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Nimi
Tikkanen Pentti
Rajamäki Ari
Tervonen Janne
Tarvainen Harri
Rajala Armi
Niemi Pertti
Aho Pasi
Knaapi Liisa
Kallioaho Jaana
Ilonen Timo

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
jäsen/varapj
jäsen
kh edustaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Nuorisovaltuuston jäsen

MUU

Lähteenmäki Jussi
Keskimäki Tiina
Kallio Reijo
Kotalampi Katja

esitttelijä
sihteeri
maarakennusmestari
vesihuoltolaitoksenhoita
ja

POISSA

Suojansalo Kati

jäsen

LÄSNÄ

ALLEKIRJOITUKSET
Pentti Tikkanen
Puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT
LIITTEET

15 - 25

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

1.3.2021
Janne Tervonen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Tekninen toimisto
2.3.2021
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Pöytäkirjanpitäjä

Ari Rajamäki
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastajien valinta
TEKPALV 23.02.2021 § 15
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja tarkastetaan 1.3.2021 ja pidetään yleisesti nähtävillä
2.3.2021.

Ptk:n tark.

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Tervonen ja Ari Rajamäki.
_________
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23.02.2021

Jätevesimaksun kohtuullistamishakemus / Virtain Betoni
65/02.05.00/2021
TEKPALV 23.02.2021 § 16
Virtain Betoni Oy pyytää jätevesimaksun kohtuullistamista vahingon
vuoksi. Selvitys pykälän liitteenä.
Valmistelija: tekninen johtaja / vesihuoltolaitoksenhoitaja
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää kohtuullistaa Virtain Betoni
Oy:n jätevesimaksua vuodelta 2020 yhteensä 2.548,56 euroa (sis.
alv 24%).

Päätös:

Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
Vesihuoltolaitoksenhoitaja Katja Kotalampi, puh. 044 715 1325,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Virtain Betoni Oy
Virtain Vesiosuuskunta
Taloustoimisto / Peltomäki
Asiantuntijana kuultiin vesihuoltolaitoksenhoitaja Katja Kotalampea

Ptk:n tark.
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Jätevesimaksun kohtuullistamisanomus / Elämänlanka-Ravintolat Oy
66/02.05.00/2021
TEKPALV 23.02.2021 § 17
Elämänlanka-Ravintolat Oy pyytää jätevesimaksun kohtuullistamista
vahingon vuoksi. Selvitys ja hakemus pykälän liitteenä.
Valmistelija: tekninen johtaja / vesihuoltolaitoksenhoitaja
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättä kohtuullistaa Elämänlanka
Ravintolat Oy:n jätevesimaksua vuodelta 2020 yhteensä 784,77 euroa (sis. alv 24%).

Päätös:

Keskustelun jälkeen lautakunta päätti kohtuullistaa Elämänlanka-Ravintolat Oy:n jätevesimaksua vuodelta 2020 yhteensä 518,00 euroa
(sis. alv)
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
Vesihuoltolaitoksenhoitaja Katja Kotalampi puh. 044 715 1325
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Elämänlanka-Ravintolat Oy
Virtain Vesiosuuskunta
Taloustoimisto / Peltomäki
Asiantuntijana kuultiin vesihuoltolaitoksenhoitaja Katja Kotalampea.
Kotalampi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo
17:25

Ptk:n tark.

VIRTAIN KAUPUNKI
Teknisten palveluiden lautakunta
Teknisten palveluiden lautakunta

PÖYTÄKIRJA
23.02.2021
§ 18

2/2021

29

23.02.2021

Asfalttitarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen
54/02.08.00/2021
TEKPALV 23.02.2021 § 18
Tarjouspyyntöasiakirjat vuoden 2021 päällystystöistä ovat valmistuneet. Tarjouksia pyydetään yksikköhintaisena kokonaisurakkana.
Tarjousmenettelynä on avoin menettely. Hankinta julkaistaan Hilma-hankintakanavalla.
Tarjouspyyntöasiakirjat pykälän oheismateriaalina.
Valmistelija: rakennusmestari
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä Virtain kaupungin päällystystyöt 2021 tarjouspyyntöasiakirjat.

Päätös:

Tarjouspyyntöasiakirjat hyväksyttiin pienin korjauksin.
_________

Lisätietoja: Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Asiantuntijana paikalla oli maarakennusmestari Reijo Kallio

Ptk:n tark.
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Muistutukset suunnitelmaehdotuksesta Rantatien parantaminen välillä
Mäkitie-Sipiläntie
200/02.08.00/2020
TEKPALV 23.02.2021 § 19
Suunnitelmaehdotus Rantatien parantamisesta välillä Mäkitie-Sipiläntie on ollut julkisesti nähtävillä ajalla 3.-17.12.2020.
Suunnitelmaehdotuksesta on jätetty määräajassa kaksi muistutusta.
Muistutus 1.
Virtain Kuorma Autoilijat ry on kommentoinut 16.12.20 jättämässään
muistutuksessa Sipiläntien ja Rantatien risteystä. Lausunnossaan
he toteavat mm. seuraavaa: " Nykyisellään risteysalue on ahdas ja
liikenneturvallisuuden kannalta vaarallinen, kun Sipiläntieltä tullaan
ja käännytään Rantatielle raskailla ajoneuvoyhdistelmillä, esm. puutavararekoilla. Lisäksi talvikelillä Sipiläntieltä Rantatielle nouseva
mäki on usein talvihoidon osalta sellaisessa kunnossa, että tarvitaan
lumiketjut auton pyörissä mäen turvallisesti ylös pääsemiseksi. Rantatielle pääsemisen jälkeen tarvitsee irrottaa ketjut pyöristä, jotta ei
tarvitse ajaa koko katuverkon lävitse ketjut pyörien päällä.
On myös muuta liikennettä esim. linja-autot, jotka tulevat jäähallilta
Sipiläntieltä Rantatielle.
Nyt nähtävillä oleva suunnitelmaehdotus näyttäisi ko. risteyksen
osalta nykyistäkin ahtaammalta, jopa liikuntahallin edustalle Rantatiellä on suunniteltu liikenteenjakaja. Esitetyn muotoisena tehty risteysjärjestely vaikeuttaa entisestään liikennöintiä Sipiläntieltä Rantatielle. Edellä mainituista syistä Virtain Kuorma Autoilijat ry on jättänyt
seuraavat muistutukset:

Suunnitelmaehdotuksen havainnekuvassa oleva raskaan liikenteen mahdollistava kääntymiskaista pitää ehdottomasti toteuttaa.

Kääntymiskaistalta pitää mahdollistaa pääsy seurakunnan
parkkipaikalle, jossa raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat voivat turvallisesti irrottaa lumiketjut pyöristä.

Sipiläntien ja Rantatien risteysalueen kevyen liikenteen väylien
suunnitelmissa pitää huomioida raskaiden ajoneuvoyhdistelmien liikennöinti."
Vastine muistutukseen 1.
Suunnitelman liitteenä on suunnittelutoimisto Ramboll Oy:n laatima
selvitys raskaan kaluston ajolinjoista Rantatien ja Sipiläntien liittymässä.
Mitoituksessa on huomioitu ajourat KAM-ajoneuvoilla (moduulirekka)
Rantatien parantamisen tässä vaiheessa ei ole tarkoitus rakentaa
Sipiläntieltä kääntymiskaistaa oikealle Rantatielle. Tämä siksi, että
maapohjan kääntymiskaistan osalta omistaa Tredu, joten kaistan
Ptk:n tark.
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käyttö liikennealueeksi on järjestettävä erikseen. Rantatien suunnitelmassa on huomioitu mahdollisuus jatkossa kääntymiskaistan
käyttöönotolle siten, että liikuntahallin kohdalla oikeanpuoleista kaistaa levennetään oikealle. Keskisaarekkeen rakentaminen on ajankohtainen liikuntahallin kohdan suojatielle sitten, kun mahdollinen
kääntymiskaista toteutuu.
Ajourien mitoituksessa tämä on huomioitu. Jatkossakin raskaan liikenteen on mahdollista poistaa mahdolliset lumiketjut seurakunnan
pysäköintialueella.
Muistutus 2.
Yksityishenkilö on jättänyt muistutuksen 16.12.20 päivätyllä sähköpostilla. Postissaan hän ehdottaa rakennettavaksi Rantatielle kevyelle liikenteelle alikulkua koulun kohdalle. Ehdotustaan hän perustelee sillä, että koulupäivinä tiellä liikkuu koululaisryhmiä. Lisäksi alikulku palvelisi vapaa-aikana kouluikäisiä ja muita liikkujia ja lenkkeilijöitä. Ehdotusta perustellaan turvallisuuden parantamisella.
Vastine muistutukseen 2.
Yksityishenkilön muistutus, jossa esitetään alikulkutunnelin rakentamista Rantatielle koulun kohdalle.
Rantatielle alikulkutunnelin rakentaminen on mahdotonta, koska sen
vaatimaa tilaa ei ole. Lisäksi kaiken kunnallistekniikan siirto ei ole
myöskään mahdollista. Turvallisuutta parannetaan suojateiden valaistuksen parantamisella, nopeusnäytöillä ja esim. sinisillä välkyillä,
jotka ilmoittavat jalankulkijan tai pyöräilijän lähestyvän suojatietä.
Valmistelija: maarakennusmestari
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä Rantatien katusuunnitelmat välillä Mäkite - Sipiläntie.

Päätös:

Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
_______

Lisätietoja: Maarakennusmestari Reijo Kallio, puh. (03) 485 1322,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Muistutuksen jättäneet

Asiantuntijana paikalla oli maarakennusmestari Reijo Kallio
Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin § 25

Ptk:n tark.
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Rakennusmestarin viran täyttö / tehtävänkuva
19/01.01.01/2021
TEKPALV 23.02.2021 § 20
Nykyisellä täyttölupamenettelyllä hallitaan rekrytoitavien henkilöiden
määrää. Tuleviin rekrytointeihin vaikuttavat uudistukset ovat vasta
esityksiä ja lopullisesta sisällöstä ei ole vielä tarkkaa käsitystä.
Rakennusmestarin virkan hakuilmoituksen tehtäväkuvaan ei ole näin
ollen tehty muutoksia.
Valmistelija: tekninen johtaja
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
_________

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

Ptk:n tark.
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Talousarvion toteutuminen 1.-31.1.2021
85/02.02.00/2020
TEKPALV 23.02.2021 § 21
Vuoden 2021 talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä
taloustilanteensa vähintään kerran kuukaudessa. Raportoinnissa on
huomioitava, että kirjauksia tulee vielä seuraavan kuukauden aikana
ko. kuukaudelle.Tämän johdosta kuukauden alussa otetut raportit eivät anna todellista kuvaa edellisen kuukauden lopun tilanteesta. Mikäli toimielimen kokoukset ovat ennen kuun puoliväliä, on kuukausittain suositeltavaa käsitellä taloustilanne päättynyttä edeltävän
kuukauden lopun tilanteen mukaan (esm. maaliskuun kokouksessa
käsitellään tammikuun lopun tilanne).
Teknisten palveluiden lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteutumat tulosalueittain 14.2.2021 otettujen accuna-raporttien
mukaan:
Ta 2021

Tot 01.2021

Ylitys/alitus

Tot.-%

TEKN.TOIMI/HALLINTO
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

1 594 960
-2 721 388
-1 126 428

8 228
-201 154
-192 926

1 586 732
-2 520 234
-933 502

1%
7%
17 %

YMPÄRISTÖVALVONTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

79 000
-349 558
-270 558

2 138
-48 850
-46 712

76 862
-300 708
-223 846

3%
14 %
17 %

YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)
TOIMINTATUOTOT
5 469 582
TOIMINTAKULUT
-5 057 603
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
411 979

423 041
-244 465
178 576

5 046 541
-4 813 138
233 403

8%
5%
43 %

688 170
-474 008
214 162

2 558
-44 363
-41 805

685 612
-429 645
255 967

0%
9%
-20 %

7 831 712
-8 602 557
-770 845

435 965
-538 832
-102 867

7 395 747
-8 063 725
-667 978

6%
6%
13 %

VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

Teknisten palveluiden lautakunnan alaisen toiminnan investointien
Ptk:n tark.
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toteutumat tulosalueittain 14.2.2021 otettujen accuna-raporttien
mukaan:
TA + MU 2021

TOT 02 2021

Ylitys/alitus

Tot.-%

INV/VESI-JA VIEMÄRILAITOS
INVESTOINTITULOT
INVESTOINTIMENOT
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

0
-454 000
-454 000

0
-16 201
-16 201

0
-437 799
-437 799

0%
4%
4%

INV/KUNN.TEKN.liik.väylät,puistot
INVESTOINTITULOT
INVESTOINTIMENOT
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

0
-298 000
-298 000

-3 255
-20 874
-24 129

3 255
-277 126
-273 871

0%
7%
8%

INV/TUOTANNOLLISET RAKENNUKSET
INVESTOINTITULOT
INVESTOINTIMENOT
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

0
-275 000
-275 000

0
0
0

0
-275 000
-275 000

0%
0%
0%

-20 000
-20 000

0
0

-20 000
-20 000

0%
0%

INV/TEKN.MUUT RAKENNUKSET(HK/TILAPALVELU
INVESTOINTITULOT
0
INVESTOINTIMENOT
-380 600
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
-380 600

-950
-1 908
-2 858

950
-378 692
-377 742

0%
1%
1%

INV/ASUINRAKENNUKSET
INVESTOINTIMENOT
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

INV/VESISTÖKUNNOSTUSHANKKEET
INVESTOINTITULOT
INVESTOINTIMENOT
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

0
-10 000
-10 000

0
0
0

0
-10 000
-10 000

0%
0%
0%

YLÄKOULUN UUDISRAKENTAMINEN
INVESTOINTITULOT
INVESTOINTIMENOT
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

0
-4 700 000
-4 700 000

-257 862
-3 135
-260 998

257 862
-4 696 865
-4 439 002

0%
0%
6%

0
-640 000

0%
0%

264 341
-6 735 482
-6 471 141

0%
1%
5%

RANTATIEN PERUSKORJAUS
INVESTOINTITULOT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT YHT.
INVESTOINTIMENOT YHT.
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

Ptk:n tark.

0
-640 000
0
-6 777 600
-6 777 600

-264 341
-42 118
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Valmistelija: toimistopäällikkö
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden
ja investointien toteutumat ajalta 1.-31.1.2021.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

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

Ptk:n tark.
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Tiedoksi teknisten palveluiden lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
TEKPALV 23.02.2021 § 22
Kuntalain (365/95) 51 §:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai
johtosäännössä 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. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä viranhaltijaa asian omaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa,
jollei kunnanhallitus, kunnan hallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännöissä määrätty kunnan
viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Teknisten palveluiden lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Tekninen johtaja:
- § 10 Selkeyttämö altaan pinnoitus, Virtain kaupungin vesihuoltolaitos
- § 9 Lupa torialueen käyttöön / Virtain sosiaalidemokraatit ry
- § 8 Vesihuoltolaitoksen työntekijän valinta
- § 7 Työaikaisen vakuuden palauttaminen / Tilapalvelun asuinrakennusten purku, Puistola, Nevala ja Varpustie
- § 6 Työaikaisen vakuuden muuttaminen takuuaikaisee vakuuteen /
Finncontin tehdashallin valaistuksen saneeraus
Lupavalmistelija:
- § 1 Tien niemäminen ja / tai osoitenumerointi, Hauhuuntie / Kokonniementie
Valmistelija:Toimistosihteeri
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset
tiedokseen ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin sisältyviä
asioita.
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Tiedoksi kirjelmiä ja päätöksiä
TEKPALV 23.02.2021 § 23
Tekninen toimisto:
- Teknisen osastopalaverin muistiot 15.1.2021 ja 2.2.2021
- Sähkönhintakiinnitys ajalle 1.1. - 31.12.2022
Kaupunginhallitus:
- Ote pöytäkirjasta 8.2.2021 § 35, Kiinteistön 936-19-20-1 myynti
- Ote pöytäkirjasta 8.2.2021 § 38, Vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta
- Ote pöytäkirjasta 8.2.2021 § 40, Toimistosihteerin toimen täyttölupa
ELY-keskus:
- Päätös 5.1.2021, Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:lle, Poikkeamispäätös, lupa sijoittaa kylmä varastorakennus maantie 23 suoja-alueelle,
Virrat
Valmistelija: Toimistosihteeri

Ptk:n tark.

Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee päätökset ja kirjelmät
tietoon saatetuiksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Vuoden 2021 yksityistieavustukset
270/02.05.01/2020
TEKPALV 23.02.2021 § 24
Virtain kaupungin kuluvan vuoden yksityistieavustusten hakuaika on
parhaillaan käynnissä. Hakuaika päättyy 7.4.
Koronatilanteen yhä jatkuessa on lautakunnan syytä linjata, ettei yksityistieavustuksiin ole välttämätöntä edelleenkään liittää tiekunnan
kokouspöytäkirjaa, mikäli tiekunta katsoo, ettei se voi vallitsevassa
covid-19 tautitilanteessa järjestää tiekunnan kokousta.
Tiekunnan kokoukset voidaan järjestää myös sähköisessä toimintaympäristössä, esm. skype tai teams -kokouksena. Kokouksen sähköistämisestä on pitänyt kuitenkin sopia tiekunnan aikaisemmassa
kokouksessa.
Valmistelija: rakennusmestari
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää, että vuoden 2021 yksityistieavustukset voidaan myöntää poikkeuksellisesti ilman tiekunnan
kokouspöytäkirjaa. Kaupungilla on kuitenkin oikeus periä jo maksettu yksityistieavustus takaisin, mikäli tarkastuksessa ilmenee, että tiekunta on hakemuksessaan antanut vilpillisiä tai puutteellisia tietoja.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.

tiekunnat
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Muut asiat
TEKPALV 23.02.2021 § 25
Teknisten palveluiden lautakunnalle tuodaan kokoukseen tiedoksi
teknisen osaston ajankohtaisia asioita.
Valmistelija: tekninen johtaja
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin ajankohtaiset asia tiedoksi. Lisäksi lautakunta esitti, että
keskustaajaman katujen ja kevyenliikenteenväylien sekä pihojen
alueurakoitsija kutsutaan välittömästi neuvotteluun, johon myös puheenjohtaja osallistuu, aurausten kuntoon saattamiseksi.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Maarakennusmestari Reijo Kallio poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn aikana klo 18:20.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 16, 17
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimusviranomai
-nen

Oikaisuvaatimusaika

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
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite: Teknisten
palveluiden lautakuna, PL 85, 34801 Virrat
Pykälät 16, 17
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
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.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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)
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Ptk:n tark.

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 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.
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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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät,
Valitusaika 30 päivää
X Hallintovalitus, pykälät, 19
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.

Valitusperusteet

Valituskirja

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
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.
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 tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirjan
nähtävilläolopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 2.3.2021
Liitetään pöytäkirjaan
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