 tavoitteiden toteumasta
val tuus to kau den päättyessä.
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Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee strategian 2018 - 2021 toteuman tie-
dok si valtuustokauden päättyessä.

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

(Liite 4/39 § strategian toteutuminen 2018-2021)
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh.  044-715 1201, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 174 31.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 40 07.06.2021

Talousarvion 2021 osavuosikatsaus 30.4.2021

85/02.02.00/2020

KH 31.05.2021 § 174
 Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty,

et tä toimielinten on raportoitava talous- ja tuotostietonsa kau pun gin-
hal li tuk sel le vuosikolmanneksittain. Toimielimet ovat pääosin kä si-
tel leet osavuosikatsauksensa, osalla käsittely on vielä tulossa ko-
kous ryt mis tä johtuen. Kaupunginhallitukselle on lisäksi laadittu koko
kau pun gin se kä konserniyhtiöiden osalta erillinen osavuosikatsaus
-ra port ti, jossa on hyödynnetty toimielinten käsittelemiä tietoja. Vuo-
den 2020 aikana osavuosikatsausraportointia uudistettiin ja elokuun
2020 osavuosikatsauksen yhteydessä otettiin käyttöön uusi ra por-
toin ti poh ja tytäryhtiöiden raportointiin. Huhtikuun 2021 osa vuo si kat-
saus on laadittu samoin periaattein sekä kaupungin että ty tär yh tiöi-
den osalta. Tytäryhtiöille on toimitettu ra port ti poh ja, jossa on tullut
an taa tiedot talouden kehityksestä sa nal li ses ti ja tu los las kel man
muo dos sa sekä antaa tietoa tulevaisuuden nä ky mis tä ja riskeistä.
Ty tär yh tiöi den antamat tiedot on sisällytetty ra port tiin ja niihin on
osit tain tehty vähäisiä muutoksia, jotta tiedot oli si vat yh den mu kai sia.

Yhteenvetoraportissa on esitetty koko kaupungin tuloslaskelman to-
teu ma ja ennuste, verotulojen ja valtionosuuksien toteumat, käyt tö-
ta lou den toteumat toimielimittäin sekä investoinnit ja rahoitus.

Huhtikuun lopussa koko kaupungin tulos on toteutunut pääosin ta-
lous ar vion mukaisesti. Verotulojen kehitys on alkuvuonna ollut hyvä
ja toukokuussa julkaistun Kuntaliiton ennusteen mukaan verotulot
to teu tui si vat noin 0,9 milj. euroa talousarviota korkeammalla tasolla.
Huh ti kuun lopussa verotulojen kertymä on noin 1 milj. euroa ta lous-
ar vio ta ja edellisvuotta korkeammat. Kesän aikana verotulojen ti li-
tyk set tulevat kuitenkin alenemaan veronpalautusten tullessa mak-
suun verotuksen joustavan valmistumisen myötä.  Valtionosuudet
ovat vuoden 2020 lopussa tehtyjen päätösten mukaan toteutumassa
0,2 milj. euroa ta lous ar vio ta kor keam pi na. Tu los las kel ma en nus tees-
sa on huomioitu Kun ta lii ton toukokuun puolivälissä laatima viimeisin
ve ro tu lo en nus te ja valtionosuudet em. päätösten mukaisina. Muu-
toin ennuste perustuu ta lous ar vi oon sekä kaupunginvaltuuston hy-
väk sy miin ja tiedossa oleviin mää rä ra ha muu tok siin. Etenkin suo tui-
san verotuloennusteen johdosta tulosennuste on 0,8 milj. euroa po-
si tii vi nen.

Huhtikuun tilanteessa menot ovat lähes kaikilla osastoilla ta lous ar-
vion puit teis sa (laskennallinen toteuma% 33,3 %). Hallinto- ja elin-
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voi ma osas tol la talousarvio on hieman ylittynyt johtuen alkuvuoden
ker ta luon tei sis ta menoeristä. Toimintatuottojen ker ty mä on ta lous ar-
vion tasolla. Eri kois sai raan hoi don me no jen toteuma on Virtain osal-
ta 26,3 % ja Ruoveden 26,7 %. Toimielinten toteumatietoja on kom-
men toi tu tar kem min oheis ma te ri aa li na olevassa raportissa.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
vuo den 2021 talousarvion osavuosikatsauksen 30.4.2021 tilanteen
mu kai se na tiedoksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715
1221, sähköposti: etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto

KV 07.06.2021 § 40
Liitteenä osavuosikatsaus.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2021 talousarvion osa vuo si-
kat sauk sen 30.4.2021 tilanteen mukaisena tiedoksi.

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

Liitteenä on päivitetty osavuosikatsaus, johon on korjattu sivu 23
(Kiin teis tö Oy Virtain Vuokratalot).

(Liite 5/40 § päivitetty osavuosikatsaus)
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044)715
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 155 10.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 41 07.06.2021

Lisämääräraha vuoden 2021 aluetukiavustuksiin

158/02.05.01/2021

KH 10.05.2021 § 155
 Aluetukiavustuksen tarkoituksena on taata eri puolille kaupunkia

alu eel li ses ti ja paikallisesti toimintamahdollisuuksia, joissa kun ta lai-
sil le voidaan tarjota yleishyödyllistä toimintaa. Aluetukiavustusta
myön ne tään alueelliseen ja paikalliseen omaehtoiseen ke hit tä mis-
toi min taan. Virtain kaupungin vuoden 2021 talousarviossa on va rat-
tu aluetukimäärärahaa yhteensä 10.000 euroa, joka jaetaan ha ki joi-
den kesken. Hakijoiden avustussumman määrittelyssä arvioidaan
yleis tä vaikuttavuutta, käytön laajuutta ja investointeja.

Koronaepidemia on vaikeuttanut yhdistysten toimintaa ja tulovirta on
mo nil la yrityksillä heikentynyt merkittävästi. Tämän johdosta a lue tu-
ki mää rä ra han korotukseta on keskusteltu. Hallinto- ja elin voi ma-
osas ton vuoden 2021 talousarvio on tiukka eikä aluetukimäärärahan
ko ro tus ta ole tämän hetken arvion mukaan mahdollista kattaa muus-
ta toiminnasta.

Vuoden 2021 alue tu ki mää rä ra haa haettaessa on esitettävä muiden
tie to jen lisäksi va paa muo toi nen selvitys koronaepidemian vai ku tuk-
ses ta hakijan toi min taan.

Oheismateriaalina on luonnos kuulutuksesta vuoden 2021 alue tu ki-
avus tus ten hakemiseksi sekä selvitys lisämäärärahan tarpeesta ta-
lous ar vion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti.

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja, talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 10.000 euron li sä-
mää rä ra han myöntämistä aluetukiavustuksiin menokohdalle
1301.5851.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Valtuusto
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KV 07.06.2021 § 41

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto myöntää 10.000 euron lisämäärärahan alue tu-
ki avus tuk siin menokohdalle 1301.5851.

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

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

Jakelu: Kirjanpito
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Kaupunginhallitus § 173 31.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 42 07.06.2021

Lisämääräraha / Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntolat

85/02.02.00/2020

KH 31.05.2021 § 173
 Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntolat on uudistamassa toi min-

taan sa. Kesähotelli Domuksen vuokrasopimus päättyy elokuussa
2021 ja uuden, ympärivuotisen vuokralaisen neuvottelut ovat lop pu-
suo ral la. Tavoitteena on että uudelle vuokralaiselle siirtyisi A- ja
C-ta lot. B-talo on vuokrattu Virtain kaupungin perusturvalle ja tätäkin
vuok ra so pi mus ta ollaan uudelleenjärjestelemässä.

Opiskelija-asuntoloille on otettu lainaa rakennushankkeisiin 1990-
lu vul la. Lainaa on jäljellä 633.263 euroa. Vuonna 2020 lainoja ly-
hen net tiin 60.646 eurolla. Vuonna 2021 lainojen maksut on Val tion-
kont to rin kanssa sovittu siir ret tä väk si loppuvuoteen.

Yhtiön tulos on kehittynyt kevään 2021 aikana positiivisempaan
suun taan, mutta siitä huolimatta taloudellinen tulos on haastava.
Näis tä syistä Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntolat tarvitsee Vir-
tain kaupungin taloudellista tukea vuoden 2021 lainojen maksuun
yh teen sä 55.000 euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa on varattu yhtiön avustamiseen 10.000
eu roa, joten lisämääräraha avustukselle on siten 45.000 euroa.

Talousarvio 2021 on 11.194 euroa ylijäämäinen. Talousarvioon on
ai kai sem min myönnetty nettomäärältään 23.000 euron suuruinen li-
sä mää rä ra ha. Tämän jälkeen on käyttötalouteen ehdotettu yhteensä
213.550 euron suuruisia lisämäärärahoja. Ehdotetut lisämäärärahat
on huomioitu osavuosikatsauksen tuloslaskelmaennusteessa, jonka
mu kaan vuosi 2021 päätyisi noin 800.000 euroa ylijäämäiseksi ve ro-
tu lo jen ja valtionosuuksien näyttäessä toteutuvan talousarviota
myön tei sem min.

Oheismateriaalina on laskelma lisämäärärahatarpeesta.

Valmistelija:  talousajohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 45.000 euron li sä-
mää rä ra han myöntämistä oheismateriaalina olevan eritellyn mu kai-
ses ti.

 Kaupunginhallitus edellyttää, että avustuksen maksamiseksi on toi-
mi tet ta va kaupungille laskelma yhtiön rahoitustilanteesta, jonka pe-
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rus teel la avustusta maksetaan.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntolat / toimitusjohtaja Ari Ju vak-
ka, puh. 050-313 1990, sähköposti etunimi.sukunimi@virrat.fi ja
talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etu ni-
mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto

KV 07.06.2021 § 42
Liitteenä on laskelma lisämäärärahatarpeesta.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto myöntää 45.000 euron lisämäärärahan liit teenä
ole van erittelyn mukaisesti.

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

(Liite 6/42 § määrärahatarve)
_________

Lisätietoja: Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntolat / toimitusjohtaja Ari Ju vak-
ka, puh. 050-313 1990, sähköposti etunimi.sukunimi@virrat.fi ja ta-
lous joh ta ja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etu ni-
mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntolat / toimitusjohtaja, kirjanpito
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Kaupunginhallitus § 171 31.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 43 07.06.2021

Tietohallinto / Lisämääräraha

85/02.02.00/2020

KH 31.05.2021 § 171
Microsoft O365 palveluiden päivityssuunnitelma
Virtain kaupungilla on käytössä Microsoftin O365 pilvipalvelut.
O365 palvelut ovat hankittu Tiera toimiston kautta vuonna 2011.
Pal ve lun teknisestä tuesta vastaa Atea Oy yhdessä tietohallinnon
kans sa. 

O365 palvelun lisenssit ovat tällä hetkellä jaettu kahteen eri tasoon 

P1 taso sisältää mm. seuraavat tuotteet:
 sähköposti (suurempi tallennustila) ja kalenteri
 Office online versiot kaikille käyttäjille
 Teams- kokouksiin liittyminen, OneDrive For Business- tal len-

nus ti la

 P2 taso sisältää mm. seuraavat tuotteet:
 sähköposti, kalenteri ja mahdollisuus käyttää Officen työ ase-

ma ver sio ta
 Teams- kokousten järjestäminen ja OneDrive For Business-

tal len nus ti la (suurempi tallennustila)

Lisäksi Virtain kaupungin sivistystoimella on oma Microsoftin
EES-so pi mus, joka on suunnattu pelkästään oppilaitoksille. Mic ro-
sof tin EES-sopimus mahdollistaa oppilaille ja opettajille O365- pal-
ve lun tuotteiden käytön huomattavasti edullisemmin kuin muilla toi-
mi aloil la. 

Nyt esitettävässä O365-palveluiden päivityssuunnitelmassa on huo-
mioi tu tietoturvavaatimukset, ohjelmistojen jakelu- ja hankintatavat,
se kä palveluvalikoiman laajentaminen siten, että aiemmin erikseen
han kit tu ja ominaisuuksia sisältyy uusiin O365 -lisensseihin. Oheis-
ma te ri aa lis sa on tarkempi tuotekuvaus.

O365-palveluiden päivityssuunnitelmaa koskevat käyt töön ot to pro-
jek tit vaativat ulkopuolista toimijaa. Suunnitelmassa olevia ke hi tys-
koh tei ta varten resursoidaan tarvittava henkilöresurssi, joka ja kaan-
tuu Tieran/Atean, Istekin ja Virtain tietohallinnon kesken.

Jatkossa uudistus tarkoittaa vuositasolla noin 240.000 euron li säys-
tä vuotuisiin kustannuksiin huomioiden pois jäävät kustannukset.
Toi saal ta uudet lisenssit sisältävät ominaisuuksia, jotka jouduttaisiin
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hank ki maan muulla tavoin lisenssoinnin pitämiseksi ajan tasalla,
jon ka kustannukset olisivat keskimäärin viiden vuoden välein yli
200.000 euroa nykyisellä volyymillä. Lisäksi vuonna 2022 uu dis tuk-
ses ta aiheutuu kertaluonteisia kustannuksia arviolta 62.200 euroa.

Uudistuksen määrärahatarve vuoden 2021 osalta muodostuu seu-
raa vas ti:
 Vuoden 2021 lisenssi-, resurssi- ja palvelukustannukset

136.800 euroa. Resurssikustannukset sisältävät it-asi an tun ti-
jan täyttölupahakemuksen.

 Kertaluonteiset käyttöönottokustannukset 104.150 euroa. Ta-
lous ar vion investointeihin on varattu määrärahaa li sens si han-
kin toi hin 22.800 euroa, jotka sisältyvät O365 lisensseihin, jo-
ten kertaluonteisten projektikustannusten lisämäärärahatarve
on 81.350 euroa.

Talousarvio 2021 on 11.194 euroa ylijäämäinen. Talousarvioon on
ai kai sem min myönnetty nettomäärältään 23.000 euron suuruinen li-
sä mää rä ra ha. Tämän jälkeen on käyttötalouteen ehdotettu yhteensä
213.550 euron suuruisia lisämäärärahoja. Ehdotetut lisämäärärahat
on huomioitu osavuosikatsauksen tuloslaskelmaennusteessa, jonka
mu kaan vuosi 2021 päätyisi noin 800.000 euroa ylijäämäiseksi ve ro-
tu lo jen ja valtionosuuksien näyttäessä toteutuvan talousarviota
myön tei sem min.

Oheismateriaalina talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukainen
las kel ma määrärahojen riittävyydestä.

Valmistelija:  tietohallintopäällikkö, talousjohtaja oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 136.800 euron li sä-
mää rä ra haa menokohdalle 5403.1383 sekä 81.350 euron li sä mää-
rä ra haa kustannuspaikalle 900020. 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.

Tietohallintopäällikö Heikki Liskiä kuultiin asiantuntijana tämän pykälän
kä sit te lyn ajan.
_________

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

Jakelu: Valtuusto

KV 07.06.2021 § 43
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Ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy 136.800 euron lisämäärärahan me no-
koh dal le 5403.1383 sekä 81.350 euron lisämäärärahan kus tan nus-
pai kal le 900020.

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

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

Jakelu: Tietohallintopäällikkö, kirjanpito
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Teknisten palveluiden lautakunta § 48 18.05.2021
Kaupunginhallitus § 167 31.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 44 07.06.2021

Yksityisteiden perusparannushankkeiden määräraha

85/02.02.00/2020

TEKPALV 18.05.2021 § 48

Kuluvan vuoden talousarvion käyttötalouteen on va rat tu yk si tyis tie-
avus tuk siin 221.900 euroa. Tästä määrärahasta on toteutettu myös
vuo sit tai set Ely:n hyväksymät teiden perusparannushankkeet, joi ta
myös kaupunki on osaltaan avustanut. Vuosittaisia pe rus pa ran nus-
hank kei ta on ollut harvakseltaan ja kaupungin avustusosuus on ol lut
yleen sä muutamia tuhansia euroja.
Kuluvalle vuodelle on haettu avustusta kahden yksityistien pe rus-
kor jaa mi seen, joista toiseen, ELY on jo myöntänyt oman
avustuksensa. Hank keen kaupungin avustettava maksuosuus on
noin 3.500 eu roa. Toi seen perusparannushankkeeseen kaupungin
avus tus osuus tul lee olemaan noin 20.000 euroa (kokouspäivään
mennessä ei Ely:n avustuspäätöstä ole vielä saatu).

Vuoden 2021 talousarvion yksityisteiden avustukset -määrärahassa
ei ole varauduttu mittaviin pe rus kor jaus hank kei siin. Pienempi hanke
voi daan määrärahaan si säl lyt tää, mutta suurempi pe rus kor jaus han-
ke on jo avustuskus tan nuk sil taan niin merkittävä, että mikäli ta lous-
ar vios sa olevaa yk si tyis tei den avustusmäärärahaa käytetään pe rus-
kor jaus hank kee seen, tie täi si se nykytasossa kuluvan vuoden yk si-
tyis tie avus tus ten leik kaa mis ta noin 10%:lla.

Mikäli yksityisteiden avustustaso halutaan pitää nykyisellä tasolla,
on pe rus kor jaus han kkeen avustamista varten haettava
lisämäärärahaa.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan, määrärahatarvetta ar-
vioi taes sa on kiinnitettävä erityistä huomiota ko ko nais ta lou del li seen
tar kas te luun koko toimielimen osalta. Jos toimielimen on kui ten kin
teh tä vä esitys lisämäärärahasta, on esityksen liitteeksi laa dit ta va
toi mi eli men talouden kokonaistarkastelu, sekä erittely tileistä ja kus-
tan nus pai kois ta.

Valmistelija:  rakennusmestari / tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta keskustelee vaihtoehdoista ja
päät tää jatkotoimenpiteistä.
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Päätös:  Keskustelun jälkeen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle 20.000 euron lisämäärärahaa
avustettavan yk si tyis tien peruskorjaamiseen hallinnon tulosalueelle,
kustannuspaikalle yk si tyis tiet (5851.7009).
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
 Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja

KH 31.05.2021 § 167

Talousarvio 2021 on 11.194 euroa ylijäämäinen. Talousarvioon on
ai kai sem min myönnetty nettomäärältään 23.000 euron suuruinen li-
sä mää rä ra ha. Tämän jälkeen on käyttötalouteen ehdotettu yhteensä
213.550 euron suuruisia lisämäärärahoja. Ehdotetut lisämäärärahat
on huomioitu osavuosikatsauksen tuloslaskelmaennusteessa, jonka
mu kaan vuosi 2021 päätyisi noin 800.000 euroa ylijäämäiseksi ve ro-
tu lo jen ja valtionosuuksien näyttäessä toteutuvan talousarviota
myön tei sem min.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 20.000 euron li sä-
mää rä ra haa avustettavan yksityistien peruskorjaamiseen hallinnon
tu los alu eel le, kustannuspaikalle yksityistiet (5851.7009).

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Maanrakennusmestari Reijo Kallio osallistui kokoukseen asiantuntijana tä-
män pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
 Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto

KV 07.06.2021 § 44

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää myöntää 20.000 euron lisämäärärahan
avus tet ta van yksityistien peruskorjaamiseen hallinnon tulosalueelle,
kus tan nus pai kal le yksityistiet (5851.7009).

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

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
 Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Tekninen johtaja, kirjanpito
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Teknisten palveluiden lautakunta § 57 18.05.2021
Kaupunginhallitus § 176 31.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 45 07.06.2021

Tilapalvelun lisämääräraha / Hallintokuntien rakennusten investointihankeryhmä

85/02.02.00/2020

TEKPALV 18.05.2021 § 57

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on vuokrattuna en si-
hoi don käyttöön toimistotila terveyskeskuksen kiinteistössä sekä
puo let ambulanssitallista. Olemassa oleva toimisto/taukotila on pie-
ni, 24,5 m2, eikä vastaa ensihoidon tarpeita. Sairaanhoitopiirin
kans sa on neuvoteltu tallirakennuksen laajentamisesta ensihoidon
toi mis to/tau ko ti la käyttöön. Kustannusarvion mukaan tilan ra ken ta-
mi sen kustannus olisi 145.000 euroa. Tällä määrärahalla ra ken net-
tai siin 50m2 tilat ensihoidon käyttöön tallirakennuksen yhteyteen.
Ta voit tee na on, että tilat olisivat ensihoidon käytössä vuoden 2023
alus ta lukien.

Koska tämän vuoden tilapalvelun investoinneissa ei ole varauduttu
tal lin laajentamiseen on hankkeelle haettava lisämäärärahaa.

Sairaanhoitopiirin kanssa on neuvoteltu alustava vuok ra so pi mus-
luon nos, joka allekirjoitetaan, mikäli määräraha myönnetään ja han-
ke toteutuu. Vuokra-aikana kuoletetaan investointikustannus ko ko-
nai suu des saan. Kaupungin yhteinen tahtotila on, että ensihoidon
pal ve lu pysyisi Virroilla myös jatkossa.

Vuokrasopimusluonnos liitteenä lautakunnan jäsenille.

Valmistelija:  tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle 145.000 euron li sä mää rä ra-
haa tilapalvelun hal lin to kun tien rakennusten hankeryhmään ter veys-
kes kuk sen ambulanssitallin laajentamiseen.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Tavoitehintalaskelma liitetään pykälään ennen
kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyä.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
 säh kö pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja
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KH 31.05.2021 § 176

Talousarvion 2021 investointien nettomeno kaupungin ja ve si huol-
lon osalta on 9.293.600 euroa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
ai em min yhteensä 270.000 euron lisämäärärahat investointeihin,
jon ka jälkeen investointien nettomeno on 9.563.600 euroa.

Investointeihin on ehdotettu myös muita lisämäärärahoja. Mikäli eh-
do te tut lisämäärärahat hyväksytään, nousisi talousarvion in ves toin-
tien nettomeno yhteensä 9.869.950 euroon.

Lisäys ei aiheuta muutostarvetta talousarvion lainamäärään.

Valmistelija:  talosjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 145.000 euron li sä-
mää rä ra han myöntämistä tilapalvelun hallintokuntien rakennusten
han ke ryh mään teknisten palveluiden lautakunnan ehdotuksen mu-
kai ses ti.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto

KV 07.06.2021 § 45
 Valtuutetuille oheismateriaalina tavoitehintalaskelma ja vuok ra so pi-

mus luon nos.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto myöntää 145.000 euron lisämäärärahan ti la pal-
ve lun hallintokuntien rakennusten hankeryhmään teknisten pal ve lui-
den lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

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

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Tekninen johtaja, kirjanpito
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Teknisten palveluiden lautakunta § 56 18.05.2021
Kaupunginhallitus § 166 31.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 46 07.06.2021

Lämpölaitoksen lisämääräraha

85/02.02.00/2020

TEKPALV 18.05.2021 § 56
Hallintosäännön 32§:n mukaisesti teknisten palveluiden lautakunnan
teh tä vä nä on mm. kaukolämpöasioiden valmistelu kau pun gin hal li-
tuk sel le.

 Vuoden 2021 talousarviossa on varattu hallinto- ja elinvoimaosaston
al la olevaan hankeryhmään Lämpölaitos, yhteensä 240.000 euron
in ves toin ti mää rä ra ha, josta uusiin liittymiin on varattu 50.000 euroa.

 Kaukolämpöön olisi kuluvana vuonna liittymässä kolme hallia. Las-
kel man mukaan näiden liittämiskustannukset ovat 130.000 euroa.
Jot ta liit ty mi set voidaan toteuttaa tarvitaan lisäksi 80.000 euron li sä-
mää rä ra ha.

 Liittymismaksutuloja hallien osalta tuloutuu kuluvana vuonna kau-
pun gil le noin 40.000 euroa, takaisinmaksuaika 4,5 vuotta.

Valmistelija:  tekninen johtaja / maarakennusmestari

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle 80.000 euron li sä mää rä ra-
haa hallinto- ja elinvoimaosaston han ke ryh mään lämpölaitos, kus-
tan nus pai kal le 909213, uudet liittyjät.

Päätös:  Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että tar-
kem mat in ves toin ti las kel mat liitetään lisämäärärahapykälään ennen
kau pun gin hal li tuk sen ja -valtuuston käsittelyä.
_________

Lisätietoja: Maarakennusmestari Reijo Kallio, puh. (03) 485 1322,
 Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. (03) 485 1310,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus /-valtuusto / talousjohtaja

KH 31.05.2021 § 166
 Talousarvion 2021 investointien nettomeno kaupungin ja ve si huol-

lon osalta on 9.293.600 euroa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
ai em min yhteensä 270.000 euron lisämäärärahat investointeihin,
jon ka jälkeen investointien nettomeno on 9.563.600 euroa.
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Investointeihin on ehdotettu myös muita lisämäärärahoja. Mikäli eh-
do te tut lisämäärärahat hyväksytään, nousisi talousarvion in ves toin-
tien nettomeno yhteensä 9.869.950 euroon.

Lisäys ei aiheuta muutostarvetta talousarvion lainamäärään.

Oheismateriaalina investointilaskelma sekä laskelma mää rä ra ha tar-
pees ta.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 80.000 euron li sä-
mää rä ra han myöntämistä hallinto- ja elinvoimaosaston han ke ryh-
mään lämpölaitos, kustannuspaikalle 909213, uudet liittyjät.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuula Mäntysalmi ja kau pun gin val-
tuus ton 1. varapuheenjohtaja Olavi Mäkinen eivät esteellisinä osal lis tu neet
asian käsittelyyn (hallintolaki 28.1 § 5. kohta yhteisöjäävi; Virhydro Oy toi-
mi tus joh ta jan ja hallituksen jäsenten läheinen, Virtain Muovityö Oy hal li-
tuk sen puheenjohtaja).

 Kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan toimi kau pun-
gin hal li tuk sen 1. varapuheenjohtaja Teemu Kontoniemi.

Virtain Energia Oy:n toimitusjohtaja Reijo Kallio osallistui kokoukseen
asian tun ti ja na tämän pykälän käsittelyn ajan.
_________

Lisätietoja: Maarakennusmestari Reijo Kallio, puh. (03) 485 1322,
 Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. (03) 485 1310,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto

KV 07.06.2021 § 46

 Oheismateriaalina valtuutetuille investointilaskelma ja laskelma
mää rä ra ha tar pees ta.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää myöntää 80.000 euron lisämäärärahan
hal lin to- ja elinvoimaosaston hankeryhmään lämpölaitos, kus tan nus-
pai kal le 909213, uudet liittyjät.

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



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2021 133
Kaupunginvaltuusto 07.06.2021

Ptk:n tark.

Lisätietoja: Maarakennusmestari Reijo Kallio, puh. (03) 485 1322,
 Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. (03) 485 1310,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Virtain Energia Oy, kirjanpito
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Kaupunginhallitus § 175 31.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 47 07.06.2021

Vuoden 2022 talousarvion raami

48/02.02.00/2021

KH 31.05.2021 § 175
 Vuoden 2022 talousarvion raamia on käsitelty kaupungin joh to ryh-

mäs sä 17.5.2021. Aikaisemmista vuosista poiketen ei keväällä ole
jär jes tet ty valtuustoseminaaria koronatilanteen sekä kuntavaalien
siir ty mi sen johdosta. Tarkoituksena on, että uusi valtuusto päättää
mah dol li sis ta toiminnallisista muutoksista/linjauksista syksyllä. On
kui ten kin katsottu tarpeelliseksi, että tässä vaiheessa vahvistetaan
ns. tekninen raami taloussuunnitelman pohjalta, jonka perusteella
hal lin to kun nat pääsevät aloittamaan talousarviovalmistelun kesän
ai ka na.

Lähtökohdat raamin valmisteluun
Virtain kaupungin tilinpäätös 2020 oli ylijäämäinen 1.166.373 eu roa
ja tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja 2.422.416 euroa po si tii vi-
nen. Hyvään tilikauden tulokseen vaikutti erityisesti kertaluonteiset
ko ro na epi de mian johdosta maksetut valtionosuudet sekä ta lous ar-
vio ta myönteisempänä toteutunut käyttötalous. Tilikauden tulos il-
man ker ta luon tei sia tuloja ja menoja oli noin 1.026.823 eu roa. Ta-
lous ar vio 2021 on 11.194 euroa ylijäämäinen. Tämän hetken en nus-
tei den mu kaan sekä valtionosuudet että verotulot olisivat to teu tu-
mas sa ta lous ar vio ta korkeampina, mutta erityisesti verotulojen osal-
ta viime vuo si na ennusteisiin on sisältynyt paljon epävarmuutta ja
ne saat ta vat muuttua nopeastikin. Myös menoihin liittyy kas vu pai-
nei ta ja lisämäärärahoja on myönnetty ja niitä on tulossa valtuuston
kä sit te lyyn. Tä män hetken arvioiden valossa vuosi 2021 olisi kui ten-
kin to teu tu mas sa ylijäämäisenä. Osavuosikatsauksen ennusteen
mu kaan vuo den 2021 yli jää mä olisi noin 800 tuhatta euroa johtuen
pää osin ve ro tu lo en nus tei den kohenemisesta sekä vuoden 2020 lo-
pus sa teh dyis tä valtionosuuspäätöksistä.

Käyttötalouden raami
Vuoden 2022 aikana organisatorisia muutoksia on tulossa teol li-
suus hal lien vuokraustoiminnan osalta. Raa mis sa muutos on huo-
mioi tu poistamalla siirtyviin halleihin kohdistuva toimintakate sekä
pois tot taloussuunnitelman 2022 lukujen perusteella. Teol li suus hal-
lien siirron lisäksi on suunnitteilla asuinrakennusten siirtäminen
Kiin teis tö Oy Virtain vuokrataloille. Tämän siirron toteutustapa on
vie lä avoinna, joten sitä ei ole huomioitu raamissa. Tilanteen tar ken-
tues sa tarvittavat muutokset tehdään raamiin.
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Yhtenäiskoulu valmistuu vuonna 2021 ja se otetaan käyt töön syys-
lu ku kau den 2021 alusta alkaen. Tämän jälkeen yh te näis kou lun op-
pi laat pääsevät opiskelemaan saman katon alle ja väis tö ti lois ta voi-
daan luopua. Samassa yhteydessä esiopetus siirtyy ko ko naan pe-
rus ope tuk sen alaisuuteen, kun Koivurinteen päiväkodin esi ope tus
siir tyy yhtenäiskoululle. Väistötiloista luopumisen vaikutus ul koi siin
me noi hin on huomioitu opetustoimen ja teknisen toimen raa mis sa.
Toi min to jen siirtyminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on
myös huomioitu sivistystoimen raamissa. Lupapalvelulautakunnan
alai nen toiminta on siirtynyt vuoden 2021 alusta myös ta lous ar vios-
sa osaksi Hallinto- ja elinvoimaosaston toimintaa. Valtuuston hy väk-
sy mäs sä talousarviossa paikkatiedon ja kaavoituksen (tekninen)
kus tan nus pai kat sisältyvät kuitenkin vielä teknisten palveluiden lau-
ta kun nan lukuihin. Nämä kustannukset on raamissa siirretty Hal lin-
to- ja elinvoimaosaston lukuihin. Hallinto- ja elinvoimaosaston raa-
mis sa on lisäksi huomioitu pakollisten järjestelmämuutosten kus tan-
nuk sia korottava vaikutus sekä Keiturin Soten palkanlaskennan ny-
kyi sen järjestämismallin vaikutus. Mahdollisia vuo del le 2022 ajoit tu-
via purkukustannuksia ei ai kai sem pien vuosien ta paan ole huo mioi-
tu raamissa.

Kaupungin kokonaistalouden osalta ratkaisevassa asemassa ovat
toi min nan ulkoiset tulot ja menot. Ulkoisten menojen lisäksi osas to-
koh tai siin palvelujen kustannuksiin vaikuttavat myös sisäiset erät,
joil la ei kuitenkaan ole vaikutusta kaupungin kokonaisyli- tai ali jää-
mään. Vuosien 2020 ja 2021 talousarvion raamit laadittiin pel käs-
tään ulkoisten erien osalta, mistä saatiin hyviä ko ke muk sia. Tämän
joh dos ta raami on laadittu myös nyt pelkästään ul kois ten erien osal-
ta. Raamissa on kuitenkin huomioitu Liikelaitos Mart ti sel le an net ta-
vat avustukset sekä Ruoveden palvelutuotantoon liit ty vät si säi set
erät, koska ne eivät muutoin tulisi huomioitua raa mis sa. Raa min
poh ja na on vuoden 2022 taloussuunnitelman ulkoiset erät, joissa
py rit tiin huomioimaan mahdollisimman tarkasti yhtenäiskoulun val-
mis tu mi sen vaikutus ulkoisiin menoihin.

Työehtosopimusten voimassaolo päättyy 28.2.2022. Tulevista palk-
ka rat kai suis ta ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa. Raamissa on va-
rau dut tu vuositasolla 1,5 % palkankorotusten kus tan nus vai ku tuk-
seen.

Verotuloennuste vuodelle 2022 on vuoden 2021 ennusteeseen ver-
rat tu na hieman alhaisempi, mutta korkeampi kuin mihin vuonna
2020 laadittu ta lous suun ni tel ma perustuu. Sekä vuoden 2021 että
2022 ve ro tu lo jen toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi se, miten ta-
lous elpyy Ko ro na epi de mian jälkeen ja ennusteet ovat aiempaa huo-
mat ta vas ti epä var mem mal la pohjalla. Tämänhetkisten ennusteiden
mu kaan ve ro tu lo jen odotetaan kokonaisuutena olevan vuonna 2022
hie man vuosien 2020 ja 2021 toteumaa alhaisemmalla tasolla. Ale-
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ne maan vaikuttaa olennaisesti yhteisöveron kuntien jako-osuuden
ti la päi nen korotus vuosina 2020 ja 2021.

Taulukko 1. Verotulot
Verotulot ENN 2021 TA2021 ENN/ Raami

2022
TP2020

Kunnallisvero 19 171 000 18 621 000 18 894 000 18 222 674
Osuus yhteisöverosta 3 565 000 3 296 000 2 966 000 2 780 644

Kiinteistövero 1 976 000 1 887 000 1 901 000 1 747 398
Yhteensä 24 712 000 23 804 000 23 761 000 22 750 716

Vuoden 2022 val tion osuut ta ei ole vielä vahvistettu, mutta en nak ko-
las kel man perusteella se tulisi olemaan n. 27.583.600 euroa. Val-
tion osuus olisi tämän hetken ennusteen mukaan kasvamassa noin
969 tuhatta euroa vuoteen 2021 verrattuna. Kasvuun vaikuttaa mm.
in dek si ko ro tus, kustannustenjaon tarkistus verotulomenetysten kom-
pen saa tioi den kasvu sekä tehtävien ja velvoitteiden muutokset. Val-
tion osuut ta puolestaan vähentää kilpailukykysopimukseen liittyvä
leik kaus, joka on palautettu valtionosuuden vähennyksiin.

Taulukko 2. Valtionosuudet
ENN 2021 TA2021 ENN/Raami

2022
TP2020

Verotulomenetysten kom-
pen saa tio

4 082 557 4 048 867 4 379 141 4 025 043

Peruspalvelujen vos 16 888 015 16 793 594 18 186 643 17 570 080
Verotuloihin perustuva ta-
saus

5 193 337 5 175 463 4 567 021 5 002 032

Opetus- ja kulttuuritoimen
val tion osuus

450 857 383 951 450 857 397 697

Yhteensä 26 614 766 26 401 875 27 583 662 26 994 852

Taloudellista painetta vuodelle 2022 luo edellä mainittu hen ki lös tö-
me noi hin liittyvä kas vu pai ne. Vuon na 2020 Virtain pal ve lu tuo tan non
me not alenivat 1,4 % pro sent tia ver rat tu na ti lin pää tök seen 2019.
Ale ne maan vaikutti merkittävästi erikoissairaanhoidon menojen ale-
ne ma, joka aiheuttaa kasvupainetta kuluvalle ja tuleville vuosille.
Vuo den 2021 ta lous ar vion toimintakatteessa on puolestaan kasvua
vuo den 2020 ti lin pää tök seen verrattuna 6,4 %.
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Edellä kuvattujen menojen sekä ennustetun verotulojen ja val tion-
osuuk sien kehityksen perusteella raamin tulos ennen ti lin pää tös siir-
to ja muodostuisi -220 002 euroa negatiiviseksi ja 3.998 euroa yli jää-
mäi sek si.

Mahdollisia hallintokuntien vakansseja, joille ei ole haettu tai myön-
net ty täyttölupaa vaikutus tulee huomioida talousarvion val mis te lus-
sa menomäärärahaa vähentävinä tekijöinä.

Virtain palvelutuotannon raami vuodelle 2022 on ko ko nai suu des-
saan 1.000.972 euroa korkeampi kuin ta lous ar vion 2021 toi min ta ka-
te. Seu raa vat oletukset si säl ty vät raamiin:
 Henkilöstökulut nousevat 1,5 %
 raami ei sisällä veronkorotuksia
 Elinvoimapaketin jatkuminen myös vuonna 2022 kor kea kou lu-

opis ke li joi den tuen ja vuokra-asuntohuojennusten osalta ke-
vääl lä 2022.

 Tietojärjestelmäkustannusten kasvu ja palkkahallinnon tulojen
ale ne mi nen

 Teollisuushallien yhtiöittäminen
 Yhtenäiskoulun valmistumisen aiheuttamat muutokset
 Verotulot ja valtionosuudet on huomioitu Val tio va rain mi nis te-

riön ja Kuntaliiton en nus tei den mukaisesti.

Raami on jaettu osastoittain ulkoisiksi toimintakatteiksi seuraavasti:
Hallintokunta Raami 2022 TA2021
Kaupunginvaltuusto -60 400 -50 400
Tarkastuslautakunta -27 100 -26 100
Kaupunginhallitus -3 081 800 -2 507 352
Keskusvaalilautakunta 25 000 -25 000
Perusturvalautakunta, Virrat -28 988 300 -28 806 247
Sivistyslautakunta, opetus -5 938 200 -5 711 900
Sivistyslautakunta, var hais kas va tus ja
va paa-ai ka

-2 751 400 -2 751 400

Merikanto-opisto -964 200 -964 200
Teknisten palveluiden lautakunta -5 459 100 -5 459 100
Yhteensä -47 295 600 -47 295 600

Lisäksi liikelaitos Marttiselle asetetaan + 10 000 euron yli jää mä ta-
voi te.

Pohjaehdotus vuoden 2022 raamista on oheis ma te ri aa li na.

Investointien raami
Investointien raami vuodelle 2022 on nettona noin 2,1 miljoonaa eu-
roa perustuen taloussuunnitelmaan 2022. In ves toin ti raa mi ei sisällä
mer kit tä viä hankkeita. Raami on mitoitettu si ten, että sillä voidaan
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to teut taa tarvittavat yl lä pi to in ves toin nit. Osas tot harkitsevat mihin
koh tei siin raamin in ves toin ti mää rä ra ha koh den ne taan.

Raamin investointitaso ei vuosikatteen toteutuessa edellytä li sä lai-
nan ot toa. Vuoden 2021 aikana lainaa nostetaan ar viol ta 7 milj. eu-
roa. Lai na kan ta  asu kas ta  kohti  oli  vuo den 2020  ti lin pää tök ses sä
2.353 €/asu kas, mikä on selvästi alle maan kes ki ar von (kes ki ar vo
3.474 €/asukas). Vuo den 2022 päättyessä lainakanta on vuo den
2021 lai nan ot to huo mioi den arviolta 3.278 €/asukas. Suun ni tel ma
in ves toin neis ta, lai na tar ve sekä las kel ma asukaskohtaisesta lai na-
mää räs tä ovat oheis ma te ri aa li na.

Ruoveden toiminnan menot ja tulot ovat Virtain talousarviossa sa-
man suu rui set, jolloin niillä ei ole vaikutusta Virtain kaupungin tu los-
en nus tee seen.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi
vuo den 2022 käyttötalouden ja investointien raamin talousarvion
2022 valmistelun pohjaksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Kaupunginvaltuusto

KV 07.06.2021 § 47
 Pohjaehdotus vuoden 2022 käyttötalouden ja investointien raamista

on liitteenä.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 käyttötalouden ja in ves-
toin tien raamin talousarvion 2022 valmistelun pohjaksi.

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

(Liite 7/47 § käyttötalouden ja investointien raami)
_________

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

Jakelu: Johtoryhmä
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Kaupunginhallitus § 169 31.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 48 07.06.2021

Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen v. 2020-2021

47/00.01/2019

KH 31.05.2021 § 169
 Terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 §:n mukaan kunnan ja sai raan-

hoi to pii rin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen val mis te-
lus sa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja rat kai-
su jen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Terveydenhuoltolain 12 § sisältää seuraavat väestön terveyden ja
hy vin voin nin edistämiseksi määrätyt tehtävät:
 kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia

se kä nii hin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan
pal ve luis sa to teu tet tu ja toimenpiteitä, joilla vastataan kun ta-
lais ten hy vin voin ti tar pei siin;

 kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista
toi men pi teis tä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä li-
säk si val tuus tol le on kerran valtuustokaudessa valmisteltava
laa jem pi hy vin voin ti ker to mus;

 Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava pai kal li-
siin olo suh tei siin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hy vin-
voin nin edis tä mi sen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toi-
men pi teet ja käy tet tä vä näiden perustana kuntakohtaisia hy-
vin voin ti- ja ter veys osoit ti mia;

 kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
vas tuu ta hot;

 kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hy-
vin voin nin edistämisessä;

 lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toi mi-
vien jul kis ten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleis hyö dyl-
lis ten yh tei sö jen kanssa;

 jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kun-
nan yh teis toi min ta na, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava
asian tun ti ja na eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä so si-
aa lis ten ja ter veys vai ku tus ten arviointiin alueen kunnissa.

Kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaan kunnan tulee edistää asuk kai-
den sa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asuk kail-
leen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kes tä-
väl lä tavalla. Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kun ta-
stra te gia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pit-
kän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon 1)
kun nan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 2) palvelujen jär jes tä-
mi nen ja tuottaminen ja 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa sää-
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de tyt palvelutavoitteet.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2020 (§73) hyväksyä vuosia
2020-2021 koskevan hyvinvointisuunnitelman painopisteineen, ta-
voit tei neen, toimenpiteineen ja arviointimittareineen.

Hyvinvointityöryhmä on koonnut kuluvan valtuustokauden kahden
vii mei sen vuoden osalta keskeisiä kuntalaisten hyvinvointia ku vaa-
via selvityksiä, hyvinvoinnin tilaa ja toimenpidetarpeita käsiteltäväksi
en nen seuraavan valtuustokauden hyvinvointikertomuksen ja -suun-
ni tel man laatimista.

Oheisaineistona on selvitys hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta
v. 2020-2021.

 Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee oheisaineistona olevan vuosia
2020-2021 koskevan hyvinvointisuunnitelman toteutumaselvityksen
tie dok seen ja esittää sitä kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Sivistystoimen johtaja Tuula Jokista kuultiin asiantuntijana tämän pykälän
käsittelyn ajan.
_________

Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kaupunginvaltuusto

KV 07.06.2021 § 48
Liitteenä on selvitys hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta v.
2020-2021.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan selvityksen hy vin voin-
ti suun ni tel man toteutumisesta v. 2020-2021.

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

(Liite 8/48 § hyvinvointisuunnitelman toteumaselvitys)
_________

Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 120 12.04.2021
Kaupunginvaltuusto § 49 07.06.2021

Valtuustoaloite tietotekniikan koulutuksen järjestämiseksi kaupungin työntekijöille ja
luottamushenkilöille

199/00.02.00/2020

KH 12.04.2021 § 120
 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jättänyt 22.6.2020 val tuus to-

aloit teen tietotekniikan koulutuksen järjestämiseksi kaupungin työn-
te ki jöil le ja luottamushenkilöille. Aloitteessa on esitetty seuraavaa:
Ny kyi nen kehitys perustuu jatkuvasti kehittyvään tietotekniikkaan, jol loin
tie to tek nis ten taitojen osaamisen arvo kasvaa jatkuvasti. Vir tain kau pun-
gin kehittymisen ja imagon kannalta on hyvä, jos työn te ki jöi den se kä luot-
ta mus hen ki löi den tietoteknisiä taitoja kehitetään vas taa maan tätä päivää.

Virtain kaupunki on mukana Mänttä-Vilppulan kaupungin, Ruoveden
kun nan, Juupajoen kunnan ja Oriveden kaupungin kanssa yh tei ses-
sä Saavutettava, vetovoimainen ja kestävä kunta -digihankkeessa.
Hank keen puitteissa on järjestetty henkilöstölle mm. Teams -kou lu-
tus ta sekä saavutettavuusvaatimuksiin liittyvää koulutusta. Lisäksi
vuo sit tain on järjestetty sisäisesti Dynasty -koulutusta sekä muuta
kou lu tus ta tarpeen mukaan, kuten Excel -koulutusta. Koulutusta jat-
ke taan digihankkeiden puitteissa sekä sisäisiä koulutuksia jär jes te-
tään tarpeen mukaan eri aihealueista.

 Luottamushenkilöiden osalta koulutustarve arvioidaan uuden val-
tuus to kau den alkaessa. Tarkoitus on kouluttaa myös uudet luot ta-
mus hen ki löt sähköisen kokousjärjestelmän käyttöön.

Vuoden 2021 aikana toteutetaan kysely henkilöstölle ja luot ta mus-
hen ki löil le koulutustarpeesta, jonka perusteella suunnitellaan tulevia
kou lu tuk sia.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee edellä esi-
te tyn tiedoksi ja asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Valtuusto
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KV 07.06.2021 § 49

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn tiedoksi ja asian aloit-
tee na loppuun käsitellyksi.

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

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 17 23.02.2021
Kaupunginhallitus § 121 12.04.2021
Kaupunginvaltuusto § 50 07.06.2021

Vastaus Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen: Koronan leviäminen kuriin
Virroilla

32/00.02.00/2021

PETUL § 17 Keiturin sote Oy:lla ja Virtain kaupungilla on verkkosivuillaan suo-
men kie li nen ohje milloin ja kuinka tulee hakeutua koronatestiin. Vir-
rat on läh tö koh tai ses ti yksikielinen kaupunki eikä aiemmin  ole
nous sut tar vet ta englannin- tai ruotsinkieliseen ohjeistukseen teas-
ta uk seen ja ka ran tee niin liittyen. Ohjeiden tekeminen  on Keiturin
sote Oy:n vastuulla.

Julkinen terveydenhuolto tutkii ja hoitaa sairastuneita tai niiksi epäil-
ty jä. Työ pe räi seen liikkumisen testaaminen ei ole julkisen ter vey-
den huol lon vas tuul la vaan työnantajien tulee huolehtia, että
työntekijät nou dat ta vat 14 vrk omaehtoista karanteenia ja
tarvittaessa ohjaa hei dät yksityisen pal ve lun tuot ta jan koronatestiin
heidän halutessaan ly hen tää ka ran tee nia. Hallitus on suunnitellut
rajanylityspaikoille sa ta miin ja lentokentille ko ro na tes taus ta kaikilta
maahantulijoilta mutta täl lä hetkellä se ei vielä ole toiminnassa eikä
kuntiin ole annettu oh jet ta asiaan liittyen. Ai nos taan yksittäiset
matkailijat testataan.

Tays ohjeen  mukaan (2.5.2.4) oireettomia voidaan testata tar tun ta-
tau ti lää kä rin päättämissä eritystapauksissa, esim. epi de mia sel vi tyk-
sis sä. Muis sa tapauksissa (esim. matkaa varten tapahtuva testaus,
työn an ta jan vaatima testaus) oireettoman henkilön testaaminen ei
pää sään töi ses ti kuulu julkiselle terveydenhuollolle. Ulkomailta Suo-
meen saapuvan hen ki lön omaehtoisen karanteenin lyhentämiseksi
tar vit ta vat näytteet voi daan kuitenkin ottaa julkisessa ter vey den huol-
lon yksikössä mak sut ta.

Virroilla noudatetaan koronarokotuksissa Valtioneuvoston ohjetta,
jon ka THL on tehnyt ja lähettänyt kuntiin, rokotusta koordinoi Pshp
ja Virrat saa rokotteita sitä mukaan kun niitä Suomeen saadaan ja
jae taan kau pun kei hin.

Rokotus on Virroilla edennyt ja tällä hetkellä on aloitettu yli 80-vuo-
tiai den rokottaminen mutta se keskeytynee rokotepulan vuoksi.
Asiakaspalvelutyössä olevat saavat rokotteensa joko terveys- tai
ikä pe rus tein THL:n ohjeen mukaisesti omalla rokotusvuorollaan.

Valmistelija:  Hallintolääkäri, taloussunnittelija, sosiaali- ja terveysjohtaja
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 Ehdotus: Perusturvalautakunta antaa oheisen selvityksen vastauksena val-
tuus to aloit tee seen.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 Eeva Viitanen ja Jouni Neste poistuivat kokouksesta klo 18.10.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kaupunginhallitus

KH 12.04.2021 § 121

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
pe rus tur va lau ta kun nan esityksen tiedoksi ja asian aloitteena lop-
puun käsitellyksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, puh. 044-715 1094, säh-
kö pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto

KV 07.06.2021 § 50
Oheismateriaalina valtuustoaloite.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee perusturvalautakunnan esityksen tie-
dok si ja asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

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

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, puh. 044-715 1094, säh-
kö pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 16 23.02.2021
Kaupunginhallitus § 122 12.04.2021
Kaupunginvaltuusto § 51 07.06.2021

Vastaus valtuustoaloitteeseen ambulanssipalveluista

PETUL § 16
PSHP:n valtuusto on tehnyt keväällä 2020 ensihoidon
palvelutasopäätöksen, joka astui voimaan 2021.

Ensihoidon yhteistyötä tullaan lisäämään terveyskeskuksen,
kotihoidon ja sosiaalitoimen kanssa. Tämän tavoitteena on löytää
etenkin potilaita hyödyntäviä toimintamalleja. Näitä voivat olla
esimerkiksi hoidon tarpeen arviointi, johon voidaan tuoda
vieritestausta, kuten verikokeiden ottamista potilaalta paikan päällä.

Myös asiakkaiden hoitopolut selkeytyvät, kun kaikki toimijat
pääsevät näkemään esimerkiksi potilastietojärjestelmästä eri
toimijoiden kirjaukset. Hoidon tulokset ja lääkärin konsultaatiot
voidaan kirjata paikan päällä potilastietojärjestelmään. Järjestelmän
kautta kotihoito saa myös tiedon, miten missäkin tapauksessa on
päätetty menetellä. Tällöin säästytään turhilta kotihoidon käynneiltä,
jos asiakas onkin päätetty siirtää sairaalahoitoon. Vastaavasti
potilastieto on saatavilla tarvittaessa myös ensihoidon
hätätapaustehtävissä.

Ensihoidon kokeilu lisää asiakkaiden palveluiden laatua, koska
kotona pärjäämistä pystytään tukemaan laajemman
terveydenhuollon tukiverkoston avulla. Uudistusten avulla pyritään
myös siihen, että ensihoidon yksikkö pystyy olemaan paremmin
valmiudessa alueella, koska yksikkö pystyy tekemään tarkemman
hoidon tarpeen arvioin potilaista sekä hoitamaan potilaita laajemmin
potilaan kotona.

Valmistelija:  Sosiaali- ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta antaa oheisen selvityksen vastauksena
valtuustoaloitteeseen ambulanssipalveluista.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, puh. 044 715 1200, sähköposti:
etunimi.sukunimi@keiturinsote.fi

Jakelu: Kaupunginhallitus ja -valtuusto
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KH 12.04.2021 § 122

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
pe rus tur va lau ta kun nan esityksen tiedoksi ja asian aloitteena lop-
puun käsitellyksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, puh. 044-715 1094, säh-
kö pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Valtuusto

KV 07.06.2021 § 51
Oheismateriaalina valtuustoaloite.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee perusturvalautakunnan esityksen tie-
dok si ja asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

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

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, puh. 044-715 1094, säh-
kö pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 186 31.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 52 07.06.2021

Selvitys valtuustoaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä

KH 31.05.2021 § 186
 Hallintosäännön 123 §:ssä säädetään valtuutettujen aloitteista seu-

raa vaa: 

"Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on val tuus to ryh-
mäl lä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toi min taa
ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan pu heen joh ta jal le.

 Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kau pun gin hal li tuk-
sen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloit tees ta käy-
dään lähetekeskustelu siitä, miten aloite on val mis tel ta va.

 Kaupunginhallituksen on vuosittain joulukuun loppuun mennessä esi tet tä-
vä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kau pun gin hal li tuk sel le
lä he te tyis tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuo den loppuun men-
nes sä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on il moi tet ta va, mihin toi men pi tei-
siin nii den johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi to de ta, mitkä aloitteista on
kä si tel ty lop puun."

 Kaupunginvaltuusto on edellisen kerran käsitellyt aloiteyhteenvetoa
ko kouk ses saan 11.5.2020. Tällöin valtuusto on merkinnyt tie dok si
sii hen mennessä keskeneräiset ja loppuun käsitellyksi kat so tut aloit-
teet.

 Oheismateriaalina olevassa selvityksessä ovat edellisen käsittelyn
jäl keen edelleen keskeneräiset ja kaupunginvaltuuston tämän jäl-
keen lop puun kä si tel lyk si katsomat aloitteet.

Valmistelija:  kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
an ne tun selvityksen valtuustoaloitteista ja niiden käsittelystä tie dok-
si.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
 _________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1221, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kaupunginvaltuusto
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KV 07.06.2021 § 52
Liitteenä olevassa selvityksessä ovat edellisen käsittelyn jälkeen
edel leen keskeneräiset ja kaupunginvaltuuston tämän jälkeen lop-
puun käsitellyksi katsomat aloitteet.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee annetun selvityksen val tuus to aloit-
teis ta ja niiden käsittelystä tiedoksi.

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

(Liite 9/52 § selvitys valtuustoaloitteiden käsittelystä)
_________

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1221, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 179 31.05.2021
Kaupunginvaltuusto § 53 07.06.2021
Valtuustotyön arviointi valtuustokaudelta 2017-2021

KH 31.05.2021 § 179 Meneillään oleva valtuustokausi alkoi 1.6.2017 ja päättyy kun ta vaa-
lien siirtymisen myötä 31.7.2021. Valtuutetuilta on pyydetty it sear vi-
oin tia valtuustokauden 2017-2021 työskentelystä. Itsearvioinnissa
hyö dyn ne tään Kuntaliiton mallilomaketta, jolla toteutettiin val tuus to-
työn itsearviointi myös kaudelta 2013-2017. Valtuustotyön it sear vi-
oin nil la valtuutetut voivat arvioida valtuuston toimintaa, saavutettuja
tu lok sia, käytettyjä työskentelytapoja sekä toiminnan ke hit tä mis tar-
pei ta. Itsearvioinnilla valtuutetut voivat määrittää myös näkemyksiä
tu le van valtuustokauden tärkeistä kunnallispoliittisista kysymyksistä.
It sear vi oin ti toteutetaan kyselylomakkeella, johon valtuutetut vas taa-
vat henkilökohtaisesti.

 Oheismateriaalina valtuustotyön arviointi valtuustokaudelta 2017-
2021.

Valmistelija:  kaupunginjohtaja 

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,  että  se  mer kit see
tie dok si yhteenvedon Virtain kaupunginvaltuuston it sear vi oin nis ta
val tuus to kau del ta 2017-2021.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
_________

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

Jakelu: Kaupunginvaltuusto

KV 07.06.2021 § 53
Oheismateriaalina yhteenveto valtuustotyön arvioinnista kaudelta
2017 - 2021.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi yhteenvedon Virtain
kau pun gin val tuus ton itsearvoinista valtuustokaudelta 2017-2021.

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

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

Jakelu: 1.8.2021 aloittaville valtuutetuille tiedoksi
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Kaupunginvaltuusto § 54 07.06.2021

Valtuustoaloitteet

KV 07.06.2021 § 54
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:
 Risto Saarisen ja kahdeksan muun valtuutetun aloite Jigi- ja

per ho ka las tus kurs sin järjestämisestä sekä ohjattujen tu tus tu-
mis ten järjestämisestä kunnan nähtävyyksiin ja ve sis tö kun nos-
tus hank kei siin.

 Virtain sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite sel vi tyk-
sen tekemisestä liikenneyhteyden luomiseksi Virroilta Haa pa-
mäel le huomioiden Haapamäeltä eri suuntiin liikkuvat ju na vuo-
rot.

 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite ilmaisesta aa mu pa-
las ta perusopetuksen oppilaille

 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Inkantien ja jal ka käy-
tä vän perusparannuksesta.

 Keskustan valtuustoryhmän aloite kokoontumistilasta kun ta-
lais ten käyttöön.

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Päätös:  Aloitteet lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltaviksi.

(Liite 10/54 § valtuustoaloitteet)
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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VALITUSOSOITUS (Virtain kaupunginvaltuusto 7.6.2021

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

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

Pykälät: 33, 34, 37, 38, 39, 40, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54 §

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: 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 §

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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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 10.6.2021.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.


