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OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Kaleva Keijo puheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Mäkinen Olavi 1. varapuheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Saarinen Johanna 2. varapuheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Heinonen Tapani jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Hänninen Armi jäsen
Kalliomäki Eila jäsen
Kangas  Sanna jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Kellomäki Marko jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Kontoniemi Teemu jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Koskela Reijo jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Kotalampi Katja jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Kotalampi Pauli jäsen
Lahtinen Matti jäsen
Majanen Tytti jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Mäkinen Aimo jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä, ei osallistunut es-
teel li se nä 24 §:n käsittelyyn

Mäntysalmi Tuula jäsen osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

Nieminen Milla jäsen osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

Nyman Anssi jäsen osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

Rajamäki Ari jäsen osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

Saarinen Risto jäsen
Saloranta Kalevi jäsen
Savinen Kari jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Solja Satu jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Tarvainen Harri jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Tikkanen  Pentti jäsen
Vehmas Jarmo jäsen osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Koro Juha varavaltuutettu Päivi Kangasahon sijaan, osal-

lis tui kokukseen Teamsin vä li-
tyk sel lä

MUU Viitanen  Henna vt. kaupunginjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä, ei osallistunut es-
teel li se nä 24 §:n käsittelyyn

Jaatinen  Kaisa talousjohtaja, oto. hal-
lin to joh ta ja, pöy tä kir jan-
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pi
Jokinen Tuula sivistystoimenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Rantala Katri yhtenäiskoulun rehtori osallistui kokoukseen Teamsin

vä li tyk sel lä
Koskinen Minna sosiaali- ja ter veys joh-

ta ja
osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

Lähteenmäki Jussi tekninen johtaja osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

Sallomy Katariina Liikelaitos Marttisen toi-
mi tus joh ta ja

osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

Vuori Tiina Merikanto-opiston reh-
to ri

osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

Mäki Jarkko nuorisovaltuuston edus-
ta ja

osallistui kokoukseen Teamsin
vä li tyk sel lä

POISSA Kangasaho Päivi jäsen

ALLEKIRJOITUKSET

 Keijo Kaleva Kaisa Jaatinen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 22 - 32
LIITTEET 1/24, 2/26, 3/32 §

PÖYTÄKIRJAN TAR- 31.3.2021
KASTUS

Pentti Tikkanen  Jarmo Vehmas

PÖYTÄKIRJA YLEI- 1.4.2021 kaupungin www-sivuilla
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Kaisa Jaatinen, talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
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Kaupunginvaltuusto § 22 29.03.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KV 29.03.2021 § 22 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 
23.2.2021. Kokouskutsu annetaan tiedoksi seuraavana päivänä ylei-
ses ti säh köi sel lä ilmoitustaululla kaupungin Internet-sivuilla, min kä
lisäksi tie do tus kokouksesta on julkaistu Suomenselän Sa no mis sa.

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

Ehdotus: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus.

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

Teamsin kautta kokoukseen osallistuivat valtuutetuista Tapani Hei no-
nen, Sanna Kangas, Marko Kellomäki, Teemu Kontoniemi, Reijo Kos-
ke la, Katja Kotalampi, Tytti Majanen, Aimo Mäkinen, Olavi Mä ki nen,
Tuu la Mäntysalmi, Milla Nieminen, Anssi Nyman, Ari Rajamäki, Jo han-
na Saarinen, Kari Savinen, Satu Solja, Harri Tarvainen, Jarmo Veh mas,
Kei jo Kaleva, varavaltuutettu Juha Koro, nuorisovaltuuston edustaja
Jark ko Mäki sekä vi ran hal ti jois ta vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen.

Teamsin kautta kokoukseen osallistuivat joh to ryh män jäsenet Tuula Jo-
ki nen, Jussi Lähteenmäki, Katariina Sal lo my, Katri Rantala, Tiina Vuo ri
ja Minna Koskinen.
_________
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Kaupunginvaltuusto § 23 29.03.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KV 29.03.2021 § 23 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 Pentti Tikkanen
ja Jarmo Vehmas.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 31.3.2021 kello 15.00
kau pun gin vi ras tos sa. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti näh tä-
vä nä 1.4.2021 kaupungin www-sivuilla. 

  Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

 Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk si-
mie li ses ti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Tikkanen ja Jar mo
Vehmas.
_________
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Kaupunginhallitus § 74 15.03.2021
Kaupunginvaltuusto § 24 29.03.2021

Kaupunginjohtajan johtajasopimus

10/01.01.01/2021

KH 15.03.2021 § 74
 Kaupunginvaltuusto on 22.2.2021 pidetyssä kokouksessaan va lin nut

Vir tain uudeksi kaupunginjohtajaksi Henna Viitasen. Kuntalain mu-
kaan kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä johtajasopimus.

Kuntalain (410/2015) 42 §:ssä säädetään johtajasopimuksesta seu-
raa vaa:

"Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kun-
nan johtamisen edellytyksistä.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kun nan-
hal li tuk sen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huo mi-
oon, mitä hallintosäännössä määrätään.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla
kun nan joh ta jan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43
§:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia
kun nan joh ta jal le maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hy-
väk syy valtuusto."

Johtajasopimus on luonteeltaan kunnanjohtajan ja poliittisen johdon
kes ki näi nen pelisääntöasiakirja. Johtajasopimuksen tarkoituksena
on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda
kes ki näis tä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille.
Joh ta ja so pi mus sisältää yleensä työn edellytyksiin (esim. toi mi val ta-
ky sy myk set), palvelussuhteen ehtoihin (esim. palkkaus), työn ar-
vioin tiin ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen (esim.
ero kor vaus) liittyviä asioita.

Hallituksen puheenjohtaja on koor di noi nut johtajasopimuksen val-
mis te lua ja käynyt siihen liittyvää kes kus te lua tulevan kau pun gin joh-
ta jan kanssa.

Hallintosäännön 139 §:n mukaan:
"Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään pu-
heen joh ta jan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toi-
mi elin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn
poh ja na eikä vaadi kannatusta."

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: (Kaupunginhallituksen puheenjohtaja):
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 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
joh ta ja so pi muk sen oheismateriaalin mukaisesti sekä delegoi joh ta ja-
so pi muk sen allekirjoittamisen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle
ja kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajalle.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen ja kaupunginhallituksen jäsen Ai mo
Mä ki nen eivät osal lis tu neet esteellisinä asian käsittelyyn (hal lin to la ki 28.1.
§ 1. kohta, Vii ta nen: asianosainen ja A. Mäkinen: asian osai sen läheinen) ja
pois tui vat kokouksesta tämän pykälän kä sit te lyn alkaessa klo 18.09.
_________

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

Jakelu: Kaupunginvaltuusto

KV 29.03.2021 § 24
Liitteenä johtajasopimus.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että se hyväksyy johtajasopimuksen liit-
teen mukaisesti sekä delegoi johtajasopimuksen allekirjoittamisen
kau pun gin val tuus ton puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen pu-
heen joh ta jal le.

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

 (Liite 1/24, johtajasopimus)

Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen ja valtuutettu Aimo Mäkinen eivät
osal lis tu neet esteellisinä asian käsittelyyn (hallintolaki 28.1. § 1. kohta, Vii-
ta nen: asianosainen ja A. Mäkinen: asianosaisen läheinen).
_________

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

Jakelu: Kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus § 118 10.04.2017
Kaupunginhallitus § 189 05.06.2017
Kaupunginhallitus § 205 17.06.2019
Kaupunginhallitus § 167 01.06.2020
Kaupunginhallitus § 248 21.09.2020
Kaupunginhallitus § 56 25.02.2021
Kaupunginvaltuusto § 25 29.03.2021

Elinkeinotoiminnan käytössä olevien kiinteistöjen kehittämissuunnitelma

185/10/2020

KH 10.04.2017 § 118

Kaupunginvaltuusto on 15.12.2015 hyväksynyt sopimuksen, jolla Vir-
tain kaupunki antaa toimitilakiinteistöjen ja teollisuushallien vuok-
raus toi min nan Virtain Yrityspalvelu Oy:n tehtäväksi 1.1.2016 alkaen
kun ta lain yhtiöittämisvelvoitteen toteuttamiseksi.

Sopimuksen mukaan Virtain Yrityspalvelu vuokraa Virtain kaupungin
omis tuk ses sa olevia toimitilakiinteistöjä ja teollisuushalleja omaan lu-
kuun sa. Virtain Yrityspalvelu laskuttaa kaupungilta viisi prosenttia
kau pun gin omistamien kiinteistöjen vuokratuotosta korvaukseksi
vuok raus toi min nan harjoittamisesta.

Toiminnan laajentuessa on tarpeen arvioida toimintamallia uu del leen
ja laatia kehittämissuunnitelma elinkeinotoiminnan käytössä ole vien
kiinteistöjen tulevan toimintamallin osalta. Ke hit tä mis suun ni tel man
tulee sisältää nykytilan arvio sekä mahdolliset muut toi min ta vaih to-
eh dot voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset huo mioi den.

Asiaan liittyy useiden eri lakien ja säännösten kuten kuntalain, osa-
ke yh tiö lain, kirjanpitolain, kilpailulain sekä eri verolakien tulkintaa ja
so vel ta mis ta, joten selvityksen toteuttamisessa on tarpeen käyttää
ul ko puo lis ta asiantuntijaa.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää elinkeinotoiminnan käytössä
ole vien kiinteistöjen vuokraustoiminnan kehittämissuunnitelman, jo ka
sisältää nykymallin sekä eri kehittämisvaihtoehtojen arvioinnin lain-
sää dän nön ja talouden näkökulmista.

 Vastuuhenkilöksi kehittämissuunnitelman laatimiseksi nimetään ta-
lous joh ta ja. Kehittämissuunnitelman toteutuksessa voi daan käyttää
ul ko puo lis ta asian tun ti jaa.

 Kehittämissuunnitelma esitellään kaupunginhallitukselle toukokuun
2017 loppuun mennessä.
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Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485 1221, sähköposti: etu ni-
mi.sukunimi@virrat.fi

KH 05.06.2017 § 189

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.4.2017 päättänyt käyn nis-
tää elinkeinotoiminnan käytössä olevien kiinteistöjen vuok raus toi min-
nan kehittämissuunnitelman.

BDO Oy on laatinut selvityksen, jossa käydään läpi kuntalain ja
muun lainsäädännön ja sääntelyn näkökulmasta vuokraustoiminnan
ny ky mal lia sekä vaihtoehtoisia kehittämismahdollisuuksia. Selvitys
on oheismateriaalina.

Nykytila

Kaupunki omistaa kuusi elinkeinotoiminnan käytössä olevaa kiin teis-
töä joiden hallintaoikeuden se on luovuttanut Virtain Yri tys pal ve lu
Oy:lle vuokraustoiminnan harjoittamiseksi. Virtain Yrityspalvelu Oy
vuok raa kiinteistöjä elinkeinonharjoittajille ja saa toiminnasta 5 %:n
pro vi sion vuokratuotosta.

Lakien ja muun sääntelyn näkökulma

Kuntalain mukaan kunnan toimialaan ei ole katsottu kuuluvan yri tys-
ris kien kantaminen tai puhtaasti kaupallinen tai teollinen toiminta.
Kun nan ei tulisi har joit taa elinkeinotoimintaa, mikäli markkinoilla on
saa ta vil la vastaavia pal ve lui ta yksityisten toimijoiden tuottamana.
Myös kunnan elin kei no po li tiik kaan liittyvällä toiminnalla tulisi siten ol-
la liityntä kunnan asuk kai den hyvinvointiin, kuten työllisyyteen ja toi-
min nan tulisi olla pai kal lis ta. Saattaa olla mahdollista, ettei hallien ra-
ken nut ta mi nen suo raan kaupungin taseeseen yrityksiä varten kuu lu
kun nan toi mi alaan, ellei toiminnalle ole kunnan tehtäviä edis tä viä
mui ta tar koi tus pe riä, kuten työllisyyden edistäminen.

Kuntalain 126 §:n mukaan kunnan hoitaessa tehtävää kil pai lu ti lan-
tees sa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuus-
kun nan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Kuntalain (126 § 1.6.)
mu kaan kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ai na-
kaan, jos kunta ostaa, myy tai vuokraa kiinteistöjä ja toiminta liit tyy
kun nan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettujen tehtävien hoi-
toon. Lain valmisteluasiakirjoissa on tältä osin viitattu lähinnä kun nan
harjoittamaan alueiden käytön suunnitteluun liittyvään tont ti kaup-
paan. Kiinteistötoimintaan liittyvän rakentamistoiminnan on sen si-
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jaan katsottu hallituksen esityksen mukaan kuuluvan yh tiöit tä mis vel-
vol li suu den piiriin. Kilpailuviraston mukaan kunnan voidaan läh tö koh-
tai ses ti katsoa toimivan kiinteistövuokrauksessa markkinoilla kil pai lu-
ti lan tees sa, kun se vuokraa kiinteistöjä tai tiloja kunnan ul ko puo li sil le
toimijoille ja toiminta rinnastuu yksityisten mark ki na toi mi joi den
harjoittamaan vuokraustoimintaan. Kuntalain 127 §:n 5-kohta kui ten-
kin sallii tilojen vuokrauksen tytäryhteisölle, kuten on toimittu Vir tain
Yrityspalvelu Oy:n tapauksessa

Kuntalain 130 §:n mukaan kunta voi luovuttaa tai antaa kiinteistön
vuok ral le vähintään kymmeneksi vuodeksi kilpailutilanteessa mark ki-
noil la toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Mikäli kiin-
teis tö luovutetaan tai annetaan vuokralle ilman tarjouskilpailua, puo-
lu eet to man arvioijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai mark-
ki na pe rus tei nen vuokrataso. Tämä koskee myös kunnan luo vu tuk sia
tai vuokrausta sellaiselle tytäryritykselleen, joka toimii mark ki noil la.

Toiminnan järjestämisessä tulee huomioida myös EU:n val tion tu ki-
sään te lyn yritystukiin liittyvät rajoitukset. Julkisyhteisön yrityksille
myön tä mät valikoivat tuet, jotka voivat vääristää kilpailua ja vai kut taa
jä sen val tioi den väliseen kauppaan, ovat EU-lainsäädännöstä joh-
tuen pääsääntöisesti vain rajoitetusti mahdollisia. Tukea voivat ol la
pää oma si joi tuk set, lainat tai takaukset, ellei niitä ole tehty mark ki na-
eh doin ja erilaiset maksuhelpotukset tai alihintaiset palvelut. Tu kea
voi vat olla myös kunnan omalle tytäryritykselleen suuntaamat tu ki toi-
men pi teet.

Kunta voi myöntää lain sallimissa rajoissa vakuutta vastaan lainoja
ja takauksia tytäryrityksilleen. Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan
myön tä mä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan ky-
kyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myön tää
lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy mer kit tä vä ta-
lou del li nen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vas ta-
va kuuk sil la.

Johtopäätökset

Edellä esitetyn perusteella, mikäli kaupunki rakennuttaa toimitiloja
yri tys ten käyttöön, on nykyisestä kil pai lu neut ra li teet ti lain sää dän nös tä
johtuen suositeltavaa, että tällainen toiminta järjestetään pe rus kun-
nan sijasta konsernin tytäryrityksessä, vaikka toiminnalla onkin ole-
mas sa kunnan muita tehtäviä edistäviä vaikutuksia. Luo vu tet taes sa
kiin teis tö jä tytäryrityksille on niiden arvosta hankittava ar vio kir ja.
Mikäli kiin teis tö jen vuokraustoimintaa siirretään yhtiölle tai yh tiö tä
rahoitetaan, tu lee ennen päätöksentekoa lisäksi arvioida EU:n val-
tion tu ki sään te lyn soveltuvuus järjestelyyn.

Kehittämisvaihtoehdot
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Kehittämisvaihtoehtoja on selvitetty tarkemmin oheismateriaalissa.
Vir tain kaupungin ja Virtain Yrityspalvelu Oy:n tilanteessa keskeiset
vaih to eh dot ovat:
1. Virtain kaupunki luovuttaa olemassa olevat kiinteistöt pää oma-

si joi tuk se na Virtain Yrityspalvelu Oy:lle ja rakenteille tulevan
ra ken nuk sen kaupalla. Jatkossa Virtain Yrityspalvelu Oy ra ken-
nut taa mahdolliset elinkeinotoiminnan käyttöön tulevat kiin teis-
töt.
1.1. Järjestelyssä huomioitavat seikat

 Luovutettavien kiinteistöjen arvosta tulee hankkia
ar vio kir jat.

 EU:n valtiontukisääntely huomioitava
 Virtain Yrityspalvelu Oy:n tulee maksaa 4 %:n va-

rain siir to ve ro luovutuksen kohteena olevan omai-
suu den arvosta.

 Virtain Yrityspalvelu Oy:n oma pääoma vahvistuu
olen nai ses ti pääomasijoituksen johdosta.

 Virtain Yrityspalvelu Oy:n osakkeiden arvo Virtain
kau pun gin taseessa kasvaa pääomasijoituksen ver-
ran ja ylittää olennaisesti Virtain Yrityspalvelu Oy:n
oman pääoman. Mikäli kiinteistöjen arvo ei yli tä ta-
se ar voa, saattaa tämä johtaa ar von alen nus kir jauk-
seen Virtain kaupungilla.

 Luovutus voidaan toteuttaa osittain siten, että Vir-
tain kaupunki antaa lainaa Virtain  Yrityspalvelu
Oy:lle jolloin sijoitus omaan pääomaan on al hai-
sem pi.

 Yhtiölle muodostuu voitonjakokelpoisia varoja, jo ten
vel vol li suus maksaa korkoa pääomalainoille on ole-
mas sa.

2. Virtain kaupunki luovuttaa olemassa olevat kiinteistöt lii ke toi-
min ta siir ros sa. uudelle perustettavalle yhtiölle ja rakenteille tu-
le van rakennuksen kaupalla. Jatkossa uusi yhtiö rakennuttaa
mah dol li set elinkeinotoiminnan käyttöön tulevat kiinteistöt. Vir-
tain Yrityspalvelu Oy sulautuu uuteen yhtiöön.
2.1. Järjestelyssä huomioitavat seikat

 Luovutettavien kiinteistöjen arvosta tulee hankkia
ar vio kir jat.

 EU:n valtiontukisääntely huomioitava
 Verohallinnolta tulee hakea ennakkoratkaisu siitä

kat so taan ko järjestely elinkeinoverolain mukaiseksi
lii ke toi min ta siir rok si. Tällä on vaikutusta mm. vel vol-
li suu teen suorittaa varainsiirtoveroa.

 Sulautumisessa Virtain Yrityspalvelu Oy:n ne ga tii vi-
set voittovarat yhdistyvät sijoitetun oman pää oman
ra has toon. Oman pääoman määrä on muu toin sa-
ma kuin vaihtoehdossa 1.

 Menettely johtaa siihen, että yhtiön osakkeiden ar vo
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Virtain kaupungin taseessa kasvaa pää oma si joi tuk-
sen verran ja ylittää olennaisesti yhtiön oman pää-
oman. Mikäli kiinteistöjen arvo ei ylitä ta se ar voa,
saattaa tämä johtaa arvonalennuskirjaukseen Vir-
tain kaupungilla.

 Yhtiölle muodostuu voitonjakokelpoisia varoja, jo ten
vel vol li suus maksaa korkoa pääomalainoille on ole-
mas sa.

3. Toimintaa jatketaan nykyiseen tapaan ja Virtain Yrityspalvelu
Oy:lle myönnettyjä pääomalainoja muunnetaan sijoitukseksi si-
joi te tun vapaan oman pääoman rahastoon. Tällöin Virtain kau-
pun gin lainasaaminen siirtyy taseessa oman pääoman arvoon.
3.1. Järjestelyssä huomioitavat seikat

 EU:n valtiontukisääntely huomioitava
 Kaupungilta poistuu oikeus saada korkotuottoa,

mut ta osingon maksu on mahdollista.
 Menettely ei ole välttämätön osakeyhtiölain nä kö-

kul mas ta, koska pääomalainat kattavat negatiivisen
oman pääoman.

Valmistelija: talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi ja palauttaa asian jat-
ko val mis te luun.

Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi raportin tiedoksi ja palautti asian jat ko val-
mis te luun.
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh: (03) 485 1221, sähköposti: etu ni-
mi.sukunimi@virrat.fi

KH 17.06.2019 § 205

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 4.2.2019 antanut päätöksen jossa
lin ja taan, että teollisuushallien tulisi olla niitä vuokraavan yhtiön
omis tuk ses sa. Kaupunginhallitus on 25.2.2019 § 51 päättänyt käyn-
nis tää toimenpiteet, jolla täytetään hallinto-oikeuden päätöksessä
esiin nostetut asiat ja hallit siirretään Virtain Yrityspalvelu Oy:lle. Sel-
vi tys asian etenemisestä tulee tuoda kaupunginhallitukselle ke sä-
kuun 2019 loppuun mennessä.

Eri vaihtoehdoista hallien siirtämiseksi on vuonna 2017 teetetty sel vi-
tys ul ko puo li sel la asiantuntijalla. Hallien siirtämistä lähdetään to teut-
ta maan teh dyn selvityksen perusteella. Ensimmäisenä toi men pi tee-
nä tulee kiin teis töis tä hankkia arviokirjat. Kiinteistöjen käyvällä ar vol-
la on vai ku tus ta arvioitaessa eri toteutusvaihtoehtoja.



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2021 77
Kaupunginvaltuusto 29.03.2021

Ptk:n tark.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin omistamista teol li suus hal-
leis ta hankitaan arviokirjat ja valtuuttaa kaavoitus- ja ke hit tä mis pääl-
li kön hoitamaan asiaa.

 Elokuun 2019 loppuun mennessä kaupunginhallitukselle esitellään
päi vi te tyt vaihtoehdot, joiden perusteella voidaan tehdä päätös to teu-
tus ta vas ta.

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

 Talousjohtaja Kaisa Jaatista kuultiin asiantuntijana tämän pykälän
kä sit te lyn ajan. Jaatinen poistui kokouksesta tämän pykälän kä sit te-
lyn jälkeen klo 18.40.
_________

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

Jakelu: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö, elinkeinopäällikkö

KH 01.06.2020 § 167

Asian käsittely on viivästynyt muiden projektien sekä hen ki lö vaih dos-
ten johdosta. Asian selvittäminen ja toteuttamistavan valinta on otet-
tu myös vuoden 2020 talousarviotavoitteeksi.

BDO Oy on päivittänyt aikaisemman selvityksen eri vaih to eh dois ta ja
nii den taloudellisista vaikutuksista. Selvityksessä on otettu huo mi oon
muutokset rakennuksissa ja niiden tasearvoissa ku ten myös Vir tain
Yrityspalvelu Oy:n taloudessa. Selvityksen si säl töä on ai kai sem mas-
ta muutettu siten, että siirtoon sisältyisivät ai noas taan ne ra ken nuk-
set, joissa harjoitetaan puhtaasti markkinoilla ta pah tu vaa elin kei no-
toi min taa tai tilat ovat sellaiseen toimintaan tar koi te tut/so vel tu vat.

Oheismateriaalina kaupunginhallituksen jäsenille on päivitetty sel vi-
tys, kiinteistöjen arviokirjat sekä yh teen ve to vaihtoehdoista ja niiden
ta lou del li sis ta vaikutuksista.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus käy asiasta ohjauskeskustelun ja palauttaa asian
val mis te luun.

Päätös:  Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:
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 Kaupunginhallitus käy asiasta ohjauskeskustelun ja päättää hakea
ve rot ta jal ta ennakkoratkaisun koskien yhtiöittämistä lii ke toi min ta siir-
to na. Asia palautetaan jatkovalmisteluun.

 Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti kes-
kus te lun jäl keen.

Asiantuntijana tämän pykälän aikana kuultiin talousjohtaja Kaisa Jaatista,
jo ka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.30.
_________

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

KH 21.09.2020 § 248

Verohallinto on 11.9.2020 antanut päätöksen en nak ko rat kai su ha ke-
muk seen. Oheismateriaalina olevan päätöksen mukaisesti ve ro hal-
lin to katsoo, että siirtoon ei sovelleta elinkeinoverolain 52 d:ssä sää-
det tyä periaatetta eikä kyseessä ole siten mainitussa lainkohdassa
tar koi tet tu liiketoimintasiirto.

Valmistelun kuluessa on vahvistunut se käsitys, että yhtiöittäminen
oli si joka tapauksessa järkevä toteuttaa liiketoimintasiirron tapaan
uu teen yhtiöön, jolloin perustettavalle yhtiölle siirtyy apporttina kaik ki
toi min taan liit ty vät varat ja velat. Myöhemmin Virtain Yrityspalvelu
Oy su lau tui si uu teen perustettuun yhtiöön.

Valmistelija:  talousjohtaja, kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee saapuneen päätöksen tiedoksi ja päät-
tää, että päätökseen ei haeta muutosta.

 Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että asian valmistelua jatketaan li-
sä sel vi tyk sil lä.

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

Asiantuntijana tämän pykälän aikana oli paikalla talousjohtaja Kaisa Jaa ti-
nen klo 17.34 - 18.24.
_________

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

KH 25.02.2021 § 56
 Edellisen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti palauttaa

asian valmisteluun. Jatkovalmistelun yhteydessä on muun muassa
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käy ty keskusteluja kiinteistöjen käyttäjien kanssa. Lisäksi kau pun gin-
val tuus tol le on ehdotettu (käsittely 22.2.2021), että yksi ko ko nai suu-
teen liittyvä rakennus myytäisiin. Mikäli kauppa hyväksytään, siir ret-
tä vään kokonaisuuteen sisältyisi seuraavat rakennukset.

Kohde Osoite Kiinteistötunnus
Finncont rakennukset Kiertotie 10-12 936-15-7-14
Lekatie 6 Lekatie 6 936-11-3-7
Kitusenkulman teollisuushalli Ilveskatu 8 936-25-2-1

Jatkovalmistelussa on edelleen vahvistunut aja tus siitä, että vuok-
raus toi min ta on tarkoituksenmukaista keskittää uu teen pe rus tet ta-
vaan yhtiöön, johon edellä mainittu kokonaisuus siir ret täi siin elin kei-
no ve ro lain 52 d §:n liiketoimintasiirron periaatteita nou dat taen. Lii ke-
toi min ta siir ros sa perustettavalle yhtiölle siirretään lii ke toi min ta ko ko-
nai suus varoineen ja velkoineen. Tavoitteena on, et tä siirrosta ei ai-
heu du vuokralaisille vuokrankorotusta tai muita li sä ku lu ja. Osassa
vuok ra so pi muk sis ta on myös kirjaus, jonka mu kaan mahdollisesta
kiin teis tö ve ros ta vastaa vuokranantaja.

Toi ses sa vai hees sa Virtain Yri tys pal ve lu Oy:n toiminta tulisi osaksi
pe rus tet ta van uu den yhtiön toi min taa. Käytännössä tämä to den nä-
köi ses ti to teu tet tai siin osakeyhtiölain mu kai se na sulautumisena, jon-
ka seu rauk se na Vir tain Yrityspalvelu Oy  purkautuisi.

Valmistelija:  talousjohtaja, kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että edel-
lä yksilöityihin rakennuksiin liittyvä toimintakokonaisuus siir re tään pe-
rus tet ta val le yhtiölle varoineen ja velkoineen nou dat taen lii ke toi min-
ta siir ron periaatteita.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.

Asiantuntijana tämän pykälän ajan kuultiin talousjohtaja Kaisa Jaa tis ta, jo-
ka saapui kokoukseen klo 17.50 tämän pykälän alkaessa Teams-etäyh tey-
den kautta.
_________

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

Jakelu: Valtuusto

KV 29.03.2021 § 25

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että edellä yksilöityihin rakennuksiin liit-
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ty vä toimintakokonaisuus siirretään perustettavalle yhtiölle va roi neen
ja velkoineen noudattaen liiketoimintasiirron periaatteita.

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

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 78 15.03.2021
Kaupunginvaltuusto § 26 29.03.2021

Tilinpäätöksen 2020 negatiiviset talousarviopoikkeamat

46/02.02/2021

KH 15.03.2021 § 78
 Vuoden 2020 talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on kunkin tu-

los alu een toimintakate eli tulojen ja menojen erotus.

Investointien sitovuustaso on hankkeen tai hankeryhmän brut to mää-
räi set tuloarviot ja menomäärärahat.

Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat:
 Verotulot
 Valtionosuudet
 Rahoitustulot ja -menot
 Satunnaiset erät
 Tilinpäätössiirrot

Rahoitusosan sitovia eriä kaikki rahoituksen rahavirran erät brut to-
mää räi si nä.

Käyttötalouden osalta toimielintasolla talousarvio ylittyi ainoastaan
tar kas tus lau ta kun nal la. Lisäksi liikelaitos Marttisen tulostavoite
(+20.000 euroa) ei to teu tu nut. Tulosaluetasolla ylityksiä tuli pe rus tur-
va lau ta kun nal la, si vis tys toi mel la ja teknisellä toimella. Pe rus tur va lau-
ta kun ta on kä si tel lyt talousarvioylitykset/alustavan ti lin pää tök sen ko-
kouk ses saan 23.2.2021, sivistyslautakunta 24.2.2021 ja tar kas tus-
lau ta kun ta 16.2.2021. Tek nis ten palveluiden lautakunnan osal ta yli-
tys tä tuli hal lin non tu los alu eel la, kokonaisuutena toi mi eli men ta lous-
ar vio alit tui selkeästi. Teknisten palveluiden lautakunta on kä si tel lyt
ti lin pää tös tä kokouksessaan 9.3.2021. Muiden toi mi elin ten osal ta ta-
lous ar vio yli tyk siä ei tullut.

Investointien osalta vähäisiä määrärahaylityksiä oli muutamien hank-
kei den/han ke ryh mi en osalta.

Oheismateriaalina on yhteenveto käyttötalouden, investointien, tu-
los las kel man ja ra hoi tuk sen negatiivisista ta lous ar vio poik kea mis ta
sel vi tyk si neen.

Oheisaineistona on lisäksi alustava toimielinkohtainen toteuma se kä
kau pun gin ulkoinen tuloslaskelma (sis. Liikelaitos Marttinen).

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ti-
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lin pää tök sen 2020 talousarviopoikkeamat oheismateriaalin mu kai-
ses ti.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.
_________

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

Jakelu: Kaupunginvaltuusto

KV 29.03.2021 § 26
Liitteenä on yhteenveto käyttötalouden, investointien, tu los las kel man
ja rahoituksen negatiivisista talousarviopoikkeamista sel vi tyk si neen.

 Oheisaineistona on lisäksi alustava toimielinkohtainen toteuma sekä
kau pun gin ulkoinen tuloslaskelma (sis. Liikelaitos Marttinen).

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen 2020 ta lous ar vio poik-
kea mat liitteen mukaisesti.

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

 (Liite 2/26 yhteenveto käyttötalouden, investointien ja tu los las kel man
negatiivisista talousarviopoikkemista selvityksineen)
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 27 16.03.2021
Kaupunginhallitus § 92 22.03.2021
Kaupunginvaltuusto § 27 29.03.2021

Lisämääräraha Virtain hammashoidon hoitokoneinvestointiin

85/02.02.00/2020

PETUL § 27
Alkuperäisessä talousarvion 2021 investointisuunnitelmassa so si aa-
li- ja terveystoimen kalustohankinta -ryhmään oli va rat tu rahaa yh-
den hammashoidon hoitokoneen uusimiseen. Tämän lisäksi on va-
raus röntgenin uusintaan ja Vihriälän alakerran toimistotilan en si ker-
tai seen kalustamiseen.

Ta lous ar vion valmistumisen jälkeen on havaittu tarve uusia myös toi-
nen hoi to ko ne jo aiemmin vuonna 2021 uusitun lisäksi. In ves toin nin
arvioitu arvo on noin 30 000 euroa.

Valmistelija:  Taloussuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan 30 000 lisämäärärahan so-
si aa li- ja terveystoimen kalustohankinta -ryhmään ja ehdottaa sen
hy väk sy mis tä edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, puh. 044 715 1200, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@keiturinsote.fi

Jakelu:  Kaupunginanhallitus

KH 22.03.2021 § 92

Vuoden 2021 investointien nettomeno on alkuperäisen talousarvion
mu kaan 9.293.600 euroa. Tähän mennessä investointeihin on myön-
net ty 150.000 euron lisämääräraha. Yhdessä aikaisempien se kä
muiden ehdotettujen määrärahamuutosten kanssa investointien net-
to me no nousisi 9.563.600 euroon. Ehdotettu lisämääräraha ei ai heu-
ta muutosta talousarvion rahoitustarpeeseen.
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Mahdollisesti tuleva sote-uudistus huomioiden pe rus tur va lau ta kun-
nan alaisten investointien toteutuksen yhteydessä tulisi lisäksi sel vit-
tää leasing-rahoituksen soveltuminen investointien to teut ta mi seen.

Valmistelija:  talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että pe rus-
tur va lau ta kun nan alaiseen Terveys- ja sosiaalitoimen ka lus to han kin-
nat -hankeryhmään myönnetään 30.000 euron lisämääräraha hoi to-
ko neen hankintaan.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
_________

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

Jakelu: Valtuusto

KV 29.03.2021 § 27

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että perusturvalautakunnan alaiseen
Ter veys- ja sosiaalitoimen kalustohankinnat -hankeryhmään myön-
ne tään 30.000 euron lisämääräraha hoitokoneen hankintaan.

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

Jakelu: Kirjanpito, sosiaali- ja terveysjohtaja ja taloussuunnittelija



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2021 85
Kaupunginvaltuusto 29.03.2021

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus § 90 22.03.2021
Kaupunginvaltuusto § 28 29.03.2021

Lisämääräraha teollisuusalueen maanrakennustöihin

85/02.02.00/2020

KH 22.03.2021 § 90
 Jita Oy on esittänyt tarpeen vuokrata Virtain kaupungilta kiin teis tös tä

Mustakorpi 936-409-91-29 noin 3500m2 määräalan va ras toin ti alu-
eek si. Yrityksen tarve alueen vuokraamiseksi on kiireellinen, min kä
johdosta asia on päätetty tuoda suoraan kau pun gin hal li tuk sen kä sit-
te lyyn.

 Alue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten kort te li alu eek si
(TY). Alueella on nykytilassaan puustoa ja se ei sel lai se naan sovi
va ras toin ti alu eek si. Puusto tulee hakata ja alue tulee ko ko nai suu-
des saan perustaa. Maanrakennustöiden hinta-arvio on ko ko nai suu-
des saan 90 000€ (alv 0%) Alueesta laaditaan vuok ra so pi mus Jita
Oy:n kanssa. Vuokran hinta määritetään toteutuneiden kus tan nus ten
mukaan ja kustannukset jaetaan vuok ra so pi mus kau del le 10-vuot ta.
Vuokrasopimuksesta laaditaan erillinen päätös.

Vuoden 2021 investointien nettomeno on alkuperäisen talousarvion
mu kaan 9.293.600 euroa. Tähän mennessä investointeihin on myön-
net ty 150.000 euron lisämääräraha. Yhdessä aikaisempien se kä
muiden ehdotettujen määrärahamuutosten kanssa investointien net-
to me no nousisi 9.563.600 euroon. Ehdotettu lisämääräraha ei ai heu-
ta muutosta talousarvion rahoitustarpeeseen.

Valmistelija:  tekninen johtaja, talousjohtaja

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kun-
nal lis tek nii kan han ke ryh mään myönnetään 90.000 euron li sä mää rä-
ra ha kiinteistön Mus ta kor pi 936-409-91-29 noin 3500 m2 mää rä alan
maan ra ken nus töi hin.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jäl keen.
_________

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

Jakelu: Valtuusto

KV 29.03.2021 § 28



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2021 86
Kaupunginvaltuusto 29.03.2021

Ptk:n tark.

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että kunnallistekniikan hankeryhmään
myön ne tään 90.000 euron lisämääräraha kiinteistön Mustakorpi
936-409-91-29 noin 3500 m2 määräalan maanrakennustöihin.

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

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

Jakelu: Kirjanpito, tekninen johtaja



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2021 87
Kaupunginvaltuusto 29.03.2021

Ptk:n tark.

Perusturvalautakunta § 21 23.02.2021
Kaupunginhallitus § 83 15.03.2021
Kaupunginvaltuusto § 29 29.03.2021

Lastensuojelun sosiaaliohjaajan viran perustaminen

117/01.01.01/2021

PETUL § 21
Uudessa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) sosiaalityö määritellään
asiakas- ja asiantuntijatyöksi, jossa rakennetaan asiakkaan tai
yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen
kokonaisuus sekä seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta.
Sosiaalityö on muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on
asiakkaiden toimintaedellytysten vahvistamisen lisäksi yhteisöjen
sosiaalisen eheyden edistäminen. 

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015) säädetään
oikeudesta toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Lain
tarkoituksena on varmistaa, että sosiaalihuollon työntekijöillä on
ammattitoiminnan edellyttämä koulutus sekä mahdollisuus edistää
ammattihenkilöiden välistä yhteistyötä ja tarkoituksenmukaisen
tehtävärakenteen muodostamista (em., 1§). Sosiaalityöntekijän
erityisiksi velvollisuuksiksi on määritelty sosiaalityön ammatillisesta
johtamisesta vastaaminen, sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyöstä
vastaaminen sekä työn vaikutusten seuranta ja arviointi (em., 9 §).

Ammatillisen kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä vastaa edellä
mainittujen tehtävien lisäksi erityistä tukea tarvitsevien lasten ja
muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asiakkuudesta,
lastensuojelun asiakkaana olevien lasten asioista sekä
päätöksenteosta kiireellistä sijoitusta, huostaanottoa, sijaishuoltoa ja
tiettyjä sijaishuollon rajoitustoimenpiteitä koskevissa asioissa (SHL
1301/2014, 36 §; LsL 417/2007,13 §, 26 §). Erityistä tukea
tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista vastaavan
työntekijän tulee olla ammatillisen kelpoisuuden omaava
virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä (SHL 1301/2014, 36 §).

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan sosiaalihuoltoon liittyvää neuvontaa,
ohjausta ja tukea palvelujen käytössä. Sosiaaliohjauksen tavoitteena
on asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen
elämänhallintaa ja toimintakykyä vahvistamalla. (Em., 15–16 §.).
Sosiaaliohjaukseen ja työhön liittyy vahvasti palvelutarpeen arviointi,
johon henkilöllä on oikeus, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen
tarpeetonta. (SHL 2014/1301, 36 §.). Palvelutarpeen arvioinnin
yhteydessä tehdään yhteenveto asiakkaan tilanteesta sekä
sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta ja määritellään
asiakkaan tarve omatyöntekijään (SHL 2014/1301, 37 §). Lisäksi
palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään tarvittaessa myös
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lastensuojelun tarve (LsL 2007/417, 26 §).

Jotta sosiaalityöntekijän ja -ohjaajan tehtävänkuvat vastaisivat
lainsäädännön määritelmiä ja uuden sosiaalihuoltolain mukaiset
palvelut toteutuisivat, sosiaalityössä tulee keskittyä entistä
vahvemmin yksilö- ja perhekohtaiseen suunnitelmalliseen
muutostyöhön, yhteisöjen sosiaalisen eheyden edistämiseen ja
sosiaalityön vaikuttavuuden arviointiin. Sosiaaliohjauksessa työn
painopisteenä tulee olla asiakkaiden elämänhallinnan ja
toimintakyvyn vahvistaminen asiakkaiden arjessa tapahtuvan
ohjauksen ja neuvonnan keinoin.

Yhteistoiminta-alueella on tarve tarkastella sosiaalityön ja
sosiaaliohjauksen töiden integraatioita ja kehittämistä. Virtain
kaupungin sosiaalitoimessa on kolme vakituista sosiaalityöntekijän
virkaa, joista kaksi on määritelty lastensuojeluun ja yksi virka
aikuissosiaali- ja vammaispalveluiden sosiaalityöhön. Sosiaalityön
kehittämisessä on huomioitavaa, että nykyiset sosiaalityöntekijöiden
työtehtävät sisältävät sellaisia työtehtäviä, jotka eivät vaadi
sosiaalityöntekijän pätevyyttä, kuten omaishoidon tuen  tai
kuljetuspalveluiden myöntäminen. Toisaalta lastensuojeluun ei ole
myöskään ollut käytettävissä vakituista sosiaaliohjauksen
työpanosta.

Virtain aluella on kaksi sosiaaliohjaajan virkaa, jotka molemmat ovat
määritelty aikuissosiaalityöhön. Vammaispalveluissa ei ole ollut
käytettävissä sosiaaliohjauksen työpanosta eikä siten
säännönmukaista työparityöskentelyn mahdollisuutta. Lisäksi
aiemmalla kaupunginvaltuuston  päätöksellä 75§ (16.11.2020) on
sitouduttu valtakunnalliseen työllisyyden kuntakokeiluun, joka
edellyttää merkittävää sosiaaliohjauksen työnpanosta. Tähän
nykyiset sosiaaliohjauksen resurssit ovat melko niukat.

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen intergraation kehittämiseksi
henkilöstön kanssa on pidetty suunnittelukokouksia sekä toteutettu
työajanseuranta joulukuussa 2020. Yhteisesti jokaiselle sosiaalityön
osa-alueelle, lastensuojelulle, aikuissosiaalityölle sekä
gerontologiselle ja vammaispalveluiden sosiaaaliohjaukselle on
laadittu näiden pohjalta omat, erilliset tehtävänkuvaukset, joita
kehitetään vielä edelleen. Tehtävänkuvauksissa on huomioitu
erityisesti lainsäädännön edellytykset ja töiden tarkempi sisältö, jotta
se täyttää ammattiliset vaatimukset ja toisaalta taas professsion
mielekkyyden. 

Aikaisempien työ- ja virkajärjestelyjen vuoksi, viran perustamisesta
ei synny kustannuspainetta perusturvaan, vaan viran mahdollinen
täyttö on jo huomioitu talousarviota laadittaessa.

Vaikuttavuuden arviointi:
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Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vai ku tus ta
Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen / ei vaikutusta

Valmistelija:  sosiaali- ja terveysjohtaja

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

 Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
  _________

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

Jakelu Kaupunginhallitus

KH 15.03.2021 § 83

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää pe-
rus taa uuden sosiaaliohjaajan viran lastensuojeluun 1.5.2021 al kaen
pe rus tur va lau ta kun nan ehdotuksen mukaisesti.

 Lisäksi kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan sosiaaliohjaajan vi ral-
le lastensuojeluun 1.5.2021 alkaen sillä edellytyksellä, että kau pun-
gin val tuus to päättää perustaa viran.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Kaupunginvaltuusto

KV 29.03.2021 § 29

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää perustaa uuden sosiaaliohjaajan viran
las ten suo je luun 1.5.2021 alkaen perusturvalautakunnan ehdotuksen
mu kai ses ti.
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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

Jakelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja
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Sivistyslautakunta § 28 24.02.2021
Kaupunginhallitus § 82 15.03.2021
Kaupunginvaltuusto § 30 29.03.2021

Esiluokanopettajan virkojen perustaminen ja täyttöluvat

59/12.00.01/2021

SIVIL 24.02.2021 § 28

Virtain uusi yhtenäiskoulu rakennuksena aloittaa toimintansa
lukuvuoden 2021-2022 alussa. Samassa yhteydessä kaupungin
tasolla esiopetus siirtyy kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksesta
opetustoimen alaisuuteen. Järjestämistapa vaikuttaa esiopetusta
opettavan opettajan palvelussuhteen ehtoihin, koska riippuen
järjestämistavasta hänen palvelussuhteensa ehdot määräytyvät
järjestämisvastuussa olevan hallinnonalan mukaan. Toimintojen
kannalta keskeisin ero on esiopetusta antavan henkilöstön työajan
määräytymisessä. Opetustoimen alaisuudessa esiluokanopettaja
toimii opetusvelvollisuustyöajassa. Esiluokanopettajan
opetusvelvollisuus on 23 tuntia. Lisäksi viranhaltijaa koskee samat
opettajatyöpäiviä ja YS-aikaa koskevat säädökset kuin opettajiakin.
Varhaiskasvatuksen hallinnonalalla järjestettävän esiopetuksen
varhaiskasvatuksen opettaja on kokonaistyöajassa, jolloin hänen
viikoittainen työaikansa on 28,25 tuntia.
Yhtenäiskouluun on ilmoittautunut 29 lasta, josta muodostetaan
kaksi esiopetusryhmää. Virtain kaupungin opetustoimeen tulee siis
perustaa kaksi esiluokanopettajan virkaa, joiden virantoimituspaikka
työsuhteen alkaessa on Virtain yhtenäiskoulu.

Valmistelija:  Yhtenäiskoulun rehtori

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että opetustoimeen perustetaan kaksi
esiluokanopettajan virkaa (vakanssinumerot 5101 ja 5102) ja
kaupunginhallitus myöntää näille viroille täyttöluvan.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

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

Jakelu:

KH 15.03.2021 § 82
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Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päät tää pe-
rus taa opetustoimeen kaksi esiluokanopettajan virkaa (va kans si nu-
me rot 5101 ja 5102).

 Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan kahdelle esi luo kan-
opet ta jan viralle sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää
pe rus taa virat.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Kaupunginvaltuusto

KV 29.03.2021 § 30

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää perustaa opetustoimeen kaksi esi luo-
kan opet ta jan virkaa (vakanssinumerot 5101 ja 5102).

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

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

Jakelu: Yhtenäiskoulun rehtori
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Kaupunginhallitus § 93 22.03.2021
Kaupunginvaltuusto § 31 29.03.2021

Valtuustoaloite hissien rakentamisesta Virtain kerrostaloihin

311/00.02.00/2020

KH 22.03.2021 § 93
 Risto Saarinen ja kahdeksan muuta valtuutettua ovat jättäneet

29.10.2020 valtuustoaloitteen hissien rakentamisesta Virtain ker ros-
ta loi hin.

Aloitteen mukaan Virroilla väestön ikääntymisestä johtuen erilaisten
pal ve lu jen järjestäminen kotona tapahtuvan asumisen tukemiseksi
ovat tärkeitä. Yksi merkittävä ongelma Virroilla on lähes kaikista ker-
ros ta lois ta puuttuva hissi. Sen puute aiheuttaa merkittäviä jär jes te ly-
jä etenkin ikä-ihmisten asumiselle.

Aloitteen mukaan Virroilla on huomattava määrä vapaarahotteisia
ker ros ta lo asun to ja va paa na, koska liikuntarajoitteinen asukas ei pys-
ty kerroksissa asu maan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA myöntää ha ke muk ses ta taloyhtiöille ja yhteisöasukkaille his si-
avus tus ta, jonka suu ruus on enintään 45 % hyväksytyistä hissin ra-
ken ta mi seen liittyvistä ko ko nais kus tan nuk sis ta. Monessa kunnassa
on tämän avustuksen li säk si myönnetty kunnan avustus, joka on
suu ruu del taan 5-10 %.

Aloitteessa esitetään Virtain kaupungin ryhtyvän aloitteelliseksi
mark ki noi maan hissiavustusten hakua taloyhtiöille. Lisäksi kau pun-
gin avustuksen mahdollisuus selvitettäisiin, esimerkiksi 5-10 % suu-
rui sek si.

 Virtain kaupunki on järjestänyt yhdessä yhteistyökumppaneiden
kans sa 25.11.2020 infotilaisuuden liittyen hissien jälkiasennukseen.
Ti lai suu des sa esiteltiin myös ARA:n rahoitusmahdollisuuksia hissien
jäl ki asen nuk siin liittyen. Vuo den 2022 talousarvion valmistelun yh-
tey des sä voidaan arvioida, on ko kaupungilla mahdollisuutta ra hoit-
taa hissi-investointeja avus tuk sen tai muun rahoituksen muodossa.

Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja

Ehdotus: Kaupungihallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
edel lä esitetyn tiedoksi ja asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
_________

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

Jakelu: Valtuusto

KV 29.03.2021 § 31

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: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen puh. 044-715 1201, säh kö pos ti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginvaltuusto § 32 29.03.2021

Valtuustoaloite

KV 29.03.2021 § 32
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 seuraavan aloitteen:
 Virtain sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite Put-

toshar jun alueen kunnostamisesta monipuoliseen vir kis tys käyt-
töön.

Päätös:  Aloitteet lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

(Liite 3/32 § valtuustoaloite)
_________

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) 485
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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VALITUSOSOITUS (Virtain kaupunginvaltuusto 29.3.2021)

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

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

Pykälät: 22, 23, 31, 32 §

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: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §

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
erilliseen tie dok si saan ti to dis tuk seen merkittynä aikana. Asianosaisen suostumuksella päätös voidaan
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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 1.4.2021.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.


