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Teknisten palveluiden lautakunta § 33 13.04.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

TEKPALV 13.04.2021 § 33
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja tarkastetaan 19.4 ja pidetään yleisesti nähtävillä 20.4
teknisessä toimistossa sekä kaupungin verkkosivuilla.

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Rihkajärvi
ja Pertti Niemi.

  _________

  Yhdenvertaisella kuva- ja ääniyhteydellä kokoukseen etänä teamsin
kautta osallistuivat lautakunnan jäsen Liisa Knaapi sekä varajäsenet
Riitta Mononen ja Raija Rihkajärvi.
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Teknisten palveluiden lautakunta § 34 13.04.2021

Vesihuoltolaitoksen työntekijän toimen täyttölupa

2/01.01.01/2021, 135/01.01.01/2021

TEKPALV 13.04.2021 § 34
Vesihuoltolaitoksen henkilöstössä tapahtuvien muutosten vuoksi ve-
si huol to lai tok sel le haetaan täyttölupaa 100% vesihuoltolaitoksen
työn te ki jän toimea varten.

Vesihuoltolaitoksen henkilöstön minimi mi toi tus on nykyisten le po ai-
ka sään nös ten vuoksi neljä täysiaikaista työn te ki jää. Näin pystytään
ta ka maan, että laitoksen loma-ajat ja äkilliset sai ras tu mi set eivät ai-
heu ta merkittävää riskiä toiminnan jat ku mi sel le.

Täyttölupahakemus pykälän liitteenä lautakunnan jäsenille.

Valmistelija:  vesihuoltolaitoksenhoitaja / tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le täyttölupaa toistaiseksi voimassaolevaan vesihuoltolaitoksen
työn te ki jän toimeen 1.5 lähtien.

Päätös:  Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
_________

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

Jakelu: kaupunginhallitus

  Asiantuntijana tämän pykälän ajan kuultiin vesihuoltolaitoksen
työntekijä Katja Kotalampea. Kotalampi osallistui kokoukseen etänä
yhdenvertaisella kuva- ja ääniyhteydellä teamsin kautta.

  Kotalampi poistui kokouksesta klo 17:15.
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Teknisten palveluiden lautakunta § 35 13.04.2021

Lausuntopyyntö Vaskiveden ranta-asemakaavan muutoksesta koskien kiinteistöjä
936-409-7-356,357,358 ja 936-402-7-175

101/10.02.04/2021, 91/10.02.04/2020

TEKPALV 13.04.2021 § 35
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.3.2021/§72 päättänyt pyy-
tää teknisten palveluiden lautakunnan lausuntoa Vaskiveden ran-
ta-ase ma kaa van muutoksesta, kos kien otsikossa mainittuja kiin teis-
tö jä.

Ranta-asemakaavan muutosta hakee otsikossa mainittujen kiin teis-
tö jen omistaja KM-Sijoitus Oy. Muutos kohdistuu Vaskiveden ran-
ta-ase ma kaa van Sarvansaaren ja Oraniemen osa-alueisiin.

Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa Sarvansaaren osa-alu-
eel la oleville kiinteistöille 936-409-7-356, 936-409-7-357 ja
936-409-7-358 on osoitettu M-3-merkinnällä maa- ja met sä ta lous val-
tai nen hajaloma-asutuksen alue, jolla on kolme rakentamatonta ra-
ken nus paik kaa.
Oraniemen osa-alueella olevalle kiinteistölle 936-402-7-175 ei ole
osoi tet tu rakennusoikeutta, vaan pääosa alu ees ta on osoitettu maa-
ja metsätalousalueeksi M-merkinnällä, osa maa- ja met sä ta lous alu-
eek si M/s-merkinnällä, jolla ympäristö säi ly te tään sekä osa SM-mer-
kin näl lä muinaismuistoalueeksi, jolla on mui nais muis to lain 295/63
no jal la rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. SM-mää räyk ses sä to de-
taan lisäksi, että alueen kaivaminen, peit tä mi nen ja muu siihen ver-
rat ta va kajoaminen on ilman tämän lain no jal la saatua lupaa kielletty
ja kaikki aluetta koskevat maan käyt tö suun ni tel mat on lähetettävä
mu seo vi ras ton lausuntoa varten.

Maanomistaja haluaa siirtää yhden rakentamattoman ra ken nus pai-
kan Sarvansaaren osa-alueelta Oraniemen muinaismuistoalueelle.
Ra ken nus paik ko jen määrä ei kasva, mutta rakennusoikeusmäärät
tu le vat kasvamaan kaikilla kolmella rakennuspaikalla seuraavasti:

 Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa rakennuspaikalle
saa ra ken taa 40 m2:n loma-asunnon, 20 m2:n saunan ja 30
m2:n huolto-, va ras to- ja kuivakäymälärakennuksen. Ra ken-
nus ten suurin sallittu mää rä/ra ken nus paik ka on 3 kpl. Ko ko-
nais ra ken nus oi keus ra ken nus pai kal la on täten 90 m2.

 Kaavaluonnoksessa RA-rakennuspaikalle saisi rakentaa yh-
den ker ros alal taan enintään 120 m2:n loma-asunnon, enintään
30 ka-m2:n sau na ra ken nuk sen ja enintään 30 ka-m2:n ta lous-
ra ken nuk sen tai vie ras ma jan. Kokonaisrakennusoikeus ra ken-
nus pai kal la olisi täten 180 kerrosala-m2. Loma-asunnon tulee
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si jai ta vähintään 30 metrin etäi syy del lä keskiveden mukaisesta
ran ta vii vas ta ja erillisen ran ta sau nan, jos sen koko on enin tään
25 m2 vähintään 20 metriä kes ki ve den mukaisesta ran ta vii vas-
ta ja, jos erillisen saunan koko on yli 25 m2 tulee sen etäi syy-
den olla 30 metriä keskiveden mukaisesta ran ta vii vas ta.

Hakija on laadituttanut Mikroliitti Oy:lla vuonna 2020 kiinteistön
936-402-7-175 muinaismuistoalueen osalta arkeologisen tark kuus in-
ven toin nin.

Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta vastaa Insinööri- ja
kiin teis tö toi mis to Havanka Oy

Valmistelija:  tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää antaa lausuntonaan Vas ki-
ve den ranta-asemakaavan muutoksesta seu raa vaa:

 Muinaismuistoalue tulee huomioida alueen suunnittelussa ja ra ken-
ta mi nen ei saa vaarantaa muinaismuistojen säilymistä.

 Alueet sijaitsevat kaukana toisistaan. Molemmilla muutosalueilla on
voi mas sa Metsä-Serlan laadituttamat rantakaavat, jotka Hämeen
lää nin hal li tus on hyväksynyt 16.10.1990. KM-Sijoitus Oy on ostanut
alu eet Finsilva Oyj:ltä 15.1.2020.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

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

Jakelu: kaupunginhallitus / kaavoitus- ja kehittämispäällikkö
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Teknisten palveluiden lautakunta § 36 13.04.2021

Talousarvion toteutuminen 28.2.2021 mennessä

85/02.02.00/2020

TEKPALV 13.04.2021 § 36
Vuoden 2021 talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä
taloustilanteensa vähintään kerran kuukaudessa. Raportoinnissa on
huomioitava, että kirjauksia tulee vielä seuraavan kuukauden ai ka na
ko. kuukaudelle.Tämän johdosta kuukauden alussa otetut raportit ei-
vät anna todellista kuvaa edellisen kuukauden lopun tilanteesta. Mi-
kä li toimielimen kokoukset ovat ennen kuun puoliväliä, on kuukau sit-
tain suositeltavaa käsitellä taloustilanne päättynyttä edeltävän
kuukauden lopun tilanteen mukaan (esm. maaliskuun ko kouk ses sa
käsitellään tammikuun lopun tilanne).

Teknisten palveluiden  lautakunnan alaisen toiminnan käyt tö ta lou-
den toteutumat tulosalueittain 6.4.2021 otettujen accuna-raporttien
mu kaan:

TA+MU 2021 TOT 02 2021 Ylitys/alitus Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO
TOIMINTATUOTOT 1 608 820 285 018 1 323 802 18 %
TOIMINTAKULUT -2 758 248 -397 044 -2 361 204 14 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -1 149 428 -112 026 -1 037 402 10 %

YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)
TOIMINTATUOTOT 5 469 582 847 316 4 622 266 15 %
TOIMINTAKULUT -5 057 603 -837 228 -4 220 375 17 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 411 979 10 088 401 891 2 %

VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA
TOIMINTATUOTOT 688 170 2558 685 612 0 %
TOIMINTAKULUT -474 008 -80600 -393 408 17 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 214 162 -78042 292 204 -36 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA
TOIMINTATUOTOT 7 766 572 1 134 892 6 631 680 15 %
TOIMINTAKULUT -8 289 859 -1 314 872 -6 974 987 16 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -523 287 -179 980 -343 307 34 %

Käyttötalouden tarkempi toteutuminen osastotasolla pykälän
oheismateriaalina. Tasainen menototeutuma helmikuun lopussa olisi
16,7%.

Teknisten palveluiden lautakunnan alaisen toiminnan investointien
to teu tu mat tulosalueittain 13.4.2021 otettujen accuna-raporttien mu-
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kaan:

TA + MU 2021 TOT 02.2021 Ylitys/alitus Tot.-%
00090057 YLÄKOULUN UUDISRAKENTAMINEN
INVESTOINTIMENOT -4 700 000 -983 137 -3 716 863 21 %
NETTOMENO -4 700 000 -983 137 -3 716 863 21 %

00090098 INV/VESI-JA VIEMÄRILAITOS
INVESTOINTIMENOT -454 000 -83 427 -370 573 18 %
NETTOMENO -454 000 -83 427 -370 573 18 %

00090099 INV/KUNN.TEKN.liik.väylät,puistot
INVESTOINTIMENOT -538 000 -40 518 -497 482 8 %
NETTOMENO -538 000 -40 518 -497 482 8 %

00090102 INV/TUOTANNOLLISET RAKENNUKSET
INVESTOINTIMENOT -275 000 -121 -274 879 0 %
NETTOMENO -275 000 -121 -274 879 0 %

00090103 INV/ASUINRAKENNUKSET
INVESTOINTIMENOT -20 000 -273 -19 727 1 %
NETTOMENO -20 000 -273 -19 727 1 %

00090104 INV/TEKN.MUUT RAKENNUKSET(HK/TILAPALVELU
INVESTOINTIMENOT -380 600 -18 968 -361 632 5 %
NETTOMENO -380 600 -18 968 -361 632 5 %

00090109 INV/VESISTÖKUNNOSTUSHANKKEET
INVESTOINTIMENOT -10 000 0 -10 000 0 %
NETTOMENO -10 000 0 -10 000 0 %

00090132 INV.HANKE/RANTATIEN SANEERAUS
INVESTOINTIMENOT -640 000 -20 199 -619 801 3 %
NETTOMENO -640 000 -20 199 -619 801 3 %

00009010 TEKNINEN LAUTAKUNTA(INVESTOINTI)
INVESTOINTIMENOT -7 017 600 -1 146 642 -5 870 958 16 %
NETTOMENO -7 017 600 -1 146 642 -5 870 958 16 %

Investointien toteutumat kustannuspaikkatasolla pykälän oheis ma te-
ri aa li na.

Valmistelija:  toimistopäällikkö

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden
ja investointien toteutumat ajalta 1.1.-28.2.2021.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
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_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: -
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Teknisten palveluiden lautakunta § 37 13.04.2021

Tilapalvelun työohjelman muutos ja investointimäärärahan siirto / Hallintokuntien
rakennukset investointihankeryhmä

TEKPALV 13.04.2021 § 37
Valtuuston hyväksymän talousarviokirjan mukaan:.."Hankeryhmän
al la esitetty kokonaisuus on suunnitelma, jonka sisällä käytettävät
mää rä ra hat ja tuloarviot voivat ylläpitokohteiden välillä muuttua, mut-
ta hankeryhmän määräraha ja tuloarvio on valtuustoon nähden si to-
va."

Teknisen osaston eri toiminnoissa tarvitaan paljon henkilöautoilla lii-
ku tel ta vaa kalustoa, kuten henkilönos tu ria ja peräkärryjä. Joka
päiväisessä toi min nas sa tehdään runsaasti niin oman kuin
muidenkin hal lin to kun tien tavaroiden siirtelyä ja kuljetusta.

Teknisellä osastolla ainoastaan vesihuollolla on käytössään kau pun-
gin hankkima huoltoauto. Henkilöstöllä on ollut omia ajo neu vo ja käy-
tös sään, joiden käytöstä on maksettu asianmukaiset korvaukset.
Kai kil la työntekijöillä ei kuitenkaan ole aina mahdollisuutta käyttää
omaa ajoneuvoa työajoissa, koska ajoneuvojen painot eivät riitä
hen ki lö nos ti men vetämiseen, näin ol len on tarpeen hankkia huolto-
ja kaluston kuljetukseen soveltuva kul ku neu vo.

Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole varauduttu ajoneuvon hank ki-
mi seen. Tilapalvelun hallintokuntien rakennusten työohjelmassa on
on varattuna 15.000 euron määräraha päältäajettavan ruo hon leik ku-
rin hank ki mi seen. Tarvekartoituksessa on tultu siihen tulokseen, et tä
tilapalvelun pihojen ruohonleikkuut voidaan hoitaa "ke vyem mäl lä-
kin", edullisemman hintaluokan päältäajettavalla koneella, joten
mää rä ra haa jäisi käytettäväksi käytetyn huoltoauton hankintaan noin
8.000 eu roa. Samassa hankeryhmässä on 20.000 euron va raus
Linjatalon VSS.n korjaukseen. Tästä määrärahasta voitaisiin siir tää
5.000 eu roa auton hankintaan. Lisäksi vanhan nosturin myyn nis tä
saatava 3.500 voitaisiin käyttää tätä tarkoitusta varten. Näin ollen
huoltoauton hankintaan jäisi 16.500 euroa.

Valmistelija:  rakennusmestari / tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättä tehdä seuraavat työ oh jel-
ma- ja in ves toin ti ra ha muu tok set tilapalvelun in ves toin ti han ke ryh-
mäs sä:

 - Investointikustannuspaikalta 909512 (päältä ajettava ruo hon leik ku-
ri) käytetään 8.000 euroa käytetyn huoltoauton hankintaan. Lisäksi
in ves toin ti kus tan nus pai kal ta 909555 (Linjatalon VSS.n pe rus kor-
jaus) siirretään 5.000 euroa kustannuspaikalle 909512. Van han nos-
tu rin myynnistä saatava tulo käytetään kokonaisuudessaan huol to-
au ton hankintaan.
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Päätös:  Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki puh. (03) 4851 310,
 Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,

'sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: taloustoimisto
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Teknisten palveluiden lautakunta § 38 13.04.2021

Tiedoksi teknisten palveluiden lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä

TEKPALV 13.04.2021 § 38
Kuntalain (365/95) 51 §:
 ”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai
 johtosäännössä  määrätty  kunnan  viranhaltija  voivat  ottaa  kun-
nan hal li tuk sen  käsiteltäväksi  asian,  joka  on  tämän  lain  nojalla
siir ret ty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kun nan hal li tuk-
sen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
teh nyt päätöksen. Mitä  1  momentissa  säädetään,  koskee  vas taa-
vas ti  lautakuntia,  niiden  puheenjohtajia  tai  johtosäännössä  mää-
rät tyä  viranhaltijaa asian omaisen  lautakunnan  alaisen  vi ran omai-
sen  tai  lautakunnan jaoston  toimivaltaan  siirretyissä  asioissa,
joll ei  kunnanhallitus, kunnan hallituksen puheenjohtaja,  kun nan joh-
ta ja  tai  1  momentissa tarkoitettu johtosäännöissä määrätty kunnan
vi ran hal ti ja ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen kä si-
tel tä väk si.
 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätök-
ses tä on tehtävä.
 Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi mi tus-
me net te lyä koskevia asioita; eikä
 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai so si aa li-
toi men asioita.
 Teknisten palveluiden lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat vi-
ran hal ti ja pää tök set:

Tekninen johtaja:
-§25 Työaikaisen vakuuden muuttaminen takuuaikaiseen vakuuteen
/ Kes kus keit tiö, Teijo-Talot Oy
-§ 24 Sprinkler-pumppaamoa koskevan sopimuksen lisävastuun kor-
vaa mi nen
- § 22 Takuuajan vakuuden palauttaminen / Päällystystyöt 2018
- § 21 Kalettoman huoltotien kertakorvaus
- § 20 Varallaolokorvaus / Kiinteistönhoitaja
- § 19 Poistettavat työ- ja takuuaikaiset vakuudet
- § 18 Koulutukseen osallistuminen/Kiinteistönhoitaja
- § 17 Ruohonleikkurin hankinta
- § 16 Liikuntahallin lukituksen muuttaminen Iloq S5 lukitukseen
- § 15 Sprinkler-pumppaamoa koskevan sopimuksen lisävastuun
kor vaa mi nen
- § 14 Kankaannevanojan ojitusyhteisön järjestäytymisen työ suo rit-
tei den hankinta

                   Valmistelija:  Toimistosihteeri
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Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset
tie dok seen ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin sisältyviä
asioi ta.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Teknisten palveluiden lautakunta § 39 13.04.2021

Tiedoksi kirjelmiä ja päätöksiä

TEKPALV 13.04.2021 § 39
Tekninen toimisto
- Tekninen osastopalaveri, muistio 2.3.2021
- Kiinteistön ylläpitosopimus, Hoivakoti
- Maanvuokrasopimus 936-408-2-305
- Tekninen osastopalaveri muistio, 8.4.2021

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
- Johtoalueen käyttöoikeussopimus, sop.tunnus 4067

Virtain Energia Oy
- Lämpösopimus

ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
- Päätös 2.2.2021, Avustuksen myöntäminen kuntien kiinteistöjen
öljylämmityksestä luopumiseen

KIWA / Inspecta tarkastus Oy
- Keiturinpuiston henkilöhissin tarkastuspöytäkirja, 11.4.2021

CadMatic EAL Oy
-palvelusopimus, 25.3.2021

Kaupunginhallitus
- Lisämääräraha teollisuusalueen maarakennustöihin, pöytäkirjaote,
22.3.21/§90

Valmistelija:Toimistosihteeri 

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee päätökset ja kirjelmät
tietoon saatetuiksi.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta § 40 13.04.2021

Vesihuoltolaitoksenhoitajan nimikkeen muuttaminen vesihuoltopäälliköksi

117/01.01.01/2017

TEKPALV 13.04.2021 § 40
Virtain kaupungin hallintosäännön 28 § mukaan henkilöstöjaosto
päät tää mm. viran tai toimen nimikkeen muuttamisesta, kuitenkin
niin, että kaupunginhallitus voi tarvittaessa muuttaa nimikkeen täyt-
tö lu paa myöntäessään.

Vesihuoltolaitoksella on tällä hetkellä neljä vakanssia: yksi ve si huol-
to lai tok senhoitaja ja kolme vesihuoltolaitoksen työntekijää.

Ve si huol to lai tok senhoitajan vastuulla on lähiesimiehen tehtävät, päi-
vit täi nen vastuu laitoksen hoitamisesta, talousarvioiden sekä in ves-
toin tien suunnittelu sekä toteutus. Nykyiset teh tä vä ni mik keet ai heut-
ta vat epäselvyyttä tehtävänjaosta ja vaikeuttavat ve si huol to lai tok sen
asioin tia yhteystyökumppaneihin. Nykyinen tehtävänimike ei vas taa
teh tä vän sisältöä.

Tehtävien selkeyttämiseksi vesihuoltolaitoksen hoi ta jan teh tä vä ni mi-
ke tulisi muuttaa vesihuoltopäälliköksi, jotta se vas taa teh tä vän ku-
vaa ja helpottaa yhteistyökumppaneiden se kä asiakkaiden kans sa
asioi mis ta. Nimikkeen muuttaminen ei vai ku ta teh tä vä koh tai seen
palk kaan.

Valmistelija:  tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää osaltaan hyväksyä ni mi ke-
muu tok sen ja päättää esittää nimikkeen muuttamista edelleen hen-
ki lös tö jaok sel le.

Päätös:  Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
_________

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

Jakelu: henkilöstöjaos / henkilöstöpäällikkö
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Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta § 41 13.04.2021

Kouluisännän/-emännän toimen täyttölupa

131/01.01.01/2021, 135/01.01.01/2021

TEKPALV 13.04.2021 § 41
Yhtenäiskoulun kiinteistön rakennustyöt ovat jo pitkällä ja kohde luo-
vu te taan tilaajalle toukokuun lopussa.

Koulun käyttötoiminnan sekä suunnitelmallisen ja laadukkaan yl lä pi-
don varmistamiseksi kiinteistölle tulisi perustaa kou luisän nän/-emän-
nän toimi. Kouluisäntä/emäntä vastaisi koulun kiin teis tö hoi ta jan ja
vah ti mes ta rin tehtävistä, sekä toimisi yhteyshenkilönä il ta- ja vii kon-
lop pu käyt töön liittyvissä asioissa.

Pykälän liitteenä tehtävänkuva sekä täyttölupahakemus lau ta kun nan
jä se nil le.

Valmistelija:  tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le kouluisännän/-emännän toistaiseksi voimassa olevaan toi meen
täyt tö lu paa 1.6.2021 lähtien.

Päätös:  Pitkän keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta
to te si, että toimen nimikettä on syytä harkita uudelleen vastaamaan
paremmin toimen tehtävänkuvaa.
_________

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

Jakelu: kaupunginhallitus
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Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta § 42 13.04.2021

Rakennusmestarin valinta

19/01.01.01/2021

TEKPALV 13.04.2021 § 42
Rakennusmestarin virka on ollut haettavana 26.2-28.3.2021 välisen
ajan Kuntarekryssä, kaupungin nettisivuilla sekä Aamulehdessä.

Rakennusmestarin tehtäviin kuuluvat mm. kiinteistöjen ja lii kun ta-
paik ko jen ylläpidon hallinta ja esimiestehtävät, kilpailuttaminen ja
han kin nat, hankkeiden rakennuttamistehtävät ja valvonta, kau pun gin
edustaminen yksityistieasioissa, rakennustarkastajan si jais ta mi nen
sekä vastuualueen talouden ja hallinnon tehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on rakennusalan am mat ti kor kea kou lu tut kin-
to tai vastaava opistotason tutkinto sekä maankäyttö- ja ra ken nus-
ase tuk sen 4.3 §:n mukainen pätevyys rakennustarkastajan viran si-
jais ta mi seen.

Virkaan saatiin kuusi hakemusta, josta yksi perui ha ke muk sen sa en-
nen hakuajan umpeutumista.

Haastatteluun 7.4 kutsuttiin hakijoista insinööri (YAMK) Jari Ihainen,
in si nöö ri (AMK) Pia Glaub Maskonen ja rakennusmestari (AMK)
Kim mo Jokinen.

Valmistelija:  tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää valita rakennusmestarin
vir kaan rakennusmestari (AMK) Kimmo Jo ki sen. Perusteena Jo ki-
sen kou lu tus, työkokemus sekä soveltuvuus ra ken nus mes ta rin vir-
kaan haastattelun sekä henkilökohtaisten omi nai suuk sien pe rus teel-
la. Varasijalle valitaan insinööri (AMK) Pia Glaub Maskonen.

 Valinta on lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 7§:n mu kaan
ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt työnantajalle hyväksytyn to-
dis tuk sen terveydentilastaan. Virkasuhteeseen ottamisessa käy te-
tään 6 kuukauden koeaikaa. Viranhaltijan palkkaus vahvistetaan vir-
ka vaa lin vahvistamisen yhteydessä.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

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

Jakelu: Virkaa hakeneet
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Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta § 43 13.04.2021

Ruokapalveluiden täyttölupa kahdelle ravitsemistyöntekijälle

135/01.01.01/2021

TEKPALV 13.04.2021 § 43

Ruokapalveluihin haetaan täyttölupaa kahdelle ra vit se mis työn te ki jäl-
le.

 Ravitsemistyöntekijä toistaiseksi voimassa olevaan työ suh tee-
seen 1.8.2021 läh tien. Ensisijaisena si joi tus paik ka na yh te näis-
kou lun keittiö.

 Määräaikainen ravitsemistyöntekijä Tredun toimipisteeseen
ajal le 1.8.2021 - 31.7.2022.

 Täyttölupahakemukset pykälän liitteenä lautakunnan jäsenille.

Valmistelija:  ruokapalvelupäällikkö

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le ravitsemistyöntekijän toimen täyttölupaa toistaiseksi voi mas sa-
ole vaan työsuhteeseen 1.8.2021 lähtien sekä määräaikaisen ra vit-
se mis työn te ki jän toimen täyttölupaa ajalle 1.8.2021-31.7.2022.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Ruokapalvelupäällikkö Sirpa Mäkinen, puh. (03) 485 1422,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus
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Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta § 44 13.04.2021

Laitoshuoltajan toimen täyttölupa

135/01.01.01/2021

TEKPALV 13.04.2021 § 44
Tilapalvelu hakee täyttölupaa kahdelle laitoshuoltajalle Tredun toi mi-
pis tee seen.

Täyttölupaa haetaan 100% laitoshuoltajan toimeen sekä 96% lai tos-
huol ta jan toimeen määräajaksi, ajalle 1.8.2021-31.7.2022.

Täyttölupaa haetaan, koska sekä kaupungin että Tredun toiminta
Tre dun toimipisteellä jatkuu edelleen 1.8.2021 lähtien.

Täyttölupahakemus pykälän liitteenä lautakunnan jäsenille.

Valmistelija:  siivoustyönjohtaja / tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le kahden määräaikaisen laitoshuoltajan toimen täyttölupaa ha ke-
muk sen mukaisesti ajalle 1.8.2021-31.7.2022.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Siivoustyönjohtaja Seija Nihti, puh. (03) 485 1274,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus


