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OSALLISTUJAT 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
LÄSNÄ Mäntysalmi Tuula  Puheenjohtaja ei osallistunut esteellisenä § 166 

käsittelyyn 
 Kontoniemi Teemu 1. vpj osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Majanen Tytti  2. vpj osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Heinonen Tapani  jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Kalliomäki Eila  jäsen  
 Kangas  Sanna jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä 
 Koskela Reijo  jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä, ei osallistunut 
esteellisenä § 189 käsittelyyn 

 Kotalampi  Katja jäsen osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 Mäkinen  Aimo jäsen  
 Tarvainen  Harri jäsen  
 
 
MUU Kaleva Keijo  KV:n puheenjohtaja  
 Mäkinen Olavi  KV:n 1. vpj. osallistui kokoukseen Teamsin 

välityksellä, ei osallistunut 
esteellisenä § 166 käsittelyyn 

 Saarinen Johanna  KV:n 2. vpj. osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 Viitanen Henna  vt. kaupunginjohtaja, 
esittelijä 

osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 Jaatinen Kaisa  talousjohtaja, oto. 
hallintojohtaja, 
pöytäkirjanpi 

osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä 

 Kallio Reijo  Virtain Energia Oy:n 
toimitusjohtaja 

paikalla § 165-167 käsittelyn 
ajan, klo 17.35-17.55 

 Jokinen Tuula  Sivistystoimen johtaja osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä § 169-170 käsittelyn 
ajan, klo 17.58-18.31 

 Liski Heikki  Tietohallintopäällikkö osallistui kokoukseen Teamsin 
välityksellä § 171-172 käsittelyn 
ajan, klo 18.32-19.20 

 
 
 
 

 

 
ALLEKIRJOITUKSET  
 
 
Tuula Mäntysalmi Teemu Kontoniemi Kaisa Jaatinen 
Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
§164 -165, 167-189 § 166 
 

 
KÄSITELLYT ASIAT 164 - 189 
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LIITTEET 1/168, 2/180, 3/181 § 
 

 
PÖYTÄKIRJAN TAR- 2.6.2021 
KASTUS 
 

 
  Harri Tarvainen  Eila Kalliomäki 

 
PÖYTÄKIRJA YLEI- 3.6.2021 kaupungin www-sivuilla  
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 

 
  Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen 
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Kaupunginhallitus § 164 31.05.2021 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
KH 31.05.2021 § 164 Hallintosäännön 127 §:n mukaan 
 Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen 

osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan 
käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. 

 
 Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, 

johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Tällöin 
edellytyksenä on läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa 
näkö- ja ääniyhteydessä. 

 
 Hallintosäännön 146 §:n mukaan 
 Hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjaan tulee tehdä merkintä käyte-

tyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksi-
löidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelys-
sä). 

 
 Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
  Pöytäkirja tarkastetaan 2.6.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä 

3.6.2021.  
 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Harri 
Tarvainen ja Eila Kalliomäki. 
 
Kaupunginhallitus päättää toteuttaa tämän kokouksen osin sähköi-
sesti Teams-järjestelmän välityksellä siten, että sähköisesti kokouk-
seen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- 
ja ääniyhteydessä. 

 
 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
  Teamsin välityksellä kokoukseen osallistuivat luottamushenkilöistä 

Johanna Saarinen, Sanna Kangas, Katja Kotalampi, Reijo Koskela, Olavi 
Mäkinen, Tapani Heinonen, Teemu Kontoniemi, Tytti Majanen sekä 
viranhaltijoista Henna Viitanen ja Kaisa Jaatinen. 

 
  _________  
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Kaupunginhallitus § 165 31.05.2021 
 
Omistajaohjaus Virtain Energia Oy:n hallitukselle  

 
KH 31.05.2021 § 165 Maan hallitus on päättänyt budjettiriihessään, että ensi vuonna polt-

toturpeen verovapaan osuuden raja nousee 10 000 MWh:iin. Nykyi-
nen raja on 5000 MWh.  

 
 Virtain Energia Oy:n hallitus on 11.5.2021 käsittellyt polttoturpeen 

polton mahdollista lisäystä ja pyytää kaupunginhallitukselta omistaja-
ohjausta asiaan.   

 
 Virtain Energia Oy:n toimitusjohtaja tulee kokoukseen esittelemään 

asiaa.  
 

Valmistelija:  kaupunginjohtaja  
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus antaa omistajaohjeen Virtain Energia Oy:lle.  

 
Päätös:  Kaupunginhallitus antaa omistajaohjeen Virtain Energia Oy:lle, jonka 

mukaan polttoturpeen käyttöä voidaan lisätä yhtiön hallituksen esi-
tyksen mukaisesti. 

 
 Virtain Energia Oy:n toimitusjohtaja Reijo Kallio oli paikalla asiantuntijana 

tämän pykälän käsittelyn ajan. 
_________  

 
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1221, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: Virtain Energia Oy:n toimitusjohtaja 
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Teknisten palveluiden lautakunta § 56 18.05.2021 
Kaupunginhallitus § 166 31.05.2021 
 
Lämpölaitoksen lisämääräraha 
 
85/02.02.00/2020 
 
TEKPALV 18.05.2021 § 56 
 Hallintosäännön 32§:n mukaisesti teknisten palveluiden lautakunnan 

tehtävänä on mm. kaukolämpöasioiden valmistelu kaupunginhallituk-
selle. 

 
 Vuoden 2021 talousarviossa on varattu hallinto- ja elinvoimaosaston 

alla olevaan hankeryhmään Lämpölaitos, yhteensä 240.000 euron 
investointimääräraha, josta uusiin liittymiin on varattu 50.000 euroa. 

 
 Kaukolämpöön olisi kuluvana vuonna liittymässä kolme hallia. Las-

kelman mukaan näiden liittämiskustannukset ovat 130.000 euroa. 
Jotta liittymiset voidaan toteuttaa tarvitaan lisäksi 80.000 euron lisä-
määräraha. 

  
 Liittymismaksutuloja hallien osalta tuloutuu kuluvana vuonna kau-

pungille noin 40.000 euroa, takaisinmaksuaika 4,5 vuotta. 
 

Valmistelija:  tekninen johtaja / maarakennusmestari  
 

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallituk-
selle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 80.000 euron lisämäärärahaa 
hallinto- ja elinvoimaosaston hankeryhmään lämpölaitos, kustannus-
paikalle 909213, uudet liittyjät. 

 
Päätös:  Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että tar-

kemmat investointilaskelmat liitetään lisämäärärahapykälään ennen 
kaupunginhallituksen 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 vesihuollon 

osalta on 9.293.600 euroa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt aiem-
min yhteensä 270.000 euron lisämäärärahat investointeihin, jonka 
jälkeen investointien nettomeno on 9.563.600 euroa. 
 
Investointeihin on ehdotettu myös muita lisämäärärahoja. Mikäli eh-
dotetut lisämäärärahat hyväksytään, nousisi talousarvion investoin-
tien nettomeno yhteensä 9.869.950 euroon. 
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Lisäys ei aiheuta muutostarvetta talousarvion lainamäärään. 
 
Oheismateriaalina investointilaskelma sekä laskelma määrärahatar-
peesta. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 80.000 euron lisä-

määrärahan myöntämistä hallinto- ja elinvoimaosaston hankeryh-
mään lämpölaitos, kustannuspaikalle 909213, uudet liittyjät. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuula Mäntysalmi ja kaupunginval-

tuuston 1. varapuheenjohtaja Olavi Mäkinen eivät esteellisinä osallistuneet 
asian käsittelyyn (hallintolaki 28.1 § 5. kohta yhteisöjäävi; Virhydro Oy toi-
mitusjohtajan ja hallituksen jäsenten läheinen, Virtain Muovityö Oy hallituk-
sen puheenjohtaja). 

 
 Kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan toimi kaupun-

ginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Teemu Kontoniemi. 

 
 Virtain Energia Oy:n toimitusjohtaja Reijo Kallio osallistui kokoukseen 

asiantuntijana 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 
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Teknisten palveluiden lautakunta § 48 18.05.2021 
Kaupunginhallitus § 167 31.05.2021 
 
Yksityisteiden perusparannushankkeiden määräraha 
 
85/02.02.00/2020 
 
TEKPALV 18.05.2021 § 48 
  

 
Kuluvan vuoden talousarvion käyttötalouteen on varattu yksityistie-
avustuksiin 221.900 euroa. Tästä määrärahasta on toteutettu myös 
vuosittaiset Ely:n hyväksymät teiden perusparannushankkeet, joita 
myös kaupunki on osaltaan avustanut. Vuosittaisia perusparannus-
hankkeita on ollut harvakseltaan ja kaupungin avustusosuus on ollut 
yleensä muutamia tuhansia euroja. 
Kuluvalle vuodelle on haettu avustusta kahden yksityistien peruskor-
jaamiseen, joista toiseen, ELY on jo myöntänyt oman avustuksensa. 
Hankkeen kaupungin avustettava maksuosuus on noin 3.500 euroa. 
Toiseen perusparannushankkeeseen kaupungin avustusosuus tullee 
olemaan noin 20.000 euroa (kokouspäivään mennessä ei Ely:n 
avustuspäätöstä ole vielä saatu). 
 
Vuoden 2021 talousarvion yksityisteiden avustukset -määrärahassa 
ei ole varauduttu mittaviin peruskorjaushankkeisiin. Pienempi hanke 
voidaan määrärahaan sisällyttää, mutta suurempi peruskorjaushan-
ke on jo avustuskustannuksiltaan niin merkittävä, että mikäli talous-
arviossa olevaa yksityisteiden avustusmäärärahaa käytetään perus-
korjaushankkeeseen, tietäisi se nykytasossa kuluvan vuoden yksi-
tyistieavustusten leikkaamista noin 10%:lla. 
 
Mikäli yksityisteiden avustustaso halutaan pitää nykyisellä tasolla, on 
peruskorjaushankkeen avustamista varten haettava lisämäärärahaa. 
 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan, määrärahatarvetta ar-
vioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kokonaistaloudelliseen 
tarkasteluun koko toimielimen osalta. Jos toimielimen on kuitenkin 
tehtävä esitys lisämäärärahasta, on esityksen liitteeksi laadittava toi-
mielimen talouden kokonaistarkastelu, sekä erittely tileistä ja kustan-
nuspaikoista. 

 
Valmistelija:  rakennusmestari / tekninen johtaja 

 
Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta keskustelee vaihtoehdoista ja päät-

tää jatkotoimenpiteistä. 
 

Päätös:  Keskustelun jälkeen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
ja edelleen kaupunginvaltuustolle 20.000 euron lisämäärärahaa 
avustettavan yksityistien peruskorjaamiseen hallinnon tulosalueelle, 
kustannuspaikalle yksityistiet (5851.7009). 
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_________  
 

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 
aikaisemmin myönnetty nettomäärältään 23.000 euron suuruinen li-
sämääräraha. Tämän jälkeen on käyttötalouteen ehdotettu yhteensä 
213.550 euron suuruisia lisämäärärahoja. Ehdotetut lisämäärärahat 
on huomioitu osavuosikatsauksen tuloslaskelmaennusteessa, jonka 
mukaan vuosi 2021 päätyisi noin 800.000 euroa ylijäämäiseksi vero-
tulojen ja valtionosuuksien näyttäessä toteutuvan talousarviota 
myönteisemmin. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 20.000 euron lisä-

määrärahaa avustettavan yksityistien peruskorjaamiseen hallinnon 
tulosalueelle, 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 
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Kaupunginhallitus § 168 31.05.2021 
 
Poikkeamishakemus asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta kiinteistölle 936-
409-28-47 
 
144/10.03.00/2021 
 
KH 31.05.2021 § 168  

Hakija: Asunto Oy Virtain Kalliorinne 
 
Hakemus: 
Rivitalon ja talousrakennusten rakentaminen asemakaavan mukai-
selle omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talo-
jen korttelialueelle (AO). 
 
Kunta: Virrat 
Kiinteistö: 936-409-28-47  
Pinta-ala: 2500 m2 
Osoite: Nallentie 7, 34800 VIRRAT 
 
Poikkeaminen: 
Poikkeamista haetaan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoitukses-
ta.  
 
Kaavoitustilanne ja rasitteet: 
Kiinteistö sijaitsee Virtain kirkonseudun rakennuskaavan alueella, jo-
ka on vahvistunut vuonna 1973. Virtain kaupungin Purula 14. kau-
punginosan korttelissa 95 sijaitseva tontti 6 (ns. kirvesvarsitontti) 
muodostuu kiinteistöstä 936-409-28-47 ja osasta kiinteistöä 936-
409-28-260, jonka kautta on 3 metrin tieoikeus hakijan kiinteistölle 
tunnuksella 000-2010-K26706 sekä lisäksi talousveden ottamisrasite 
000-2010-K26710 naapurikiinteistön alueella. Tontti on osoitettu 
omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen 
korttelialueeksi, kaavamerkintä AO, rakennustehokkuus 0,25 ja 
kerrosluku I. Asemakaavassa on ohjeellinen tonttijako ja alueelle ei 
ole laadittu sitovaa tonttijakoa.   
 
Keskustaajaman osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustos-
sa 9.11.2015 § 57. Kohde sijaitsee keskustatoimintojen alueella ja 
alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 
 
Rakennuspaikka ja rakentaminen: 

Peltomäen Rakennus Oy on ostanut kiinteistön yksityisiltä henkilöiltä 
perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun. Omistajana on nyt Asunto 
Oy Virtain Kalliorinne ja kiinteistöllä on vanha asuinrakennus ja 
talousrakennus, jotka tullaan purkamaan. Em. asuinrakennus ja ta-
lousrakennus ovat itärajan tuntumassa, jossa naapurikiinteistönä on 
936-409-28-258. 
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Kohde sijaitsee rakennetun alueen keskellä ja se rajoittuu kolmeen 
omakotitalokiinteistöön ja kahteen rivitalokiinteistöön. Rivitaloon tulisi 
kuusi 45 m2:n yksiötä ja kaksi 65 m2:n kaksiota sekä autokatos ja 
talousrakennus. Kohteen asuntoja tullaan markkinoimaan etenkin 
vanhusväestölle, jotka voivat hyödyntää lähituntumassa olevan 
asunto- ja palvelukeskus Ainalan tuottamia ruoka- ja muita palveluja. 
Välimatkaa kohteiden välillä on noin 150 metriä. 
 
Kiinteistön 936-409-28-47 rakennusoikeus on 2500 m2 * 0,25=625 
kerrosala-m2. Hakijalla on tarkoitus rakentaa rivitalo 446 ka-m2, au-
tokatos ja talousrakennus 72 ka-m2, joiden yhteenlaskettu kerrosala 
on 518 ka-m2, joten asemakaavan mukainen suurin rakennusoi-
keusmäärä ei ylity kohteella.  
 
Autokatos tullaan rakentamaan rajanaapurin suostumuksella 1,5 
metrin päähän kiinteistön etelärajasta. 
 
Yhdyskuntarakenne ja palvelut: 

Virtain kaupungin kaupallisiin palveluihin ja kirjastoon matkaa on 
noin 600 metriä, kouluihin noin 1 km ja terveyskeskukseen noin 1,3 
km. Asunto- ja palvelukeskus Ainala on Nallentien eteläpuolella noin 
150 metrin päässä. 
 
Yhdyskuntatekniset valmiudet:  
Kohde liitetään vesijohto- ja viemäriverkostoon. Lämmitysmuotona 
on sähkölämmitys. 
 
Ympäristö- ja suojeluarvot: 
Alueella ei ole tiedossa olevia ympäristö- ja suojeluarvoja. 
 
Hakijan perustelut: 

Kohde oli aikanaan pitkään myynnissä, eikä se kelvannut kenelle-
kään omakotitalotontiksi. Nyt tontille rakennetaan rivitalo siisteine pi-
hoineen. Alueella on rajanaapureina muutenkin rivitaloyhtiöitä, joten 
se soveltuu hyvin ympäröivään rakennuskantaan. Ainalan palvelui-
den läheisyys tukee hyväkuntoisten vanhusten itsenäistä asumista 
alueella, ja juuri ko. kohderyhmälle rakennettavan rivitalon asunnot 
on suunnattukin. 
 
Piha-alueen toimivan liikennöinnin, turvallisen jalankulun ja raken-
nusten suojaetäisyyksien takia autokatos ja varastorakennus raken-
netaan 1,5 metrin päähän etelärajasta. Rajanaapurilta saadaan tä-
hän suostumus. 
 
Naapurien kuuleminen: 

Rajanaapureista kiinteistön 936-409-28-258 omistaja on jättänyt 
huomautuksen hankkeesta.  
 
Liitteet: 

Sijaintikartta 
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Asemapiirros 
Ote asemakaavasta 
 

Valmistelija:  kaavoitus- ja kehittämispäällikkö 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää kiinteistölle 936-409-28-47 poik-

keamisen asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. 
 
 Perustelut: 
 
 Poikkeamisen edellytykset ja erityiset syyt: 
 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 171 § 1 momentin mukaan kunta 

voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä 
laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta 
toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai 
muusta rajoituksesta. 

 
 MRL 171 § 2 momentin mukaan poikkeamista ei kuitenkaan saa 
 myöntää, jos se; 

1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle. 

2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 
3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 

tavoitteiden saavuttamista, tai  
4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai 

muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 
muita vaikutuksia. 

 
 MRL 174 §:n mukaisesti kunnan on perusteltava poikkeamispäätös 

siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Kunta voi poikkea-
mispäätöksessä määrätä ehtoja poikkeamiselle. 

 
 Hakemuksen sisältö ja alueen kaavoitustilanne: 

 Voimassa olevassa rakennuskaavassa (käsitellään asemakaavana) 
kiinteistö 936-409-28-47 on osoitettu omakotirakennusten ja muiden 
enintään kahden perheen talojen korttelialueeksi kaavamerkinnällä 
AO, rakennustehokkuus e=0,25 ja kerrosluku I. Rakennuskaavan 
korttelin 95 tontti 6 muodostuu em. kiinteistöstä ja osasta naapuri-
kiinteistöä, jonka kautta on myös voimassa oleva tierasite kohde-
kiinteistölle.  

 
 Rakennuskaavan tonttijako on ohjeellinen, joten kaavan mukaiseksi 

tontiksi lohkominen vaatii tonttijaon laatimisen sekä maa-alueen os-
ton naapurikiinteistöstä. Ostettavan alueen tulee leveydeltään mah-
dollistaa liikennöintiyhteyden rakentamisen rivitalokohteelle ja mah-
dollistaa kahden auton kohtaamisen esteettömästi, joka tulee huo-
mioida myös tonttijaossa. Naapurikiinteistön omistaja on halukas 
myymään tarvittavan alueen hakijalle. 
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 Rakentaminen ei ylitä kaavan mukaista rakennusoikeutta kiinteistöllä 
936-409-28-47 ja rivitalorakentaminen soveltuu ympäröivään raken-
nuskantaan. Rakentaminen mahdollistaa etenkin vanhusväestön yk-
sityisomisteisen asumisen lähellä kaupallisia ja terveyspalveluja se-
kä tarvittaessa mm. ruokailun Nallentien vastakkaisella puolella si-
jaitsevassa palvelukeskus Ainalassa.  

 
 Huomautuksessaan naapurikiinteistön omistaja mainitsee, että hä-

nen läntinen näkymänsä pihasta ja viihtyvyys heikentyvät oleellisesti. 
Uudisrakentamisesta syntyisi naapurin mielestä haittaa ja ylimääräi-
siä kustannuksia hänelle. Etenkin naapuri on huolissaan käyttämän-
sä kaivoveden laadusta ja riittävyydestä, jopa loppumisesta maan-
siirtotöiden ja räjäytysten johdosta. Räjäytysten pelätään aiheuttavan 
myös vahinkoa rakennuksille.  

 
 Kohteella on tarve tehdä maansiirto- ja räjäytystöitä johtuen maastol-

lisista olosuhteista ja ne eivät ole riippuvaisia kaavallisesta käyttötar-
koituksesta.  Rakennuslupavaiheessa tulee huomioida, että räjäytys-
töillä tai muilla vastaavilla toimenpiteillä ei aiheuteta haittaa naapuri-
kiinteistöjen rakennuksille ja rakenteille. Naapurikiinteistön omistaja 
on tietoinen alueella voimassa olevasta kaavasta, joka mahdollistaa 
alueen rakentumisen ja sen vaikutuksista ympäristöönsä. 
Huomautuksen tekijän kiinteistö asemakaava-alueella on vapaa-ajan 
käytössä ja omistaja asuu toisella paikkakunnalla. Rakentamisella ei 
saa olla pohjaveden laatua pilaavaa vaikutusta. Tarvittaessa 
naapurikiinteistö on liitettävissä olemassa olevaan vesijohtoverkos-
toon. 

 
 Johtopäätökset: 

 Poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta voi-
daan myöntää MRL 171 §:n perusteella kiinteistölle 936-409-28-47. 
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-
selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä se johda vaiku-
tuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittä-
viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171§ 2 momen-
tin 1 ja 4 kohdat).  Kohdekiinteistöllä ei ole MRL 171 §:n 2 momentin 
2 ja 3 kohtien mukaisia suojelukohteita, joten rakennushanke ei vai-
keuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta ra-
kennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-
mista.  

 
 Rakennuslupavaiheessa ennen rakennusluvan myöntämistä tulee 

huomioida, että kiinteistöön 936-409-28-47 on hankittu tarvittava osa 
kiinteistöstä 936-409-28-260 liikennöinnin tarpeisiin, on laadittu sito-
va tonttijako tontin lohkomista varten ja tontin lohkominen on vireillä 
Maanmittauslaitoksella.  Rakennushanke ei ylitä asemakaavan mah-
dollistamaa rakennusoikeutta ja rivitalokohteen rakennusten sijoitte-
lulla turvataan naapurikiinteistölle 936-409-28-258 suojaisa pihapiiri. 

 
 Päätöksen antaminen: 
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 Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen ja päätös on voimassa 
kaksi vuotta lainvoimaisuuspäivästä. 

 
 Tiedottaminen: 

 Hakija 
 Pirkanmaan ELY-keskus 
  
 Maksut: 

 Virtain kaupungin rakennusvalvontataksan 10 §:n mukaan 580 €. 
 
 Sovelletut oikeusohjeet: 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 57 §, 58 §, 171 § ja174 §, hallintolaki 45 

§ 1 momentti ja Virtain kaupungin rakennusvalvontataksa. 
 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
 (Liite 1/ 168 § sijaintikartta, asemapiirros, ote asemakaavasta) 

_________  
 

Lisätietoja: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäinen,  
 puh. 044 7151 250, sähköposti etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Hakija 
 Pirkanmaan ELY-keskus 
 Rakennusvalvonta 
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Kaupunginhallitus § 169 31.05.2021 
 
Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen v. 2020-2021 

 
47/00.01/2019 
 
KH 31.05.2021 § 169 Terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 §:n mukaan kunnan ja sairaan-

hoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmiste-
lussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkai-
sujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 
 
Terveydenhuoltolain 12 § sisältää seuraavat väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi määrätyt tehtävät: 

 kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia 
sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan 
palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalais-
ten hyvinvointitarpeisiin; 

 kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista 
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä li-
säksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava 
laajempi hyvinvointikertomus; 

 Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikalli-
siin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toi-
menpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvin-
vointi- ja terveysosoittimia; 

 kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
vastuutahot; 

 kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisessä; 

 lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimi-
vien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyl-
listen yhteisöjen kanssa;  

 jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kun-
nan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava 
asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosi-
aalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa. 

 
Kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaan kunnan tulee edistää asukkai-
densa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkail-
leen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestä-
vällä tavalla. Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastra-
tegia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän 
aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon 1) 
kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 2) palvelujen järjestä-
minen ja tuottaminen ja 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa sää-
detyt palvelutavoitteet. 
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Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2020 (§73) hyväksyä vuosia 2020-
2021 koskevan hyvinvointisuunnitelman painopisteineen, tavoittei-
neen, toimenpiteineen ja arviointimittareineen. 
 
Hyvinvointityöryhmä on koonnut kuluvan valtuustokauden kahden 
viimeisen vuoden osalta keskeisiä kuntalaisten hyvinvointia kuvaavia 
selvityksiä, hyvinvoinnin tilaa ja toimenpidetarpeita käsiteltäväksi en-
nen seuraavan valtuustokauden hyvinvointikertomuksen ja -suunni-
telman laatimista.  
 
Oheisaineistona on selvitys hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta 
v. 2020-2021. 

 
 Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee oheisaineistona olevan vuosia 2020-

2021 koskevan hyvinvointisuunnitelman toteutumaselvityksen tie-
dokseen 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: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Kaupunginvaltuusto 
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Sivistyslautakunta § 42 14.04.2021 
Sivistyslautakunta § 57 12.05.2021 
Kaupunginhallitus § 170 31.05.2021 
 
Liikuntapoliittinen ohjelma v. 2021-2029 

 
120/12.04.00/2021 
 
SIVIL 14.04.2021 § 42 
  

Työryhmä on valmistellut liikuntapoliittista ohjelmaa vuosille 2021-
2029. Ohjelma on liitteenä.  
 
Vs. liikuntasihteeri Riikka Mansikkaviita osallistuu kokoukseen 
Teams-etäyhteydellä ja esittelee ohjelmaa. 
 
Mansikkaviita oli mukana asiantuntijana Teams-yhteydellä klo 18.05-
18.40. 

 
Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liikuntapoliittisen ohjelman vuosille 

2021-2029. 
 
 Muutettu ehdotus: Jätetään asia pöydälle ja palataan asiaan 

seuraavassa kokouksessa. 
 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

 
_________  

 
Lisätietoja: Vs. liikuntasihteeri Riikka Mansikkaviita, p. 044-7151270, 

riikka.mansikkaviita@virrat.fi 
 
Jakelu: 

 
SIVIL 12.05.2021 § 57 
  

Työryhmä on päivittänyt liikuntapoliittista ohjelmaa saatujen 
kommenttien perusteella. Liitteenä on päivitetty versio. 

 
Valmistelija: Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260  

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liikuntapoliittisen ohjelman vuosille 

2021-2029 ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle. 
 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
_________  
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Lisätietoja: Vs. liikuntasihteeri Riikka Mansikkaviita, p. 044-7151270, 
riikka.mansikkaviita@virrat.fi 

 
Jakelu: kaupunginhallitus 

 
KH 31.05.2021 § 170 Liikuntapoliittisen ohjelman (2021-2029) tarkoituksena on kuvata lii-

kuntaa ja sen erilaisia merkityksiä yhteiskunnassa, tarkastella Virtain 
kaupunkia liikuntaympäristönä sekä kuvata Virtain liikuntapalvelui-
den nykytilaa. Tärkeä osa ohjelmaa on myös linjata liikunnan edistä-
misen painopistealueita ja kehittämistavoitteita tuleville vuosille.  

 
Ohjelman laadinta perustuu sivistyslautakunnan vuonna 2019 teke-
mään päätökseen. Ohjelmaa laatimaan valittiin toimikunta, joka 
koostui sivistyslautakunnan edustajista sekä kaupungin työntekijöis-
tä/viranhaltijoista. Lisäksi ohjelman laatimisen edetessä työskente-
lyssä ovat olleet mukana liikuntapaikkarakentamisesta vastaavat 
henkilöt teknisestä toimesta ja elinvoimapalveluista, lasten ja nuor-
ten liikunnan asiantuntija Liikkuva koulu- ja Liikkuva opiskelu -hank-
keista sekä nuorisovaltuuston edustaja.  
 
Liikunta vaikuttaa myönteisesti fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaali-
seen hyvinvointiin ja liikunnalla on merkittävä rooli sairauksien ennal-
taehkäisyssä ja hoidossa. Liikunnan positiivisista vaikutuksista huoli-
matta useat suomalaiset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän ja 
arkiaktiivisuus on vähentynyt. Uudistetuissa terveysliikunnan suosi-
tuksissa (UKK-instituutti 2019) liikunnan harrastamisen lisäksi mer-
kittävässä roolissa ovat myös palauttava uni, paikallaolon tauottami-
nen ja kevyt liikuskelu. Päivitetty liikkumisen suositus huomioi entistä 
vahvemmin hyvinvoinnin kokonaisuuden. 
 
Virtain liikuntapoliittisessa ohjelmassa liikuntaa tarkastellaan laaja-
alaisesti. Liikunnaksi voidaan määritellä esimerkiksi omatoiminen ja 
ohjattu liikunta- ja urheilutoiminta, monipuolisesti eri ikäisten terveyt-
tä ja hyvinvointia edistävä liikunta sekä muu fyysinen aktiivisuus ja 
liikkumisen edistäminen laajemminkin. Virrat tarjoaa asukkailleen 
varsin monipuolisia mahdollisuuksia ohjattuun ja omatoimiseen lii-
kuntaan. Rakennettujen sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen verkosto on 
kattava ja liikuntapaikkoja on kehitetty aktiivisesti harrastajien muut-
tuvat tarpeet ja toiveet huomioiden. Liikuntaa toteutetaan ja kehite-
tään eri ikä- ja käyttäjäryhmät huomioiden. Ohjattua liikuntaa ja ur-
heilutoimintaa tarjoavat esimerkiksi kansalaisopisto, urheiluseurat ja 
muut yhdistystoimijat.    
 
Liikunnan ja liikkumisen edistämiseen Virroilla on löydetty erityisiä 
kehittämisen painopistealueita tuleville vuosille, jotka perustuvat niin 
valtakunnallisiin liikuntapolitiikan suuntauksiin kuin paikallisiin kehi-
tyskohteisiinkin. Painopistealueita toimenpide-ehdotuksineen ovat 
muun muassa yhteistyön kehittäminen eri hallintokuntien välillä, 
viestinnän kehittäminen, terveysliikunnan kehittäminen sekä liikunta-
paikkojen ylläpitoon ja rakentamiseen liittyvä kehittämistyö. Toimen-
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piteiden toteutumista tarkastellaan ja tarkennetaan vuosittain. Koko 
ohjelman päivittäminen toteutetaan viiden vuoden välein.   
 

Valmistelija:  kaupunginjohtaja  
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee liikuntapoliittisen ohjelman vuosille 

2021-2029 tiedoksi.  
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 Sivistystoimen johtaja Tuula Jokista kuultiin asiantuntijana tämän pykälän 

käsittelyn ajan. 
_________  

 
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 171 31.05.2021 
 
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.  Palvelun 
teknisestä tuesta vastaa Atea Oy yhdessä tietohallinnon kanssa.   
 
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- tallen-
nustila  

 
 P2 taso sisältää mm. seuraavat tuotteet:  

 sähköposti, kalenteri ja mahdollisuus käyttää Officen työase-
maversiota  

 Teams- kokousten järjestäminen ja OneDrive For Business- 
tallennustila (suurempi tallennustila)  

 
Lisäksi Virtain kaupungin sivistystoimella on oma Microsoftin EES-
sopimus, joka on suunnattu pelkästään oppilaitoksille. Microsoftin 
EES-sopimus mahdollistaa oppilaille ja opettajille O365- palvelun 
tuotteiden käytön huomattavasti edullisemmin kuin muilla toimialoilla.   
 
Nyt esitettävässä O365-palveluiden päivityssuunnitelmassa on huo-
mioitu tietoturvavaatimukset, ohjelmistojen jakelu- ja hankintatavat, 
sekä palveluvalikoiman laajentaminen siten, että aiemmin erikseen 
hankittuja ominaisuuksia sisältyy uusiin O365 -lisensseihin. Oheis-
materiaalissa on tarkempi tuotekuvaus.  
 
O365-palveluiden päivityssuunnitelmaa koskevat käyttöönottoprojek-
tit vaativat ulkopuolista toimijaa. Suunnitelmassa olevia kehityskoh-
teita varten resursoidaan tarvittava henkilöresurssi, joka jakaantuu 
Tieran/Atean, Istekin ja Virtain tietohallinnon kesken. 
 
Jatkossa uudistus tarkoittaa vuositasolla noin 240.000 euron lisäystä 
vuotuisiin kustannuksiin huomioiden pois jäävät kustannukset. Toi-
saalta uudet lisenssit sisältävät ominaisuuksia, jotka jouduttaisiin 
hankkimaan muulla tavoin lisenssoinnin pitämiseksi ajan tasalla, jon-
ka kustannukset olisivat keskimäärin viiden vuoden välein yli 
200.000 euroa nykyisellä volyymillä. Lisäksi vuonna 2022 uudistuk-
sesta aiheutuu kertaluonteisia kustannuksia arviolta 62.200 euroa. 
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Uudistuksen määrärahatarve vuoden 2021 osalta muodostuu seu-
raavasti: 

 Vuoden 2021 lisenssi-, resurssi- ja palvelukustannukset 
136.800 euroa. Resurssikustannukset sisältävät it-asiantuntijan 
täyttölupahakemuksen. 

 Kertaluonteiset käyttöönottokustannukset 104.150 euroa. Ta-
lousarvion investointeihin on varattu määrärahaa lisenssihan-
kintoihin 22.800 euroa, jotka sisältyvät O365 lisensseihin, joten 
kertaluonteisten projektikustannusten lisämäärärahatarve on 
81.350 euroa. 

 
Talousarvio 2021 on 11.194 euroa ylijäämäinen. Talousarvioon on 
aikaisemmin myönnetty nettomäärältään 23.000 euron suuruinen li-
sämääräraha. Tämän jälkeen on käyttötalouteen ehdotettu yhteensä 
213.550 euron suuruisia lisämäärärahoja. Ehdotetut lisämäärärahat 
on huomioitu osavuosikatsauksen tuloslaskelmaennusteessa, jonka 
mukaan vuosi 2021 päätyisi noin 800.000 euroa ylijäämäiseksi vero-
tulojen ja valtionosuuksien näyttäessä toteutuvan talousarviota 
myönteisemmin. 
 
Oheismateriaalina talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukainen 
laskelma määrärahojen riittävyydestä. 

 
Valmistelija:  tietohallintopäällikkö, talousjohtaja oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 136.800 euron lisä-

määrärahaa menokohdalle 5403.1383 sekä 81.350 euron lisämäärä-
rahaa kustannuspaikalle 900020.   

 
 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
 
 Tietohallintopäällikö Heikki Liskiä kuultiin asiantuntijana tämän pykälän kä-

sittelyn ajan. 
_________  

 
Lisätietoja: Tietohallintopäällikkö Heikki Liski, puh. 044-715 1226, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Valtuusto 
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Kaupunginhallitus § 172 31.05.2021 
 
IT-tukihenkilön täyttölupa 

 
KH 31.05.2021 § 172 IT-tukihenkilön tehtävänä on toimia tietohallinnon tukipalveluissa ja 

asiantuntijatehtävissä. IT-tukihenkilön tehtävät liittyvät työasemien 
elinkaarivaihtojen ajantasaistamiseen sekä O365 palveluiden päivi-
tykseen liittyvien tehtävien hoitamiseen sekä päivittäisiin tukipalvelui-
hin. 
 
Täyttölupahakemus liitteenä. 

 
Valmistelija:  tietohallintopäällikkö, talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan IT-tukihenkilön toi-

melle ajalle 1.9.2021 - 31.12.2022 sillä edellytyksellä, että kaupun-
ginvaltuusto myöntää lisämäärärahan tietohallinnon O365 palvelui-
den uudistamiseen. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
 Tietohallintopäällikkö Heikki Liski osallistui kokoukseen asiantuntijana tä-

män pykälän käsittelyn ajan. 
_________  

 
Lisätietoja: Tietohallintopäällikkö Heikki Liski, puh. 044-715 1226, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Tietohallintopäällikkö 
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Kaupunginhallitus § 173 31.05.2021 
 
Lisämääräraha / Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntolat 

 
85/02.02.00/2020 
 
KH 31.05.2021 § 173 Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntolat on uudistamassa toimin-

taansa. Kesähotelli Domuksen vuokrasopimus päättyy elokuussa 
2021 ja uuden, ympärivuotisen vuokralaisen neuvottelut ovat loppu-
suoralla. Tavoitteena on että uudelle vuokralaiselle siirtyisi A- ja C-
talot. B-talo on vuokrattu Virtain kaupungin perusturvalle ja tätäkin 
vuokrasopimusta ollaan uudelleenjärjestelemässä.  
 
Opiskelija-asuntoloille on otettu lainaa rakennushankkeisiin 1990- lu-
vulla. Lainaa on jäljellä 633.263 euroa. Vuonna 2020 lainoja lyhen-
nettiin 60.646 eurolla. Vuonna 2021 lainojen maksut on Valtionkont-
torin kanssa sovittu siirrettäväksi loppuvuoteen.  
 
Yhtiön tulos on kehittynyt kevään 2021 aikana positiivisempaan 
suuntaan, mutta siitä huolimatta taloudellinen tulos on haastava. 
Näistä syistä Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntolat tarvitsee Vir-
tain kaupungin taloudellista tukea vuoden 2021 lainojen maksuun 
yhteensä 55.000 euroa.  
 
Vuoden 2021 talousarviossa on varattu yhtiön avustamiseen 10.000 
euroa, joten lisämääräraha avustukselle on siten 45.000 euroa. 
 
Talousarvio 2021 on 11.194 euroa ylijäämäinen. Talousarvioon on 
aikaisemmin myönnetty nettomäärältään 23.000 euron suuruinen li-
sämääräraha. Tämän jälkeen on käyttötalouteen ehdotettu yhteensä 
213.550 euron suuruisia lisämäärärahoja. Ehdotetut lisämäärärahat 
on huomioitu osavuosikatsauksen tuloslaskelmaennusteessa, jonka 
mukaan vuosi 2021 päätyisi noin 800.000 euroa ylijäämäiseksi vero-
tulojen ja valtionosuuksien näyttäessä toteutuvan talousarviota 
myönteisemmin. 
 
Oheismateriaalina on laskelma lisämäärärahatarpeesta. 

 
Valmistelija:  talousajohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 45.000 euron lisä-

määrärahan myöntämistä oheismateriaalina olevan eritellyn mukai-
sesti. 

 
 Kaupunginhallitus edellyttää, että avustuksen maksamiseksi on toi-

mitettava kaupungille laskelma yhtiön rahoitustilanteesta, jonka pe-
rusteella avustusta maksetaan. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
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Lisätietoja: Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntolat / toimitusjohtaja Ari Juvakka, 

puh. 050-313 1990, sähköposti etunimi.sukunimi@virrat.fi ja 
talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@virrat.fi 

 
 
Jakelu: Valtuusto 
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Kaupunginhallitus § 174 31.05.2021 
 
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 kaupungin-
hallitukselle vuosikolmanneksittain. Toimielimet ovat pääosin käsitel-
leet osavuosikatsauksensa, osalla käsittely on vielä tulossa kokous-
rytmistä johtuen. Kaupunginhallitukselle on lisäksi laadittu koko kau-
pungin sekä konserniyhtiöiden osalta erillinen osavuosikatsaus -ra-
portti, jossa on hyödynnetty toimielinten käsittelemiä tietoja. Vuoden 
2020 aikana osavuosikatsausraportointia uudistettiin ja elokuun 
2020 osavuosikatsauksen yhteydessä otettiin käyttöön uusi rapor-
tointipohja tytäryhtiöiden raportointiin. Huhtikuun 2021 osavuosikat-
saus on laadittu samoin periaattein sekä kaupungin että tytäryhtiöi-
den osalta. Tytäryhtiöille on toimitettu raporttipohja, jossa on tullut 
antaa tiedot talouden kehityksestä sanallisesti ja tuloslaskelman 
muodossa sekä antaa tietoa tulevaisuuden näkymistä ja riskeistä. 
Tytäryhtiöiden antamat tiedot on sisällytetty raporttiin ja niihin on 
osittain tehty vähäisiä muutoksia, jotta tiedot olisivat yhdenmukaisia. 
 
Yhteenvetoraportissa on esitetty koko kaupungin tuloslaskelman to-
teuma ja ennuste, verotulojen ja valtionosuuksien toteumat, käyttöta-
louden toteumat toimielimittäin sekä investoinnit ja rahoitus.  
 
Huhtikuun lopussa koko kaupungin tulos on toteutunut pääosin ta-
lousarvion mukaisesti. Verotulojen kehitys on alkuvuonna ollut hyvä 
ja toukokuussa julkaistun Kuntaliiton ennusteen mukaan verotulot to-
teutuisivat noin 0,9 milj. euroa talousarviota korkeammalla tasolla. 
Huhtikuun lopussa verotulojen kertymä on noin 1 milj. euroa talous-
arviota ja edellisvuotta korkeammat. Kesän aikana verotulojen tilityk-
set tulevat kuitenkin alenemaan veronpalautusten tullessa maksuun 
verotuksen joustavan valmistumisen myötä.  Valtionosuudet ovat 
vuoden 2020 lopussa tehtyjen päätösten mukaan toteutumassa 0,2 
milj. euroa talousarviota korkeampina. Tuloslaskelmaennusteessa 
on huomioitu Kuntaliiton toukokuun puolivälissä laatima viimeisin ve-
rotuloennuste ja valtionosuudet em. päätösten mukaisina. Muutoin 
ennuste perustuu talousarvioon sekä kaupunginvaltuuston hyväksy-
miin ja tiedossa oleviin määrärahamuutoksiin. Etenkin suotuisan 
verotuloennusteen johdosta tulosennuste on 0,8 milj. euroa positiivi-
nen. 
 
Huhtikuun tilanteessa menot ovat lähes kaikilla osastoilla talousar-
vion puitteissa (laskennallinen toteuma% 33,3 %). Hallinto- ja elin-
voimaosastolla talousarvio on hieman ylittynyt johtuen alkuvuoden 
kertaluonteisista menoeristä. Toimintatuottojen kertymä on talousar-
vion tasolla. Erikoissairaanhoidon menojen toteuma on Virtain osalta 
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26,3 % ja Ruoveden 26,7 %. Toimielinten toteumatietoja on kom-
mentoitu tarkemmin oheismateriaalina olevassa raportissa. 
 

Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee 

vuoden 2021 talousarvion osavuosikatsauksen 30.4.2021 tilanteen 
mukaisena tiedoksi. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

_________  
 

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

  
 
Jakelu: Valtuusto 
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Kaupunginhallitus § 175 31.05.2021 
 
Vuoden 2022 talousarvion raami 

 
48/02.02.00/2021 
 
KH 31.05.2021 § 175 Vuoden 2022 talousarvion raamia on käsitelty kaupungin johtoryh-

mässä 17.5.2021. Aikaisemmista vuosista poiketen ei keväällä ole 
järjestetty valtuustoseminaaria koronatilanteen sekä kuntavaalien 
siirtymisen johdosta. Tarkoituksena on, että uusi valtuusto päättää 
mahdollisista toiminnallisista muutoksista/linjauksista syksyllä. On 
kuitenkin katsottu tarpeelliseksi, että tässä vaiheessa vahvistetaan 
ns. tekninen raami taloussuunnitelman pohjalta, jonka perusteella 
hallintokunnat pääsevät aloittamaan talousarviovalmistelun kesän ai-
kana. 
 

Lähtökohdat raamin valmisteluun 
Virtain kaupungin tilinpäätös 2020 oli ylijäämäinen 1.166.373 euroa 
ja tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja 2.422.416 euroa positiivi-
nen. Hyvään tilikauden tulokseen vaikutti erityisesti kertaluonteiset 
koronaepidemian johdosta maksetut valtionosuudet sekä talousar-
viota myönteisempänä toteutunut käyttötalous. Tilikauden tulos il-
man kertaluonteisia tuloja ja menoja oli noin 1.026.823 euroa. Ta-
lousarvio 2021 on 11.194 euroa ylijäämäinen. Tämän hetken ennus-
teiden mukaan sekä valtionosuudet että verotulot olisivat toteutu-
massa talousarviota korkeampina, mutta erityisesti verotulojen osal-
ta viime vuosina ennusteisiin on sisältynyt paljon epävarmuutta ja ne 
saattavat muuttua nopeastikin. Myös menoihin liittyy kasvupaineita 
ja lisämäärärahoja on myönnetty ja niitä on tulossa valtuuston käsit-
telyyn. Tämän hetken arvioiden valossa vuosi 2021 olisi kuitenkin to-
teutumassa ylijäämäisenä. Osavuosikatsauksen ennusteen mukaan 
vuoden 2021 ylijäämä olisi noin 800 tuhatta euroa johtuen pääosin 
verotuloennusteiden kohenemisesta sekä vuoden 2020 lopussa teh-
dyistä valtionosuuspäätöksistä. 
 
Käyttötalouden raami 

Vuoden 2022 aikana organisatorisia muutoksia on tulossa teollisuus-
hallien vuokraustoiminnan osalta. Raamissa muutos on huomioitu 
poistamalla siirtyviin halleihin kohdistuva toimintakate sekä poistot 
taloussuunnitelman 2022 lukujen perusteella. Teollisuushallien 
siirron lisäksi on suunnitteilla asuinrakennusten siirtäminen Kiinteistö 
Oy Virtain vuokrataloille. Tämän siirron toteutustapa on vielä 
avoinna, joten sitä ei ole huomioitu raamissa. Tilanteen tarkentuessa 
tarvittavat muutokset tehdään raamiin. 
 
Yhtenäiskoulu valmistuu vuonna 2021 ja se otetaan käyttöön syyslu-
kukauden 2021 alusta alkaen. Tämän jälkeen yhtenäiskoulun oppi-
laat pääsevät opiskelemaan saman katon alle ja väistötiloista voi-
daan luopua. Samassa yhteydessä esiopetus siirtyy kokonaan pe-
rusopetuksen alaisuuteen, kun Koivurinteen päiväkodin esiopetus 
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siirtyy yhtenäiskoululle. Väistötiloista luopumisen vaikutus ulkoisiin 
menoihin on huomioitu opetustoimen ja teknisen toimen raamissa. 
Toimintojen siirtyminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on 
myös huomioitu sivistystoimen raamissa. Lupapalvelulautakunnan 
alainen toiminta on siirtynyt vuoden 2021 alusta myös talousarviossa 
osaksi Hallinto- ja elinvoimaosaston toimintaa. Valtuuston hyväksy-
mässä talousarviossa paikkatiedon ja kaavoituksen (tekninen) kus-
tannuspaikat sisältyvät kuitenkin vielä teknisten palveluiden lauta-
kunnan lukuihin. Nämä kustannukset on raamissa siirretty Hallinto- 
ja elinvoimaosaston lukuihin. Hallinto- ja elinvoimaosaston raamissa 
on lisäksi huomioitu pakollisten järjestelmämuutosten kustannuksia 
korottava vaikutus sekä Keiturin Soten palkanlaskennan nykyisen 
järjestämismallin vaikutus. Mahdollisia vuodelle 2022 ajoittuvia 
purkukustannuksia ei aikaisempien vuosien tapaan ole huomioitu 
raamissa. 
 
Kaupungin kokonaistalouden osalta ratkaisevassa asemassa ovat 
toiminnan ulkoiset tulot ja menot. Ulkoisten menojen lisäksi osasto-
kohtaisiin palvelujen kustannuksiin vaikuttavat myös sisäiset erät, 
joilla ei kuitenkaan ole vaikutusta kaupungin kokonaisyli- tai alijää-
mään. Vuosien 2020 ja 2021 talousarvion raamit laadittiin pelkäs-
tään ulkoisten erien osalta, mistä saatiin hyviä kokemuksia. Tämän 
johdosta raami on laadittu myös nyt pelkästään ulkoisten erien osal-
ta. Raamissa on kuitenkin huomioitu Liikelaitos Marttiselle annetta-
vat avustukset sekä Ruoveden palvelutuotantoon liittyvät sisäiset 
erät, koska ne eivät muutoin tulisi huomioitua raamissa. Raamin 
pohjana on vuoden 2022 taloussuunnitelman ulkoiset erät, joissa py-
rittiin huomioimaan mahdollisimman tarkasti yhtenäiskoulun valmis-
tumisen vaikutus ulkoisiin menoihin. 
 
Työehtosopimusten voimassaolo päättyy 28.2.2022. Tulevista palk-
karatkaisuista ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa. Raamissa on va-
rauduttu vuositasolla 1,5 % palkankorotusten kustannusvaikutuk-
seen. 
 
Verotuloennuste vuodelle 2022 on vuoden 2021 ennusteeseen ver-
rattuna hieman alhaisempi, mutta korkeampi kuin mihin vuonna 
2020 laadittu taloussuunnitelma perustuu. Sekä vuoden 2021 että 
2022 verotulojen toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi se, miten ta-
lous elpyy Koronaepidemian jälkeen ja ennusteet ovat aiempaa huo-
mattavasti epävarmemmalla pohjalla. Tämänhetkisten ennusteiden 
mukaan verotulojen odotetaan kokonaisuutena olevan vuonna 2022 
hieman vuosien 2020 ja 2021 toteumaa alhaisemmalla tasolla. Ale-
nemaan vaikuttaa olennaisesti yhteisöveron kuntien jako-osuuden ti-
lapäinen korotus vuosina 2020 ja 2021. 
   
Taulukko 1. Verotulot 
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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 valtionosuutta ei ole vielä vahvistettu, mutta ennakko-
laskelman perusteella se tulisi olemaan n. 27.583.600 euroa. Val-
tionosuus olisi tämän hetken ennusteen mukaan kasvamassa noin 
969 tuhatta euroa vuoteen 2021 verrattuna. Kasvuun vaikuttaa mm. 
indeksikorotus, kustannustenjaon tarkistus verotulomenetysten kom-
pensaatioiden kasvu sekä tehtävien ja velvoitteiden muutokset. Val-
tionosuutta puolestaan vähentää kilpailukykysopimukseen liittyvä 
leikkaus, joka on palautettu valtionosuuden vähennyksiin.  
 
Taulukko 2. Valtionosuudet 

 ENN 2021 TA2021 ENN/Raami 
2022 

TP2020 

Verotulomenetysten kom-
pensaatio 

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 
valtionosuus 

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 henkilöstö-
menoihin liittyvä kasvupaine. Vuonna 2020 Virtain palvelutuotannon 
menot alenivat 1,4 % prosenttia verrattuna tilinpäätökseen 2019. 
Alenemaan vaikutti merkittävästi erikoissairaanhoidon menojen ale-
nema, joka aiheuttaa kasvupainetta kuluvalle ja tuleville vuosille. 
Vuoden 2021 talousarvion toimintakatteessa on puolestaan kasvua 
vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna 6,4 %. 
 
Edellä kuvattujen menojen sekä ennustetun verotulojen ja valtion-
osuuksien kehityksen perusteella raamin tulos ennen tilinpäätössiir-
toja muodostuisi -220 002 euroa negatiiviseksi ja 3.998 euroa ylijää-
mäiseksi.  
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Mahdollisia hallintokuntien vakansseja, joille ei ole haettu tai myön-
netty täyttölupaa vaikutus tulee huomioida talousarvion valmistelus-
sa menomäärärahaa vähentävinä tekijöinä. 
 
Virtain palvelutuotannon raami vuodelle 2022 on kokonaisuudes-
saan 1.000.972 euroa korkeampi kuin talousarvion 2021 toimintaka-
te. Seuraavat oletukset sisältyvät raamiin: 

 Henkilöstökulut nousevat 1,5 %  

 raami ei sisällä veronkorotuksia 

 Elinvoimapaketin jatkuminen myös vuonna 2022 korkeakoulu-
opiskelijoiden tuen ja vuokra-asuntohuojennusten osalta ke-
väällä 2022. 

 Tietojärjestelmäkustannusten kasvu ja palkkahallinnon tulojen 
aleneminen 

 Teollisuushallien yhtiöittäminen 

 Yhtenäiskoulun valmistumisen aiheuttamat muutokset 

 Verotulot ja valtionosuudet on huomioitu Valtiovarainministe-
riön ja Kuntaliiton ennusteiden 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, varhaiskasvatus ja 
vapaa-aika 

-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 ylijäämätavoi-
te. 
 
Pohjaehdotus vuoden 2022 raamista on oheismateriaalina.  
 
Investointien raami 

Investointien raami vuodelle 2022 on nettona noin 2,1 miljoonaa eu-
roa perustuen taloussuunnitelmaan 2022. Investointiraami ei sisällä 
merkittäviä hankkeita. Raami on mitoitettu siten, että sillä voidaan to-
teuttaa tarvittavat ylläpitoinvestoinnit. Osastot harkitsevat mihin koh-
teisiin raamin investointimääräraha kohdennetaan.  
 
Raamin investointitaso ei vuosikatteen toteutuessa edellytä lisälai-
nanottoa. Vuoden 2021 aikana lainaa nostetaan arviolta 7 milj. eu-
roa. Lainakanta  asukasta  kohti  oli  vuoden 2020  tilinpäätöksessä 
2.353 €/asukas, mikä on selvästi alle maan keskiarvon (keskiarvo 
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3.474 €/asukas). Vuoden 2022 päättyessä lainakanta on vuoden 
2021 lainanotto huomioiden arviolta 3.278 €/asukas. Suunnitelma in-
vestoinneista, lainatarve sekä laskelma asukaskohtaisesta laina-
määrästä ovat oheismateriaalina.  
 
Ruoveden toiminnan menot ja tulot ovat Virtain talousarviossa sa-
mansuuruiset, jolloin niillä ei ole vaikutusta Virtain kaupungin tulos-
ennusteeseen. 
 

Valmistelija:  talousjohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 

vuoden 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: etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu: Kaupunginvaltuusto 
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Teknisten palveluiden lautakunta § 57 18.05.2021 
Kaupunginhallitus § 176 31.05.2021 
 
Tilapalvelun lisämääräraha / Hallintokuntien rakennusten investointihankeryhmä 
 
85/02.02.00/2020 
 
TEKPALV 18.05.2021 § 57 
  

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on vuokrattuna ensi-
hoidon käyttöön toimistotila terveyskeskuksen kiinteistössä sekä 
puolet ambulanssitallista. Olemassa oleva toimisto/taukotila on pieni, 
24,5 m2, eikä vastaa ensihoidon tarpeita. Sairaanhoitopiirin kanssa 
on neuvoteltu tallirakennuksen laajentamisesta ensihoidon toimis-
to/taukotila käyttöön. Kustannusarvion mukaan tilan rakentamisen 
kustannus olisi 145.000 euroa. Tällä määrärahalla rakennettaisiin 
50m2 tilat ensihoidon käyttöön tallirakennuksen yhteyteen. Tavoit-
teena on, että tilat olisivat ensihoidon käytössä vuoden 2023 alusta 
lukien.  
 
Koska tämän vuoden tilapalvelun investoinneissa ei ole varauduttu 
tallin laajentamiseen on hankkeelle haettava lisämäärärahaa. 
 
Sairaanhoitopiirin kanssa on neuvoteltu alustava vuokrasopimus-
luonnos, joka allekirjoitetaan, mikäli määräraha myönnetään ja han-
ke toteutuu. Vuokra-aikana kuoletetaan investointikustannus koko-
naisuudessaan. Kaupungin yhteinen tahtotila on, että ensihoidon 
palvelu pysyisi Virroilla myös jatkossa. 
 
Vuokrasopimusluonnos liitteenä lautakunnan jäsenille. 

 
Valmistelija:  tekninen johtaja 

 
Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallituk-

selle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 145.000 euron lisämäärära-
haa tilapalvelun hallintokuntien rakennusten hankeryhmään terveys-
keskuksen ambulanssitallin laajentamiseen. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Tavoitehintalaskelma liitetään pykälään ennen 

kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyä. 
_________  

 
Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,  
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja 

 
KH 31.05.2021 § 176  
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Talousarvion 2021 investointien nettomeno kaupungin ja vesihuollon 
osalta on 9.293.600 euroa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt aiem-
min yhteensä 270.000 euron lisämäärärahat investointeihin, jonka 
jälkeen investointien nettomeno on 9.563.600 euroa. 
 
Investointeihin on ehdotettu myös muita lisämäärärahoja. Mikäli eh-
dotetut lisämäärärahat hyväksytään, nousisi talousarvion investoin-
tien nettomeno yhteensä 9.869.950 euroon. 
 
Lisäys ei aiheuta muutostarvetta talousarvion lainamäärään. 

 
Valmistelija:  talosjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 145.000 euron lisä-

määrärahan myöntämistä tilapalvelun hallintokuntien rakennusten 
hankeryhmään teknisten palveluiden lautakunnan ehdotuksen mu-
kaisesti. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,  
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Valtuusto 
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Kaupunginhallitus § 177 31.05.2021 
 
Strategian 2018-2021 toteuma valtuustokauden päättyessä kesällä 2021 

 
KH 31.05.2021 § 177 Kaupunginvaltuusto on 19.2.2018 hyväksynyt Virtain kaupungin kon-

sernistrategian vuosille 2018 - 2021 "Onnistu Virroilla - Tiekartta tu-
levaisuuteen". Valtuustokausi on päättymässä kuntavaalien siirtymi-
sen myötä 31.7.2021, joten tässä vaiheessa on tarpeellista tehdä yh-
teenveto strategian toteutuminen valtuustokauden päättyessä. Yh-
teenveto tavoitteiden toteutumisesta on tärkeää myös uuden strate-
gian valmistelun yhteydessä. Strategiatyö käynnistetään uuden val-
tuustokauden alkaessa 1.8.2021.   

 
 Onnistu Virroilla - Tiekartta tulevaisuuteen kivijalat ovat olleet henki-

löstö ja talous.  
  
 Keskeisiä tavoitteita, joita mitattiin, olivat: 

 Onnistuva Virrat - Virroilla pysäytetään väkiluvun vähenemi-
nen vuoteen 2021 mennessä 

 Kumppanien kanssa vahva Virrat - Virroilla pidetään kumppa-
nien kanssa palvelut lähellä 

 Vastuullinen Virrat - Virroilla huolehditaan vastuullisesti kaikis-
ta kuntalaisista 

 Uudistuva Virrat - Virroilla uudistetaan toimintatapoja, toteute-
taan kokeiluja ja hyväksytään myös niihin liittyviä riskejä. 

 
Oheismateriaalina yhteenveto strategian 2018-2021 tavoitteiden to-
teumasta valtuustokauden päättyessä.  
 

Valmistelija:  kaupunginjohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee 
strategian 2018 - 2021 toteuman tiedoksi valtuustokauden päättyes-
sä.  

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh.  044-715 1201, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Perusturvalautakunta § 44 18.05.2021 
Kaupunginhallitus § 178 31.05.2021 
 
Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettaminen 
 
336/05.00/2020 
 
PETUL § 44  

Sote- ja pelastustoimen uudistuksen voimaanpanolakiluonnos edel-
lyttää, että kahden kuukauden sisällä lakien voimaantulosta peruste-
taan hyvinvointialueille väliaikaiset toimielimet (Vate). Vate vastaa 
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelus-
ta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston 
asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.  
 
Pirkanmaan sote- ja pelastustoimen työvaliokunta on ollut päävas-
tuussa Vate-valmistelusta. Työvaliokunta antoi kokouksessaan 
19.2.2021 muutosjohdolle valmisteluohjeet ja perusti kokouksessaan 
19.2.2021 valmistelutyöryhmän (”työnyrkki”), jonka kokoonpanoksi 
sovittiin maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
johtaja Tarmo Martikainen ja Tampereen kaupungin konsernijohtaja 
Juha Yli-Rajala. Valmisteluryhmän sihteerinä on toiminut sote 
muutosjohtaja Jaakko Herrala.  
 
Valmistelutyöryhmä on valmistellut Vaten toimintaperiaatteet, osaa-
mistarpeet, jäsenten lukumäärän sekä muut lakiluonnosten määrittä-
mät asiat. Työnyrkki valmisteli ehdotuksen Vaten ja jäsenten nimistä 
osapuolille. Jokainen osapuoli on arvioinut työnyrkin ehdotusta ja ni-
mennyt itsenäisesti omat jäsenensä Vateen. Osapuolia ovat Pirkan-
maan pelastuslaitos, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan 
kunnat (Tampereen kaupunki, Kehyskunnat ja Remu-kunnat). Sote-
johtajat ovat käsitelleet Vaten kokoonpanoa kokouksessaan 
9.4.2021 ja tehneet työvaliokunnalle muutosehdotuksia työnyrkin 
valmistelemaan ehdotukseen. Työvaliokunta on käsittelyt muutoseh-
dotukset kokouksessaan 16.4.2021. Nimeämisessä on noudatettu 
tasa-arvolakia. Lisäksi periaatteena on ollut, että kunnat eivät nimeä 
kahta jäsentä samasta kunnasta. Poikkeuksena tästä Tampereen 
kaupunki ja organisaatioina pelastustoimi sekä sairaanhoitopiiri. Me-
nettelyllä saadaan mahdollisimman paljon kuntia mukaan valmiste-
luun. Lakiluonnoksen edellyttämää kehitysvammahuoltoa osapuole-
na ovat edustaneet kunnat ja sairaanhoitopiiri.  
 
Alun perin oli tavoitteena, että Vatesta tehdään päätös kuntavaalien 
jälkeen. Vaalien siirtyminen tarkoittaa, että ennakoiva ja ehdollinen 
päätös on tehtävä jo ennen vaaleja, jotta Vate voi aloittaa heti työnsä 
lakien voimaantulon jälkeen. Lakien voimaantulo alkuperäisen arvion 
mukaan olisi 1.7.2021. Osapuolten toimielinpäätökset on oltava 
yksimielisiä, sillä muutoin valtioneuvosto päättää Vaten kokoonpa-
non ns. Voimaanpanolain perälautamallin mukaan 1.9.2021 jälkeen. 
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Työvaliokunta on käsitellyt kokouksessaan 16.4.2021 valmistelutyö-
ryhmän ja osapuolten ehdotuksia, jonka perusteella Pirkanmaan joh-
tajakokous on käsitellyt esitystä kokouksessaan 23.4.2021 ja Pirkan-
maan sote ja pelastustoimen ohjausryhmä kokouksessaan 
28.4.2021. Pirkanmaan sote ja pelastustoimen ohjausryhmä esittää  
osapuolille, että ne päättäisivät omissa toimielimissään seuraavaa:  
 
-Vaten kokoonpanoksi 11 jäsentä ja jokaiselle varajäsenet, 
 
-jäsenten jakauma kokoonpanossa seuraava: kuntajohtajia tai vas-
taavia 3 jäsentä (+varat), sote-johtajia 3 jäsentä (+varat), sairaanhoi-
topiiri 3 jäsentä (+varat), pelastustoimi 1 jäsen (+vara) sekä henki-
löstöhallinto ja osaulkoistuskuntien näkökulma 1 jäsen (+vara),  
 
-Vaten asettaa maakuntajohtaja, 
 
-osapuolet sopivat, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri järjestää Vatel-
le toiminnan aloitukselle tarpeelliset kokous- ja työtilat sekä huolehtii 
valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistami-
sesta. 
  
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten vi-
ranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja 
taloudesta. Osapuolet ehdottavat Vaten jäseniksi seuraavia viranhal-
tijoita:  
 
-Tampereen kaupunki: Juha Yli-Rajala (vara Reija Linnamaa), Taru 
Kuosmanen (vara Eeva Torppa-Saarinen) 
 
-Kehyskunnat: Oskari Auvinen (vara Eero Väätäinen), Paula Paavi-
lainen (vara Titta Pelttari) 
 
-Remu-kunnat: Antti Peltola (vara Minna Uschanoff), Päivi Tryyki 
(vara Timo Tallila) 
 
-Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Tarmo Martikainen (vara Pasi Virta-
nen), Juhani Sand (vara Eija Tomas) ja Vuokko Ylinen (vara Pekka 
Erola)  
 
-Pelastustoimi: Olli-Pekka Ojanen (vara Teemu-Taavetti Toivonen) 
 
-Henkilöstöhallinto ja osaulkoistuskuntien näkökulma: Taina Niiranen 
(vara Raija Ruoranen) 
 
Mikäli Vaten toimikauden aikana tulee henkilövaihdoksia, sopijaosa-
puoli voi nimetä uuden jäsenen, joka täyttää asettamispäätöksen kri-
teerit. Neuvottelutulosta on käsitelty 23.4.2021 Pirkanmaan sote ja 
pelastustoimen poliittisessa yhteistyöryhmässä, joka osaltaan suosit-
telee neuvotteluratkaisun hyväksymistä. Kun osapuolet ovat käsitel-
leet Vate-ehdotusta omissa toimielimissään ajanjaksolla 3.5.-
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11.6.2021, saavutetusta neuvottelutuloksesta kerrotaan 18.6.2021 
Pirkanmaan sote- ja pelastustoimen ohjausryhmässä.  
 
Voimaanpanolain mukaan Vate valitsee ensimmäisessä kokoukses-
saan puheenjohtajan. Osapuolet ehdottavat, että puheenjohtajana 
toimisi sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen ja varapuheen-
johtajana Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palve-
lualueen johtaja Taru Kuosmanen. 
 
Todettakoon, että Voimaanpanolakiluonnoksen mukaan osapuolten 
sopiman kunnallisen viranomaisen tekemään valmistelutoimielimen 
asettamista koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-
malla.  
 
 

 
Valmistelija:  sosiaali- ja terveysjohtaja 

 
Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että  
 
- Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettaa maa-

kuntajohtaja, kun Suomen eduskunta on hyväksynyt sote- ja pelas-
tustoimen lainsäädännön, 

 
- Pirkanmaan sairaanhoitopiiri järjestää väliaikaiselle toimielimelle tar-

vittavat työskentelyolosuhteet,  
 
- hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen 

(Vate) kokoonpanoksi 11 jäsentä ja varajäsenet,  
 
- mikäli osapuolet tekevät yksimieliset päätökset väliaikaisesta toimi-

elimestä, yhteinen päätös Vatesta on voimassa enintään vuoden 
2021 loppuun saakka. Mikäli sote- ja pelastustoimen lainvalmistelu 
viivästyy edelleen, Vaten kokoonpanoa ja muita nyt tehtyjä linjauksia 
tarkastellaan vuoden 2022 alussa. 

 
 

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen. 
_________  

 
Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Pirkanmaan sote-muutosjohtaja 

 
KH 31.05.2021 § 178  

 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:   
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 Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettaa 
maakuntajohtaja, kun Suomen eduskunta on hyväksynyt sote- 
ja pelastustoimen lainsäädännön, 

 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri järjestää väliaikaiselle toimielimel-
le tarvittavat työskentelyolosuhteet,  

 hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimi-
elimen (Vate) kokoonpanoksi 11 jäsentä ja varajäsenet,  

 mikäli osapuolet tekevät yksimieliset päätökset väliaikaisesta 
toimielimestä, yhteinen päätös Vatesta on voimassa enintään 
vuoden 2021 loppuun saakka. Mikäli sote- ja pelastustoimen 
lainvalmistelu viivästyy edelleen, Vaten kokoonpanoa ja muita 
nyt tehtyjä linjauksia tarkastellaan vuoden 2022 alussa. 

 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

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

 
Jakelu: Pirkanmaan liitto  
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Kaupunginhallitus § 179 31.05.2021 
 
Valtuustotyön arviointi valtuustokaudelta 2017-2021 

 
KH 31.05.2021 § 179 Meneillään oleva valtuustokausi alkoi 1.6.2017 ja päättyy kuntavaa-

lien siirtymisen myötä 31.7.2021. Valtuutetuilta on pyydetty itsearvi-
ointia valtuustokauden 2017-2021 työskentelystä. Itsearvioinnissa 
hyödynnetään Kuntaliiton mallilomaketta, jolla toteutettiin valtuusto-
työn itsearviointi myös kaudelta 2013-2017. Valtuustotyön itsearvi-
oinnilla valtuutetut voivat arvioida valtuuston toimintaa, saavutettuja 
tuloksia, käytettyjä työskentelytapoja sekä toiminnan kehittämistar-
peita. Itsearvioinnilla valtuutetut voivat määrittää myös näkemyksiä 
tulevan valtuustokauden tärkeistä kunnallispoliittisista kysymyksistä. 
Itsearviointi toteutetaan kyselylomakkeella, johon valtuutetut vastaa-
vat henkilökohtaisesti.  

 
 Oheismateriaalina valtuustotyön arviointi valtuustokaudelta 2017- 

2021. 
 

Valmistelija:  kaupunginjohtaja   
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,  että  se  merkitsee 

tiedoksi yhteenvedon Virtain kaupunginvaltuuston itsearvioinnista 
valtuustokaudelta 2017-2021. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

_________  
 

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

 
Jakelu: Kaupunginvaltuusto 
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Kaupunginhallitus § 180 31.05.2021 
 
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja 
HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 
 
KH 31.05.2021 § 180 Johdanto 
 Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvos-

ton asetukseksi hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmis-
teluun myönnettävästä rahoituksesta. Lausunnot tulee antaa 
1.6.2021 mennessä lausuntopalvelu.fi- palvelussa. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuk-

sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanos-
ta annetussa laissa (jatkossa voimaanpanolaki) säädetään hyvin-
vointialueelle ja HUS-yhtymälle sen toiminnan ja hallinnon käynnistä-
misestä aiheutuvien kustannusten rahoittamisesta ennen vuotta 
2023. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin hyvinvointialueille ja 
HUS-yhtymän valmistelusta aiheutuvien kustannusten rahoittamisek-
si osoitetun valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käy-
töstä. 

 
 Tausta 

 Hyvinvointialueesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet 
julkisoikeudellisina yhteisöinä perustettaisiin 1 päivänä heinäkuuta 
2021. Tämän ajankohdan ja vuoden 2022 alun välisenä aikana 
hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi aloitusvaiheessa voi-
maanpanolain 8 §:ssä tarkoitettu väliaikainen valmistelutoimielin ja 1 
päivästä maaliskuuta 2022 lukien vaaleilla valittu aluevaltuusto. 

  
 Voimaanpanolain 15 §:ssä säädetään hyvinvointialueelle sen toimin-

nan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten rahoit-
tamisesta ennen vuotta 2023. Toiminnan rahoitus vuosina 2021 ja 
2022 perustuu valtion varoista maksettavaan valtionavustukseen. 
Vuoden 2021 yleisavustus on tarkoitus maksaa hyvinvointialueille 
voimaanpanolain tultua voimaan valtiovarainministeriön päätöksen 
perusteella. Avustus myönnettäisiin valtion talousarvioon varatun 
määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momen-
tin mukaisena yleisavustuksena 1 päivänä heinäkuuta 2021 lukien 
hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän valmistelusta aiheutuneiden 
kustannusten kompensoimiseksi. 

 
 Lausuntoluonnos liitteenä. 
 

Valmistelija:  kaupunginjohtaja, talousjohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta 

valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toi-
minnan valmistelunrahoituksesta vuosina 2021 ja 2022. 

 
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän päätöksen osalta kokouksessa. 
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Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
 (Liite 2/180 § lausunto) 
 
 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
  

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Lausuntopalvelu.fi (1.6.2021 mennessä) 
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Kaupunginhallitus § 47 15.02.2021 
Kaupunginhallitus § 60 25.02.2021 
Kaupunginhallitus § 105 31.03.2021 
Kaupunginhallitus § 132 26.04.2021 
Kaupunginhallitus § 181 31.05.2021 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleissa 
 
12/00.00.00/2021 
 
KH 15.02.2021 § 47 
 Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 

7.-13.4.2021. Varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021.  
 
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen 
vaaleja asetettava: 
 
"1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-
peellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kol-
me; sekä 
 
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai 
useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. 
 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden vara-
jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa 
vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita 
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja va-
rajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaa-
leissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan va-
rajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen jär-
jestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhem-
pansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olo-
suhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 
 
Vaalilautakuntien  ja vaalitoimikuntien  puheenjohtajien ja  varapu-
heenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskus-
vaalilautakunnalle." 
 
Vaalitoimikuntaa valitessa tulee huomioida, että vaalitoimikunnan jä-
senenä tai varajäsenenä eivät voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, 
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava 
ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa: esimer-
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kiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaa-
litoimikunnan jäseneksi missään kunnassa.  
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliit-
tista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain sovel-
tamisessa tarkastellaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsen-
ten ja varajäsenten edustavuutta erikseen. Sekä varsinaisissa jäse-
nissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 %. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten on ol-
tava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. 
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen 
on henkilö, 
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-
na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toi-
mitetaan; ja 
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. 
 
Äänestysalueet vuoden 2021 kuntavaaleissa ovat seuraavat: 
001  Keskusta pohjoinen 
002  Keskusta etelä 
003 Vaskivesi 
004  Kurjenkylä 
005  Liedenpohja 
006  Killinkoski 
007  Kotala 
 
Koronan vaikutukset 

Koronaepidemiasta johtuen vaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenil-
le on asetettava riittävät sijaisjärjestelyt ja avustavaa henkilöstöä on 
oltava riittävästi varalla jopa siinä tapauksessa, että kaikki sairastui-
sivat tai jouduttaisiin asettamaan karanteeniin. Tämä on huomioitava 
vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntaa nimettäessä. 
 
Aikaisemmissa vaaleissa varajäseniä on valittu vaalilautakuntiin viisi 
ja vaalitoimikuntaan kolme, mutta on tarpeen harkita ylimääräisten 
varajäsenten nimeämistä, jotta vaalit pystytään toimittamaan hallitus-
ti.  
 
Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat yhdessä 
valmistelleet ohjeet vaaliviranomaisille. Ohjeissa käsitellään kunta-
vaalien järjestämistä koronapandemian aikana ja niiden tarkoitukse-
na on taata, että äänestystapahtuma saadaan toteutettua turvallises-
ti.  
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Valmistelija:  hallintojohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaalia varten seuraa-
vaa: 

 

 valita kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, johon kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä se-
kä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.  

 valita laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaa-
litoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuiten-
kin vähintään kolme. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.  

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin nimetyt 

 
KH 25.02.2021 § 60 
  

 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaalia varten seuraa-

vaa: 
 

 valita kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, johon kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä se-
kä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.  

 valita laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaa-
litoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuiten-
kin vähintään kolme. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
 (Liite 2/60 § vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta) 

_________  
 

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

 
 
Jakelu: Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin nimetyt 

 
KH 31.03.2021 § 105 
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 Oikeusministeriö on tiedottanut kuntia 8.3.2021, että nopeasti pahe-
nevan koronavirustilanteen takia kuntavaalit siirtyvät. Uusi vaalipäivä 
on sunnuntaina 13.6.2021. Kuntavaalien siirtäminen edellyttää lain-
muutosta ja hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen 
laiksi, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnun-
taina 13. kesäkuuta (HE 33/2021 vp). Uuden lain tullessa voimaan 
vanhat päätökset kumoutuvat. Esityksen mukaan ennakkoäänestys-
aikaa kotimaassa pidennettäisiin kahteen viikkoon (26.5.–8.6.), 
joiden aikana voitaisiin toimittaa myös kotiäänestyksiä. Laitosäänes-
tys voitaisiin toimittaa vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä 
kyseisen ajanjakson aikana.  

 
 Kaupunginhallitus  on  nimennyt  vaalilautakunnat  ja  vaalitoimikun-

nan keväällä  2021  pidettäviin  kuntavaaleihin 25.2.2021 pidetyssä 
kokouksessaan. Osa vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin nimetyistä 
on pyytänyt eroa tehtävästään tai ilmoittanut olevansa estynyt osal-
listumaan ko. päivänä vaalilautakunnan toimintaan. Heidän tilalleen 
pitää valita uudet jäsenet / varajäsenet ja hyväksyä vaalilautakuntien 
ja toimikunnan kokoonapanot kokonaisuudessaan kesäkuussa pidet-
täviin kuntavaaleihin.  
 
Oheismateriaalina on luettelo eroa pyytäneistä tai estyneistä jäsenis-
tä ja varajäsenistä. 

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaaleihin liittyen seu-

raavaa:  

 myöntää eron vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnasta sitä erik-
seen pyytäneille tai esteestä ilmoittaneille; 

 valitsee  uudet  jäsenet  vaalilautakuntiin  ja  vaalitoimikuntaan 
eronneiden tilalle. 

 hyväksyy vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanon 
liitteen mukaisesti. 

 
Päätös:  Asia jätetään pöydälle. 

  
_________  

 
Lisätietoja: Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköpos-

ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
 
Jakelu: Eroa pyytäneet ja valitut henkilöt 

 
KH 26.04.2021 § 132 
  

Oheismateriaalina on luettelo eroa pyytäneistä ja estyneistä jäsenis-
tä ja varajäsenistä. 
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Hallintosäännön 21 §:n mukaan "Kaupunginjohtajalla on oikeus käyt-
tää kaupungin päätösvaltaa kaupunginhallituksen puolesta" 

 
Valmistelija:  vt. kaupunginjohtaja  

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaaleihin liittyen seu-

raavaa:  

 myöntää eron vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnasta sitä erik-
seen pyytäneille tai esteestä ilmoittaneille; 

 valitsee  uudet  jäsenet  vaalilautakuntiin  ja  vaalitoimikuntaan 
eronneiden tilalle. 

 hyväksyy vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanon 
liitteen mukaisesti. 

 
 Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy, että hätätilanteessa (mm. sai-

raustapaukset ja muut esteet) vaalilautakuntien jäsenet ja varajäse-
net voivat keskusvaalilautakunnan sihteerin määräyksellä osallistua 
myös toisen vaalilautakunnan työskentelyyn vaalipäivänä, jotta vaali-
lautakunta on koko vaalien toimituksen ajan päätösvaltainen ja vaa-
lien toimitus voidaan näin turvata lain mukaisesti.  

 
 Lisäksi kaupunginjohtajalle annetaan mahdollisuus nimetä tarvittaes-

sa lisää jäseniä / varajäseniä vaalilautakuntiin hallintosäännön 21 
§:n perusteella.  

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
 (Liite 3/132 § vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta) 

_________  
 

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

 
Jakelu: Eroa pyytäneet ja valitut henkilöt 

 
KH 31.05.2021 § 181  

Oheismateriaalina on luettelo eroa pyytäneistä ja estyneistä jäsenis-
tä ja varajäsenistä. 

 
Valmistelija:  hallintosihteeri 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaaleihin liittyen seu-

raavaa:  

 myöntää eron vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnasta sitä erik-
seen pyytäneille tai esteestä ilmoittaneille; 

 valitsee  uudet  jäsenet  vaalilautakuntiin  ja  vaalitoimikuntaan 
eronneiden tilalle. 

 hyväksyy vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanon 
liitteen mukaisesti. 
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Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
 (Liite 3/181 vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta) 

_________  
 

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

 
Jakelu: Eroa pyytäneet ja valitut henkilöt 
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Kaupunginhallitus § 182 31.05.2021 
 
Omistajaohjaus Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen 

 
KH 31.05.2021 § 182 Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 

15.6.2021. Varsinainen kokouskutsu liitteineen toimitetaan lähempä-
nä kokousta (yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan aikaisintaan 4 viikkoa 
ja viimeistään 7 päivää ennen kokousta).  
 
Virtain kaupungin yhtiökokousedustajaksi on nimetty Reijo Koskela 
valtuustokauden loppuun saakka (31.5.2021 saakka). Kuntavaalien 
siirtymisen vuoksi luottamustehtävät jatkuvat vähintään 31.7.2021 
saakka.   
 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään ja vahvistetaan tilinpää-
tös ja toimintakertomus tilikaudelta 2020 päätetään voitonjaosta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa valitaan hallintoneuvoston jäsenet kolmivuotiskaudelle 2021-
2024. Virtain kaupungin osalta erovuorossa ovat hallintoneuvostosta 
Reine Leppänen ja Sanna Viitanen. Lisäksi Virroilta hallintoneuvos-
tosta ovat tällä hetkellä Keijo Kaleva (2020-2023), Aimo Mäkinen 
(2020-2023) ja Jarmo Vehmas (2019-2022).  
 
Koillis-Satakunnan Sähkön nimitysvaliokunta on 12.10.2018 (kohta 
7) päättänyt seuraavaa: "Hallintoneuvoston jäsenten valinnassa periaat-
teena on, että kukin kunta vastaa siitä, että valinnoissa noudatetaan lakia 
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Koska omistajakunnilla on eri-
suuruinen määrä paikkoja hallintoneuvostossa, jakaantuu paikkajako eri 

sukupuolten kesken kunnittain." Virtain osalta tämä tarkoittaa 3+2.  
 
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n toimitusjohtaja on pyytänyt esitystä 
esitystä Virtain kaupungin nimeämistä hallintoneuvoston jäsenistä 
8.6.2021 mennessä.  
 

Valmistelija:  kaupunginjohtaja  
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus antaa omistajaohjeen yhtiökokousedustajalle Koil-

lis-Satakunnan Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen. 
 
 

Päätös:  Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjeen ero-

vuorossa olevien Reine Leppäsen ja Sanna Viitasen valitsemiseksi 
uudelleen.  
_________  

 
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Jakelu: Yhtiökokousedustaja, Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n toimitusjohtaja 
(8.6.2021 mennessä) 
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Perusturvalautakunta § 47 18.05.2021 
Kaupunginhallitus § 183 31.05.2021 
 
Perhetyöntekijän toimen täyttölupa 
 
PETUL § 47  

Virtain sosiaalitoimessa vapautuu 1.6.2021 alkaen perhetyön toimi 
nykyisen toimen haltijan siirtyessä Virtain kaupungin aikuissosiaali-
työn sosiaaliohjaajan virkaan. 
 
Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, jonka tavoitteena 
on perheen hyvinvoinnin tukeminen. Perhetyö ei vaadi lastensuoje-
lun asiakkuutta, vaan kyseessä on avohuollon toimin suunnattua 
perheen omien voimavarojen vahvistamista ja arjen hallintaa. Perhe-
työtä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren tervey-
den ja kehityksen turvaamiseksi. Perhetyö voi auttaa muun muassa 
lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, arjen hallin-
nassa, perheen sisäisissä vuorovaikutuspulmissa sekä äkillisissä 
perheen kriiseissä ja muutoksissa. 
   
Myös lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella tai hänen perheel-
lään on subjektiivinen oikeus saada sosiaalihuoltolain mukaista per-
hetyötä tai lastensuojelulain mukaista perhetyötä. 
  
Perhetyön järjestämisen vaikuttavuutta tulee tarkastella etenkin las-
tensuojelun tarvetta ehkäisevänä toimintana ja palvelumuotona. 
 
Viran täyttöä koskeva vaikutusten arviointi tummennettuna: 
 
Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutus-

ta 
Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta 
Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta 
Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen / ei vaikutusta 

 
Virkaa ei voi jättää täyttämättä ilman lakisääteisten työtehtävien vaa-
rantumista. 
 

 
Valmistelija:  sosiaali- ja terveysjohtaja 

 
Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle perhe-

työn toimen täyttölupaa 1.6.2021 alkaen. 
 

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen. 
_________  

 
Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, sähkö-

posti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Jakelu: Kaupunginhallitus 
 
KH 31.05.2021 § 183 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perhetyöntekijän toimeen 
1.6.2021 alkaen. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

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

 
Jakelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja 
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Kaupunginhallitus § 184 31.05.2021 
 
Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä 

 
KH 31.05.2021 § 184  

Kuntalain (410/2015) 92 §: 
 
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallin-
tosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen 
alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa 
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus 
koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä 
määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viran-
omaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei 
kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 mo-
mentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole il-
moittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen pu-
heenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan 
käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty liikelaitoksen johto-
kunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viran-
omainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan 
käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen johtokunta on. Jos asia on pää-
tetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltä-
väksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. 
 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 
 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenet-
telyä koskevia asioita; 
 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 
asioita; 
 
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos 
asianomaiset kunnat niin sopivat.” 

 
Kaupunginhallitus on tämän johdosta antanut ohjeet (18.3.2013/ 
128§) ottokelpoisten päätösten ilmoittamismenettelystä kaupungin-
hallitukselle. 
 
Pöytäkirjat, asialistat esityslistan oheismateriaalina: 

 Henkilöstöjaosto 5.5.2021 

 Lupapalvelulautakunta 26.5.2021 

 Perusturvalautakunta 18.5.2021 

 Sivistyslautakunta 12.5.2021 
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 Teknisten palveluiden lautakunta 18.5.2021 
 
Viranhaltijapäätökset: 

 Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 19 §/2021: Päätösvallan 
delegointi elinvoimapäällikölle henkilöstö- ja hankinta-asioissa. 

 
 
 Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 
 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja päät-

tää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin liittyviä päätöksiä. 
 

 Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
  _________  
 
 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 

1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi. 
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Kaupunginhallitus § 185 31.05.2021 
 
Ilmoitusasiat 

 
KH 31.05.2021 § 185  

1. STM:n kirje: Covid-19 tartuntojen torjunta rajat ylittävässä lii-
kenteessä sisä- ja ulkorajapäätösten muuttuessa. 

2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.5.2021  
LSSAVI/7731/2021. Tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukai-
nen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimi-
alueelle. 

3. Pirkanmaan työllisyyskatsaus huhtikuu 2021. Virtain työttö-
myysaste 9,7 %. 

4. Alueellisen jätehuoltolautakunnan 19.5.2021 kokouksen pöytä-
kirja. 

5. STM:n kirje 17.5.2021: Koronaviruspandemian kustannuksia 
korvataan valtionavustuksilla. 

6. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 11.5.2021  
LSSAVI/7309/2021. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 
Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sai-
raanhoitopiirien kuntien alueille. 

7. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 10.5.2021 
VN/12820/2021: Epidemiavaiheisiin perustuvat suositukset ja 
rajoitukset epidemian leviämisen estämiseksi. 

8. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 7.5.2021 
LSSAVI/7299/2021 Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle. 

9. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ympäristölupavas-
tuualueen lausuntopyyntö LSSAVI/11715/2020: Kontoneva 
pohjoisen turvetuotantoalueen ympäristölupa, Virrat. 

10. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje VN/14345/2021: 
Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset 
toimenpidesuositukset epidemian leviämisen estämiseksi. 

 
 Valmistelija:  hallintosihteeri 
 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 Päätös:  Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 
  _________  
 
 Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 

1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 186 31.05.2021 
 
Selvitys valtuustoaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä 

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

raavaa:   
   
 "Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryh-

mällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa 
ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 

 
 Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituk-

sen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käy-
dään lähetekeskustelu siitä, miten aloite on valmisteltava. 

 
 Kaupunginhallituksen on vuosittain joulukuun loppuun mennessä esitettävä 

valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähe-
tetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä 
ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin nii-
den johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 
loppuun." 

  
 Kaupunginvaltuusto on edellisen kerran käsitellyt aloiteyhteenvetoa 

kokouksessaan 11.5.2020. Tällöin valtuusto on merkinnyt tiedoksi 
siihen mennessä keskeneräiset ja loppuun käsitellyksi katsotut aloit-
teet.  

 
 Oheismateriaalina olevassa selvityksessä ovat edellisen käsittelyn 

jälkeen edelleen keskeneräiset ja kaupunginvaltuuston tämän jäl-
keen loppuun käsitellyksi katsomat aloitteet.  

 
 

Valmistelija:  kaupunginjohtaja 
 

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee 
annetun selvityksen valtuustoaloitteista ja niiden käsittelystä tiedoksi. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 _________  
 

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

 
 
Jakelu: Kaupunginvaltuusto 
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Kaupunginhallitus § 187 31.05.2021 
 
Virtain kaupungin alueella vahvistetut kiinteistökaupat 1.1. - 28.2.2021 

 
KH 31.05.2021 § 187  

Virtain kaupungin alueella vahvistetut kiinteistökaupat 1.1. - 
28.2.2021 ovat oheismateriaalina. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupat 1-12, joissa kaupungilla 

ei ole etuosto-oikeutta. Kaupunginhallitus päättää kaupoista 13-24, 
joissa kaupungilla on etuosto-oikeusharkinta, että kaupunki ei käytä 
etuosto-oikeuttaan. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 188 31.05.2021 
 
Virtain kaupungin alueella vahvistetut kiinteistökaupat 1.3. - 30.4.2021 

 
KH 31.05.2021 § 188  

Virtain kaupungin alueella vahvistetut kiinteistökaupat 1.3. - 
30.4.2021 ovat oheismateriaalina. 

 
Valmistelija:  talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupat 1-36, joissa kaupungilla 

ei ole etuosto-oikeutta. Kaupunginhallitus päättää kaupoista 37-51, 
joissa kaupungilla on etuosto-oikeusharkinta, että kaupunki ei käytä 
etuosto-oikeuttaan. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

_________  
 

Lisätietoja: Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 
1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 252 21.09.2020 
Kaupunginhallitus § 189 31.05.2021 
 
Hakemus valtion perintönä saaman kuolinpesän omaisuuden luovuttamiseksi 
 
264/02.07.02/2020 
 
KH 21.09.2020 § 252 
 Valtionkonttorin ilmoituksen mukaan Virtain kaupungilla on mahdolli-

suus hakea vuonna 2020 kuolleen henkilön omaisuutta. Kuolleelta 
henkilöltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen 
omaisuutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. 
Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokont-
tori. 
  
Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpe-
sän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan 
kiinteistön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä.  
 
Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttö-
tarkoitus haettavalle omaisuudelle. Valtiokonttori luovuttaa omaisuu-
den tähän tarkoitukseen. Käyttötarkoituksen on hyvä olla tarpeeksi 
yleisluontoinen. Hakemuksessa haettavalle omaisuudelle tulee il-
moittaa jokin edellä mainittu käyttötarkoitus. Hakemusta ei tarvitse 
muuten perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kun-
nalle perustu tarveharkintaan. 
 
Hallintosäännön 25 §:ssä on määritelty, että kaupunginhallituksen 
ratkaisuvaltaan kuuluu, ellei toisin ole säädetty tai eri päätöksellä toi-
sin määrätty: 
 
 24) kaupungille lahjoitettujen tai testamentattujen varojen hakeminen, vas-
taanottaminen ja näiden varojen mahdollisten käyttöehtojen hyväksyminen; 
 
Kuolleen henkilön omaisuus koostuu pääsääntöisesti rahavaroista 
sekä kiinteistöstä 936-410-42-21. 
 
Hakemus pyydetään toimittamaan Valtiokonttorin kirjaamoon 
7.12.2020 mennessä. 
 

 Oheismateriaalina hakemuslomake ja perukirja. 
 

Valmistelija:  hallintojohtaja 
 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää anoa Valtionkonttorilta valtion perintönä 

saaman omaisuuden luovuttamista Virtain kaupungille. Perintö käy-
tettäisiin hyvinvointipuiston estettömän kunto- ja luontopolun raken-
tamiseen. 

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
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 Reijo Koskela poistui kokouksesta esteelllisenä tämän pykälän käsittelyn 

ajaksi (hallintolaki 28.1 § 2. kohta, edustusjäävi) 
_________  

 
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh. 044-715 1201, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu: Erillinen hakemus Valtiokonttorille 7.12.2020 mennessä 

 
KH 31.05.2021 § 189 Valtionkonttori on antanut päätöksen perintöasiassa 11.5.2021. Val-

tiokonttori luovuttaa kuolinpesään kuuluvan kiinteistön  Ali-Peräinen 
(936-410-42-21) Virtain kaupungille seuraavilla ehdoilla:  

 Kaupunki käyttää omaisuuden esteettömän kunto- ja elämys-
polun rakentamiseen Kalettomanlahden alueelle Hyvinvointi-
puiston yhteyteen. 

 Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin 
saaja, kaupunki luovuttaa omaisuuden tälle. 

 
Valmistelija:  kaupunginjohtaja  

 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee Valtionkonttorin 11.5.2021 tekemän 

päätöksen VK/356/08.02.01/2020 tiedoksi. 
 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Reijo Koskela poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn al-

kaessa (hallintolaki 28.1. § 1. kohta, asianosainen) 
_________  

 
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1221, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO 

 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Muutoksen-  
hakukielto 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät   164-167, 169-177, 179, 182-189 § 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät  178, 180-181 § 

 HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisu- 
vaatimus- 
oikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen 

Oikaisuvaati- 
musviranomai
-nen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:  
Virtain kaupunginhallitus 
Pykälät 178, 180-181 § 
 
Kirjaamon yhteystiedot:  
Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat 
Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi 
Faksinumero: 4758555  
Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde)  
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15 

Oikaisuvaati-
musaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle määräajan viimeisenä päivänä 
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaati- 
muksen 
sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
• päätös, johon haetaan oikaisua 
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS) 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

 

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

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti) 

  Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi 

  Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA 
 puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi 
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

  Kunnallisvalitus, pykälät,                                                                                  Valitusaika 30 päivää 

 X Hallintovalitus, pykälät,  168 §                                                                          Valitusaika 30 päivää 

  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

  Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Pykälät 
Valitusaika ___ päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valitus- 
perusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
• päätös on muuten lainvastainen. 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
• päätös, johon haetaan muutosta 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos 
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 

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

Pöytäkirjan 
nähtävilläolopvm 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 3.6.2021 

     Liitetään pöytäkirjaan  


