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Teknisten palveluiden lautakunta § 59 15.06.2021 
 

 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
TEKPALV 15 06.2021 § 59 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Pöytäkirja tarkasteaan 21.6.2021 ja pidetään yleisesti nähtävillä 
22.6.2021 teknisessä toimistossa. 

 
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Aho ja Lii- 

sa Knaapi. 
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Teknisten palveluiden lautakunta § 60 15.06.2021 
 

 
Rakennusmestari Kimmo Jokisen esittäytyminen 

 
19/01 01.01/2021 

 
TEKPALV 15 06.2021 § 60 

Rakennusmestari Kimmo Jokinen on aloittanut virassaan 1.6.2021. 
Jokinen tulee esittäytymään lautakunnalle. 

 
Valmistelija: tekninen johtaja 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
Kimmo Jokinen poistui kokouksesta klo 18:30 
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Teknisten palveluiden lautakunta § 61 15.06.2021 
 

 
Alustava talousarvion toteutuminen 31.5.2021 

 
85/02 02.00/2020 

 
TEKPALV 15 06.2021 § 61 

Vuoden 2021 talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä 
taloustilanteensa vähintään kerran kuukaudessa. Raportoinnissa on 
huomioitava, että kirjauksia tulee vielä seuraavan kuukauden aika- 
na ko. kuukaudelle.Tämän johdosta kuukauden alussa otetut raportit 
eivät anna todellista kuvaa edellisen kuukauden lopun tilanteesta. 
Mikäli toimielimen kokoukset ovat ennen kuun puoliväliä, on kuukau- 
sittain suositeltavaa käsitellä taloustilanne päättynyttä edeltävän 
kuukauden lopun tilanteen mukaan (esm. maaliskuun kokouksessa 
käsitellään tammikuun lopun tilanne). 

 
Teknisten palveluiden lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden 
toteutumat tulosalueittain 7.6.2021 accuna-raportin mukaan: 

 
 

Tasainen menototeutuma toukokuun lopussa maksimissaan 41,6%. 
Toukokuun raportille ei ole kirjautunut vielä kaikkia kuukaudelle kuu- 
luvia menoja, johtuen raportin aikaisesta tulostuspäivästä. Laskujen 
kierrossa on vielä runsaasti kuukaudelle kuuluvia tiliöimättömiä tosit- 
teita. Toteutumat toimintatuottojen osalta toimintayksiköittäin: 

 
toimintayksikkö TA 2021 TOT 05.2021     % 
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Ruokapalvelut 
Tilapalvelu/Tuotannolliset ra- 

1 573.220 549.313 35 

kennukset (* 477.019 323.804 32 
Tilapalvelu / Asuinrakennuk-    
set 643.195 416.525 35 
Tilapalvelu /Hallintokuntien    

rak 3 950.958 1 613.881 41 

Vesihuolto 688.170 155.123 23 
 

(* Tuotannollisten rakennusten ja asuinrakennusten vuokratuotot sekä 
ruokapalveluiden ateriamaksutuotot puuttuvat vielä toukokuun raportilta, 
vesihuollon toimintatuotot maaliskuun lopun tilanteesta. 

 
Käyttötalouden tarkemmat toteutumat osastoittain sekä investointien 
toteutumat kustannuspaikoittain pykälän oheismateriaalina. 

 

Valmistelija: toimistopäällikkö 
 

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi alustavat käyt- 
tötalouden ja investointien toteutumat ajalta 1.1.-31.5.2021. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 
 

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

 
Jakelu: - 

mailto:etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Teknisten palveluiden lautakunta § 62 15.06.2021 
 

 
Tiedoksi teknisten palveluiden lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä 

 
TEKPALV 15 06.2021 § 62 

Kuntalain (365/95) 51 §: 
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 
johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kun- 
nanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla 
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituk- 
sen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on 
tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaa- 
vasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä mää- 
rättyä viranhaltijaa asian omaisen lautakunnan alaisen viranomai- 
sen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, 
jollei kunnanhallitus, kunnan hallituksen puheenjohtaja, kunnanjoh- 
taja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännöissä määrätty kunnan 
viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsi- 
teltäväksi. 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen 
ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätök- 
sestä on tehtävä. 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitus- 
menettelyä koskevia asioita; eikä 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaali- 
toimen asioita. 
Teknisten palveluiden lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat vi- 
ranhaltijapäätökset: 

 
Tekninen johtaja: 
- § 95 Delegointipäätös/ rakennusmestari, 15.6.2021 
- § 94 Delegointipäätös hankinnoista, 10.6.2021 
- § 93 Lupa torialueen käyttöön 11 6. ja 12.6.2021 
- § 55 Robottiruohonleikkureiden hankinta pilottihankkeena 
- § 54 Työaikaisen vakuuden vaihtaminen takuuaikaiseen vakuu- 
teen/Yhtenäiskoulu/Skanska Talonrakennus OY 
- § 43 Katu- ja sijoituslupa Ranta-Keiturintie ja Rantatie / Elmonet Oy 
- § 42 Koulumestarin valinta 
- § 41 Vesihuoltolaitoksen työntekijän valinta 
- § 40 Työaikainen vakuus, Vihriälän ryhmäkodit/Alakerran toimisto- 
muutos, Pohjois-Hämeen Sähkötyö Oy 
- § 39 Työaikainen vakuus, Vihriälän ryhmäkodit/Alakerran toimisto- 
muutos, Virtain Vesilämpö Oy 
- § 38 Vihriälän ryhmäkodit/Alakerran toimistomuutos, Sähköurakoit- 
sijan valinta 
- § 37 Vihriälän ryhmäkodit/Alakerran toimistomuutos, LVIA-urakoit- 
sijan valinta 
- § 36 Lupa Virtaintien osittaiseen sulkemiseen 
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- § 35 Lupa torialueen käyttöön 29.5.2021 
- § 34 Työsopimus / Tekninen 

 
Lupavalmistelija: 

- § 6 Saaren osoitenimi ja osoitenumerointi, 11.6.2021 
- § 5 Tien nimeäminen ja/tai osoitenumerointi, Ilveskatu 

 
Kiinteistöinsinööri: 
- § 1 Maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäen määrääminen suoritta- 
maan MRA 37 §:n mukaisia tehtäviä 

 
Valmistelija: Toimistosihteeri 

 
Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset 

tiedokseen ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin sisältyviä 
asioita. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Teknisten palveluiden lautakunta § 63 15.06.2021 
 

 
Tiedoksi kirjelmiä ja päätöksiä 

 
TEKPALV 15 06.2021 § 63 

Tekninen toimisto 
- Kalettoman yleisen uimarannan uimavesiprofiili, 24.5.2021 
- Trimnet-sopimus no: 605802 25.5.2021 
- Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös, 31.5.2021 
- Teknisen osastopalaverin muistio 1.6.2021 
- Vuokrasopimus 4.6.2021, Skanska Talonrakennus Oy 
- Yhteistoimintalain mukainen kuulemistilaisuus tilapalvelu laitos- 
huolto muistio 8.6.2021 

 
Alueellinen jätehuoltolautakunta 
- Kunnalliset jätehuoltomääräykset 

 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy 
- Tiedote: Pirkanmaan Jätehuollon yhtiökokous 31.5.2021 

 
Henkilöstöjaos 
- Ote pöytäkirjasta 5.5.2021 § 14 Vesihuoltolaitoksen hoitajan nimik- 
keen muttaminen vesihuoltopäälliköksi 

 
Virtain Energia Oy 
- Lämpösopimus, Myllytie 2 
- Lämpösopimus, Kiertotie 15 
- Lämpösopimus, Pirkantie 26 
- Ilmoitus lämpösopimuksen siirtämiseksi, Liinamaankuja 4 

 
KVVY 
- Virtain jätevedenpuhdistamo, haitta-ainetulokset 3.6.2021 

Valmistelija: Toimistosihteeri 

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

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Teknisten palveluiden lautakunta § 64 15.06.2021 
 

 
Liittyminen Hanselin polttoaineiden säiliötoimituksiin 

 
103/02 08.00/2019 

 
TEKPALV 15 06.2021 § 64 

Virtain kaupunki on ollut liittyneenä viime vuodet KL Kuntahankinto- 
jen nestemäisten polttoaineiden säiliötoimituksiin. Nykyisen sopi- 
muksen sopimuskausi on ajalle 2017-2021. 

 
Nykyinen sopimus Kuntahankintojen kanssa on päättymässä kulu- 
van vuoden elokuussa. Hansel on kilpailuttanut säiliötoimitukset 
kaudelle 2021-2022 (2024). Nyt tehtävä sopimus on jatkoa Kunta- 
hankintojen edelliselle hankinnalle kaudelle 2017 - 2021. 

 
Hansellin kilapilutusta koskeva hankintapäätös on saanut lainvoiman 
ja toimittajaksi on valittu Lämpöpuisto Oy. 

 
Valmistelija: tekninen johtaja 

 
Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi liittymisen Han- 

selin yhteishankintaan polttonesteiden säilöitoimituksiin kaudelle 
2021-2022 (2024). 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 
 

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

mailto:etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Teknisten palveluiden lautakunta § 65 15.06.2021 
 

 
Teknisen osaston organisaatiomuutos / Kiinteisönhoitajan nimikkeen ja tehtävien 
muutos 

 
142/01.01.01/2020 

 
TEKPALV 15 06.2021 § 65 

Teknisen osaston organisaatiossa kiinteistöpäällikkö on toiminut tila- 
palvelun kiinteistönhoitajien ja siivoustyönjohtajan esimiehenä. Kun- 
nallistekniikan ja puiston osalta esimiehenä toimii maarakennusmes- 
tari ja liikuntapaikkojen ja ulkoalueiden osalta esimiehenä toimii ra- 
kennusmestari. 

 
Pykälän liitteenä olevassa uudessa organisaatiokaaviossa esitetään, 
että kiinteistöpäällikön virka jätettäisiin kokonaan täyttämättä ja nä- 
mä tehtävät jaettaisiin rakennusmestarille ja kunnossapidon työnjoh- 
tajalle. Kunnossapidon työnjohtaja toimisi lähiesimiehenä kiinteistön- 
hoidon, maanrakennuksen, puiston sekä ulko- ja liikuntapaikkojen 
työntekijöille. Näin maarakennus ja rakennusmestarille vapautuisi 
enemmän resurssia omien töidensä hoitamiseen, töiden suunnitte- 
luun ja kehittämiseen. 

 
Kiinteistönhoitaja Risto Lehtisen nimike esitetään muutettavaksi kun- 
nossapidon työnjohtajaksi. Lehtinen hoitaa osaltaan myös kiinteistö- 
päällikön tehtävien sijaistamista ajalla 4.1. - 4.7.2021. 
Kunnossapidon työnjohtajan tehtäviin kuuluisivat kunnossapidon lä- 
hiesimiestehtävät sekä kunnossapidon toiminnan kehittäminen ja 
yhteensovittaminen sekä vastaaminen kunnossapidon työntekijöiden 
työturvallisuudesta, osallistuminen osaltaan talousarvion ja inves- 
tointien suunnitteluun sekä toimiminen kaupungin edustajana viran- 
omaistarkastuksilla. 

 
Hallintosäännön 54 §:n mukaan toimielin päättää vastuualueeseen 
kuuluvan esimiehen ottamisesta: "Kaupunginhallitus päättää val- 
tuuston valitsemien virkojen väliaikaisesta täyttämisestä enintään 
vuoden ajaksi. Kaupunginhallitus, lautakunta ja hallintosäännössä 
määrätty johtokunta päättävät osastoon tai johtokunnan vastuualu- 
eeseen kuuluvan yksikön esimiehenä toimivan viranhaltijan tai työn- 
tekijän ottamisesta." 

 
Hallintosäännön 55 §:n mukaan toimielin, osastopäällikkö ja esimies 
päättävät henkilöstöjaoston ohjeiden mukaisesti ottamansa henki- 
löstön tehtäväkohtaisesta peruspalkasta palvelussuhteen alkaessa 
sekä sen tarkistamisesta palvelussuhteen kestäessä. Kaupunginval- 
tuuston ottaman henkilöstön peruspalkasta päättää kaupungin halli- 
tus. 

 
Henkilöstöjaos käsittelee kokouksessaan 10.6 tehtävän nimikkeen 
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muutosta sekä tehtäväkohtaista palkanosaa. 
 

Kokouksen aikana lautakunnan jäsenille jaettiin kunnossapidon or- 
ganisaatiokaavio (oheismateriaalina). 

 
Valmistelija: tekninen johtaja 

 
Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä esitetyn organi- 

saatiomuutoksen sekä päättää että, 
-kiinteistönhoitaja Risto Lehtisen toimenkuva muutetaan kunnossa- 
pidon työnjohtajaksi tehtäväkuvauksen mukaisesti, joka toimii kun- 
nossapidon lähiesimiehenä, 
-kunnossapidon työnjohtajan tehtäväkohtainen palkka on 2920 eu- 
roa. (Ehdollisena, kunnes henkilöstöjaos on käsitellyt kokoukses- 
saan 10.6.2021) 

 
Esittelijän muutettu ehdotus: 

Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutosehdotuksen, että asia pa- 
lautetaan valmisteluun. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin niin, että asia tuodaan uudelleen lautakunnan 

käsittelyyn yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. 
 
 

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

 
 

Jakelu: Risto Lehtinen 
Palkanlaskenta 

mailto:etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Teknisten palveluiden lautakunta § 66 15.06.2021 
 

 
Teknisen osaston sivutoimi-ilmoitus 

 
TEKPALV 15 06.2021 § 66 

Viranhaltijoiden sivutoimilupaa ja kilpailevaa toimintaa koskevat 
määräykset ovat kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
(304/2003) 4. luvun 18 §:ssä: "Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdet- 
ta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista 
viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja 
liikkeen harjoittamista. 

 
Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka 
edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoita- 
miseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa 
voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan pe- 
ruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen peruuttamista. 

 
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että 
viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. 
Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen 
tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista 
hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kil- 
pailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. 

 
Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toimin- 
nan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 3 momentissa 
säädetty huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä. 

 
Muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan 
on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viran- 
haltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vas- 
taanottamisen ja pitämisen 3 momentissa säädetyillä perusteilla." 

 
Pelkistettynä sivutoimiluvan ja -ilmoituksen ero on siinä, että sivutoi- 
miluvassa viranhaltija oikeutetaan käyttämään työaikaa sivutoimen 
hoitamiseen. Sivutoimi-ilmoituksen perusteella työaikaa ei voida 
käyttää sivutoimen hoitamiseen. 

 
Hallintosäännön 50 §:n mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä 
sivutoimien vastaanottamisesta ja pitämisen kieltämisestä päättää 
se toimielin, jonka alainen viranhaltija on. Valtuuston ottamien viran- 
haltijoiden osalta asiasta päättää kaupunginhallitus. 

 
Pykälän liitteenä lautakunnan jäsenille rakennusmestarin sivutoimi-il- 
moitus. 

 
Valmistelija: tekninen johtaja 
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Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi rakennusmesta- 

rin sivutoimi-ilmoituksen. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 

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

 
Jakelu: rakennusmestari 

henkilöstöjaos / henkilöstöpäällikkö 

mailto:etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Teknisten palveluiden lautakunta § 67 15.06.2021 
 

 
Oikaisuvaatimus koulumestarin valinta 

 
TEKPALV 15 06.2021 § 67 

Koulumestarin valinnasta on jätetty 9.6.2021 päivätty oikaisuvaati- 
mus. Oikaisuvaatimuksessa hakija pyytää lautakuntaa oikaisemaan 
teknisen johtajan 28.5.2021 päivätyn valintapäätöksen (42§/2021) ja 
valitsemaan koulumestarin toimeen kiinteistönhoitaja 

. Perustelunaan esittää, että kyseinen toimi on 
hänelle luvattu ja että on tämän johdosta olettanut, että suullinen 
työsopimus on syntynyt. Lisäksi  katsoo olevansa tehtävään 
pätevä. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan pykälän liitteenä. 

 

Teknisten palveluiden lautakunnan vastine oikaisuvaatimukeen py- 
kälän liitteenä. 

 

Valmistelija: tekninen johtaja 
 

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää hylätä oi- 
kaisuvaatimuksen perusteettomana. Oikaisuvaatimus ei anna aihet- 
ta teknisen johtajan valintapäätöksen 28.5.2021/§42 muuttamiselle. 

 
Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. 

 
 

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

 
 

Jakelu: Oikaisuvaatimuksen jättänyt 
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Teknisten palveluiden lautakunta § 68 15.06.2021 
 

 
Selvitys teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen §30/2021 

 
TEKPALV 15 06.2021 § 68 

Teknisten palveluiden lautakunta päätti kokouksessaan 18.5.2021/§ 
50 käyttää otto-oikeuttaan teknisen johtajan viranahaltijapäätökseen 
§ 30/2021 käytöstä poistettujen koneiden myynti. 

 
Lautakunnan pyytämä selvitys (lautakunnan jäsenille) pykälän liittee- 
nä. 

 

Valmistelija: tekninen johtaja 
 

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää pysyttää teknisen johtajan 
viranhaltijapäätöksen 17.5.2021/ §30, käytöstä poistettujen konei- 
den myynnistä. 

 
Päätös: Keskustelun aikana Pasi Aho esitti, ettei teknisen johtajan viranhalti- 

japäätöstä pysytetä, vaan jatketaan tutkintaa lämpölaitoksen lausun- 
non perusteella tehdystä kaupasta. Pertti Niemi kannatti Ahon esi- 
tystä. Puheenjohtaja totesi asiasta tehdyn kannatetun vastaehdotuk- 
sen, joten asiasta oli äänestettävä. Päätösehdotuksen mukaisesti 
äänestävät "Ei" ja kannatetun vastaehdotuksen puolesta äänestävät 
"Kyllä." Suoritettiin äänestys: Ahon vastaehdotusta "Kyllä" kannatti- 
vat Ahon lisäksi Pertti Niemi, Janne Tervonen ja Pirkko Mikkola. 
Päätösehdotuksen puolesta "Ei" äänestivät Liisa Knaapi, Armi Raja- 
la, Ari Rajamäki, Raija Rihkajärvi sekä puheenjohtaja Pentti Tikka- 
nen. Puheenjohtaja totesin päätösehdotuksen jääneen voimaan ää- 
nin 5-4. 

 
 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310, 
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 59,60,61,62,63,64,65,66,68 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät 
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal- 
la. 
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: 
Teknisten palveluiden lautakunta, PL 85, 34801 Virrat 

 
Pykälät 

 
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. 

Ptk:n tark. 
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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 
  Hallintovalitus, pykälät, 67 (* 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 
22.6.2021 

Liitetään pöytäkirjaan 
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(* Huom! HAO ei ota tutkittavakseen valitusperustetta päätöksen työsopimuslain vastaisuudesta. Työsopimusriidat 
ratkaistaan käräjäoikeudessa 
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