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20.11.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta
PETUL § 125
Ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja tarkastetaan 27.11.2018 ja pidetään julkisesti nähtävillä
28.11.2018.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ptk:n tark.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Risto Saarinen ja Pauli Kotalampi.
_________
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20.11.2018

Pirkanmaan perhehoidon yksikkö esittäytyy
PETUL § 126
Pirkanmaan kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoidon yksikkö
toimii kuntien kumppanina perhehoidon prosessissa sekä tukee perhehoitajia.
Kehitysvammaisten perhehoidon yksikön toimintaan ovat sitoutuneet
kaikki Pirkanmaan 22 kuntaa. Ikäihmisten perhehoidon yksikön toimintaan ovat sitoutuneet 17 kuntaa Pirkanmaalta; Akaa, Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Punkalaidun,
Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat sekä Ylöjärvi.
Yksikön ja kuntien toimintaa ohjaa maakunnallinen toimintaohje.
Maakunnallisen yksikön hallinnoinnista vastaa Tampereen kaupunki.
Yksikön toiminta on Pirkanmaan kuntien rahoittamaa ja sen toimitilat
sijaitsevat Tampereella.
Yksikön toimintaa esittelee perusturvalautakunnan kokouksessa ikäihmisten perhehoidon ohjaaja Teija Repo.
Valmistelija: Hyvinvointijohtaja
Ehdotus:

Perusturvalautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
Asian käsittelyn aikana paikalla asiantuntijana vastaava asiakasohjaaja Hanna-Leena Simonen alkaen klo 17.33
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Ptk:n tark.
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20.11.2018

Pirkanmaan perhehoidon yksikön toiminnan järjestäminen yhteistoimintana
PETUL § 127
Pirkanmaalle on perustettu 1.4.2014 maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö, jonka toimintaan ikäihmisten perhehoito liittyi 1.9.2016. Yksikön toimintaan kuuluvat kehitysvammaisten
perhehoidon osalta kaikki Pirkanmaan 22 kuntaa ja ikäihmisten perhehoidon osalta 17 kuntaa (Akaa, Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat sekä Ylöjärvi).
Perhehoidon yksikkö järjestää Pirkanmaalla lainmukaista ja laadukasta perhehoitoa sekä varmistaa perhehoidon yhtenäiset toimintakäytännöt alueella. Perhehoidon yksikön tärkeimpiä tehtäviä on tiedottaa kuntia vapaista perhehoitopaikoista, rekrytoida ja ennakkovalmentaa Pirkanmaalle uusia perhehoitajia, järjestää perhehoitajille
koulutusta, virkistystä ja tukea sekä toimia kuntien työntekijöiden tukena perhehoitoprosessissa. Kunta solmii perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen, maksaa hoitopalkkion ja kulukorvauksen, perii asiakasmaksut ja vastaa perhekotien valvonnasta.
Perhehoidon yksikössä työskentelee kolme työntekijää, koordinaattori ja kaksi ohjaajaa. Yksikön toimintaa seuraa ja valvoo ohjausryhmä, jossa on edustus jokaisesta Pirkanmaan kunnasta. Tampereen
kaupunki hallinnoi yksikköä ja jokainen Pirkanmaan kunta rahoittaa
yksikön toimintaa asukaslukunsa mukaan lasketulla osuudella.
Tavoitteena on kehittää Perhehoidon yksiköstä kaikkia perhehoitoon
soveltuvia asiakasryhmiä palveleva yksikkö. Esitetään, että kaikki
Pirkanmaan kunnat sitoutuvat perhehoidon yksikön toimintaan niin,
että jatkossa perhehoidossa ei ole diagnoosirajoja ja toiminta on yhtenäistä asiakasryhmästä riippumatta. Perhehoidon yksikkö ei jatkossakaan hoida lastensuojelun perhehoitoon liittyviä asioita ja kunnat päättävät edelleen itsenäisesti, kenelle perhehoitoa myönnetään.
Esitetään, että perhehoidon yksikön nimi on 1.1.2019 alkaen Pirkanmaan perhehoidon yksikkö ja tehdään yksi yhteistoimintasopimus
kaikkien Pirkanmaan kuntien välille, joka koskee perhehoidon järjestämistä alueella.
Toiminnan laajentaminen koskemaan kaikkia asiakasryhmiä ja kaikkien kuntien kokonaisvaltainen sitoutuminen yksikön toimintaan ei
vaadi henkilöstöresurssin lisäystä tai lisäystä Perhehoidon yksikön
toimintabudjettiin. Kehitysvammaisten perhehoidon yksikön budjetti
on ollut 142 000 € vuodessa ja ikäihmisten perhehoidon budjetti 58
Ptk:n tark.
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000 € vuodessa. Nämä budjetit yhdistämällä Pirkanmaan perhehoidon yksikön budjetti on 200 000 € vuodessa. Jokainen kunta osallistuu yksikön kustannuksiin samoilla periaatteilla kuin aiemminkin.
Kustannusten laskentaperusteet ja kustannusten jako kuntien kesken toteutetaan liitteen mukaisesti.
Perhehoidon toimintaohjeesta, jonka esitetään astuvan voimaan
1.1.2019 alkaen, on poistettu määreet kehitysvammainen ja ikäihminen ja yhteiset toimintakäytännöt on laajennettu koskemaan kaikkia
perhehoitoon soveltuvia asiakasryhmiä. Toimintaohje on kuntia sitova, jolloin esimerkiksi perhehoitajille maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset sekä pitkäaikaisesta perhehoidosta asiakkaalta perittävä
asiakasmaksu määräytyvät jokaisessa kunnassa samalla tavalla. Jokainen kunta määrittelee itse asiakkaalta perittävän maksun suuruuden tilapäisessä ja osavuorokautisessa perhehoidossa. Toimintaohje ei sisällä perhehoidon palkkioiden ja korvauksien indeksitarkastuksia vuoden 2019 osalta, koska Sosiaali- ja terveysministeriö ei
ole vielä vahvistanut niitä. Pirkanmaan kunnille esitetään käyttöön
liitteessä olevaa yhtenäistä perhehoidon toimeksiantosopimuspohjaa 1.1.2019 alkaen.
Pirkanmaan perhehoidon yksikön yhteistoimintasopimus, kustannusten määräytymisperusteet, toimintaohje sekä toimeksiantosopimus
ovat liitteenä.
Valmistelija: Vastaava asiakasohjaaja
Ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää, että hyväksytään liitteenä oleva sopimus Pirkanmaan perhehoidon yksikön järjestämisestä yhteistoimintana 1.1.2019 alkaen
- sekä kustannusten laskentaperusteet ja jakaantuminen kuntien
kesken.
- sekä hyväksyä Pirkanmaan perhehoidon yksikön toimintaohjeen ja
toimeksiantosopimuksen 1.1.2019 alkaen.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
Vastaava asiakasohjaaja Hanna-Leena Simonen poistui kokouksessa kello 18.19.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
Ptk:n tark.
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20.11.2018

Talouden toteuma 9/2018
PETUL § 128
Talouden toteumat on päätetty antaa lautakunnalle kuukausittain.
Tasaisen vauhdin mukainen toteuma on 75 %.
Virtain palvelun tuotanto:
PERUSTURVA VIRRAT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TA2018
Toteuma 2018 09 Tot.-%
3 844 567
2 974 113
77 %
-30 326 950
-23 776 561
78 %
-26 482 383
-20 802 448
79 %

Ruoveden palveluntuotanto
PERUSTURVA RUOVESI TA2018
Toteuma 2018 09 Tot.-%
TOIMINTATUOTOT*
2 482 710
1 886 529
76 %
TOIMINTAKULUT
-22 733 111
-16 790 287
74 %
Toiminta tuotot ilman Maksuosuude
Ruoveden maksuosuut- n suuruus
ta*
1-9/2018

16 912 558

Lautakunta yhteensä

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TA2018
Toteuma 2018 09 Tot.-%
26 621 987
21 791 253
81,9
-53 060 061
-39 126 017
73,7
-26 438 074
-17 334 763
65,6

Erikoissairaanhoidon toteuma on Ruovedellä 82 % ja Virroilla 76 %
palvelusopimuksesta. Palvelusopimus on kuitenkin suurempi kuin
tähän menokohtaan varattu määräraha.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee talouden toteumat tiedoksi.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Ptk:n tark.
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20.11.2018

Perusturvalautakunnan poistettavat saatavat
PETUL § 129
Perusturvalautakunnan saatavista ehdotetaan poistettavaksi alla
esitetyn mukaisesti yhteensä 64 383,69 € (38 770,89 € edeltävä
vuosi). Saatavat ovat tulleet ulosotosta tai perintätoimistolta varattomina/esteellisinä takaisin. Luvut sisältävät koko yhteistoiminta-alueen saatavat.
Saatavat maksulajeittain
Määrä
Erikoissairaanhoito / Mielenterveyspalvelut
201,20 €
Hammashoito
14 344,85 €
työterveyshuolto
1 361,80 €
poliklinikka
13 035,45 €
vuodeosasto
14 522,90 €
vuodeosasto / pitkäaikaispotilaat
955,15 €
vanhainkoti / pitkäaikaispotilaat
14 601,21 €
tehpa
779,97 €
vanhainkoti / muut
289,19 €
kotihoito (vanhat)
469,68 €
kotihoito
3 822,29 €
Yhteensä
64 383,69 €

Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy poistettavat saatavat yhteensä
64 383,69 € ja esittää saatavien poistot edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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21.08.2018
25.09.2018
20.11.2018

Suunterveyden huollon palveluntuotannon siirtäminen Keiturin Sote Oy:lle tilannekatsaus
PETUL § 99

Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja esittelee perusturvalautakunnalle
valmistelun tilannetta ja kertoo jatkotoimenpiteistä.
Keskusteluissa on alunperin ollut Attendon sopimusta vastaavan
palvelukokonaisuuden ostaminen Keiturin Sote Oy:lta. Keiturin Sote
Oy:n hallitus on käsitellyt asiaa kokouksesssaan 10.8.2018 ja hyväksynyt sopimuksen laajentamisen myös oikojahammaslääkärien palveluihin, jotka ovat tähän asti olleet Virtain palkkaamia. Tällöin Virtain kaupunki saa viiden prosentin laskennallisen arvonlisäveron palautuksen palvelun ostosta. Selvityksen alla on vastaavan hammaslääkärin tilanne ja siihen liittyen vaadittavat pätevyydet. Hyvinvointijohtaja on tiedustellut AVI:lta asiasta.

Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Pirkko Mäenpää, toimitusjohtaja, Keiturin Sote Oy, p. 044 715 1200
etunimi.sukunimi@keiturinsote.fi
PETUL § 105

Perusturvaosasto kysyi asiantuntijalausuntoa Kuntaliitolta, tarvitseeko joko palveluntuottajalla tai kunnalla olla vastuuhammaslääkäri.
Seuraavassa Kuntaliiton asiantuntijalääkäri Tuula Kockin vastaus
kokonaisuudessaan: "Terveydenhuoltolain 57 §:n mukaan terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri, jonka on
valvottava ja johdettava toimintayksikön terveyden ja sairaanhoitoa.
Lisäksi kunnassa on oltava tarpeenmukainen henkilöstö terveydenhuollon toimintayksikölle kuuluvia julkista valtaa sisältäviä tehtäviä
varten.
Hammashoitajat tulevat Virtain kaupungilta ja hammaslääkärin työpanos tulee jatkossa Keiturin Sotelta. Käsitykseni mukaan voisitte
sopimuksessa edellyttää, että Keiturin Sotella on vastaava hammaslääkäri. Tällöin kaupungin suuntaan olisi myös selkeää, kenen kanssa asioidaan hammashuollon asioissa. Toinen vaihtoehto olisi, että
Virtain kaupungilla olisi oma vastaava hammaslääkäri, joka vastaisi
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hammashuollon yksiköstä ja johtaisi hammashuoltoyksikön toimintaa.
Tilanne, jossa osa henkilökunnasta tulee kaupungilta (hammashoitajat) ja osa Oy:ltä, on johtamisen ja vastuukysymysten näkökulmasta käsitykseni mukaan ongelmallinen."
Vastaukseen perustuen hyvinvointijohtaja ja Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja pitävät parhaana ratkaisuna koko hammashoitotoiminnan siirtymistä Keiturin Sote Oy:lta ostettavaksi ostopalveluksi.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää hammashuollon palvelutuotannon siirtämisestä Keituri Sote Oy:lle ja valtuuttaa hyvinvointijohtajan ryhtymään siirron kannalta tarvittaviin hallinnollisiin toimenpiteisiin ja allekirjoittamaan sopimuksen hammashoidon siirtymisestä Keiturin Sote
Oy:lle.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
PETUL § 130

Keiturin Sote Oy
Virtain ja Ruoveden hammashoitolat
Hammashoidon siirtymisestä Keiturin Sote Oy:lle on aloitettu virkamiesvalmistelu liikkeenluovutuksen toteuttamiseksi. Asia ei edellytä
kaupunginvaltuuston uutta päätöstä, sillä jo alkuperäiseen päätökseen on sisällytetty: "Virtain kaupunki siirtää kaupungin sosiaali- ja
terveyspalveluiden palvelutuotannon kaupungin omistamalle Keiturin
Sote Oy:lle muiden kuin viranomaistoimintojen osalta 1.1.2016 alkaen". Virtain kaupungin ja Keiturin Sote Oy:n välisen sopimuksen
vastuunjakotaulukkoon on suun terveydenhuollon palvelut merkitty
Keiturin Sote Oy:n vastuulle. Näin ollen voidaan tulkita lautakunnan
(PETUL § 105/2018) päätöksen olevan valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa.
Siirtyvälle henkilökunnalle on pidetty YT-info 6.11.2018. Muistio nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija: Taloussuunnittelija

Ptk:n tark.
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Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________
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Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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20.11.2018

Lastensuojelun määräaikojen toteutuminen Ruovedellä/Selvitys Aville
PETUL § 131
Ruovedellä lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat eivät täysin toteutuneet 1.10.2017-31.3.2018. Aluehallintovirasto pyysi asiasta selvitystä.
Hyvinvointijohtaja antanut 8.11.2018 selvityksen aluehallintovirastolle :
Ruoveden kaksi vakituista sosiaalityöntekijää irtisanoivat työsuhteensa päättyviksi lokakuussa 2017. Paikkoja lähdettiin täyttämään
heti, muttei sopivia päteviä hakijoita löytynyt virkoihin. Sosiaalityöntekijän haut olivat viidesti auki 26.9.2017 - 28.2.2018 sekä TE-toimiston sivuilla, Virtain kaupungin internetsivuilla että ilmoituksena
Aamulehdessä. Sosiaalityöntekijöiden palkkaa nostettiin 3200 euroon kuukaudessa hakijoiden houkuttelemiseksi alueelle.
Hyvinvointijohtaja määräsi sosiaalityöntekijän Virroilta Ruoveden sosiaalitoimistoon hoitamaan sosiaalityötä 23.10.2017 alkaen, kun viimeinenkin irtisanoutunut sosiaalityöntekijä lopetti työskentelynsä.
Lähteneet sosiaalityöntekijät jättivät listaa keskeneräisistä töistä.
Siirtyneellä sosiaalityöntekijällä oli kuitenkin siirtymävaiheessa paljon
työtehtäviä päällekkäin sekä Virroilla että Ruovedellä. Hän siirtyi vakituiseksi sosiaalityöntekijäksi Ruovedelle maaliskuun 2018 alusta.
Kun määräajat eivät toteutuneet 1.10.2017 - 31.3.2018, syynä on
siis ollut siirtymävaihe Ruoveden sosiaalitoimistossa: kahden vakituisen sosiaalityöntekijän lähteminen ja uuden tuleminen.
Ruoveden sosiaalitoimistossa työskentelee sosiaalityöntekijän työparina nykyään vakituisessa virkasuhteessa sosiaaliohjaaja. Virtain
lastensuojelun työntekijöiden kanssa tehdään yhteistyötä vaativien
asiakkuuksien hoidossa.
Annettu selvitys myös 1.4. – 31.8.2018 vireille tulleista lastensuojeluasioista:
- kaikissa 26 tapauksessa käsittely on aloitettu seitsemän arkipäivän
kuluessa
- palvelutarpeen arvioinneista
• 16 on valmistunut lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa
• 10 asian käsittely on kesken 3 kuukauden määräajan puitteissa
• Yhden asian käsittely on kesken ja 3 kuukauden määräaika ylitetty,
koska asian selvittelyn yhteydessä on tullut lisähuolta, joka on pitkittänyt selvitystä.
Valmistelija: Hyvinvointijohtaja
Ptk:n tark.
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Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________
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Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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§ 132
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31.10.2017
20.11.2018

Aluehallintoviraston ratkaisu Ainalan palvelutalon yöhoitoon liittyen
PETUL § 124
Aluehallintovirasto on pyytänyt 27.9.2017 selvitystä Ainalan palvelutalolta sekä lausuntoa Virtain kaupungilta liittyen Ainalan yöhoitajamitoitukseen.
Ainalassa päätettiin luopua 3.7.2017 toisesta yöhoitajasta, koska yöhoidon piirissä olevien asukkaiden määrä on vähentynyt ja on odotettavissa, että vähenee edelleen. Kun Ainala siirtyi heinäkuussa yhteen yöhoitajaan, yöhoidon piirissä oli 25 asukasta ja nyt heitä on
enää 22.
Yöhoitajan vähentämisen seurauksena otettin yhteyttä kaupungin
edustajaan ja esitettiin huoli hoitajien riittävyydestä. Erityisesti yhteydenottajaa huoletti se, että asukkaat asuvat palvelutalon eri siivissä
ja siten hoito yhden hoitajan turvin olisi haasteellista.
18.7.2017 hyvinvointijohtaja Sari Hellsten ja Ainalan vastaava hoitaja Soile Lepistö kävivät läpi Ainalan yöhoitajan vähentämiseen liittyvän asian. Vanhuspalveluissa yövuoron mitoituksen tulee olla vähintään 0,04. Tämä kriteeri täyttyi Ainalassa. Haasteena on eri siivissä
olevien asukkaiden auttaminen silloin, kun hoitaja joutuu jättämään
muistisairaiden yksikön ilman valvontaa. Muistisairaiden yksikkö ei
periaatteessa voi olla ilman valvontaa. Ainalan yöhoitaja käyttää yöaikaan apunaan KMV-turvapalveluita esim. nostamisiin.
Paljon asukkaita on ollut myös sairaanhoidossa elo-syyskuulla, mikä
on osaltaan helpottanut yön aikaista hoitoa.
Ainalan omavalvontasuunnitelmaa on päivitetty 26.10.2017 toiminnanjohtaja Maarit Padatsun toimesta. Siinä on kuvattu yönajan hoitoa. Ainalan selvitys liitteineen lähetetään tämän lausunnon kera
Aluehallintovirastolle.
Valmistelija: hyvinvointijohtaja
Ehdotus:

Perusturvalautakunta antaa tämän lausuntona Aluehallintovirastolle.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Pauli Kotalampi poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Ptk:n tark.

VIRTAIN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta

Jakelu:

PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

11/2018

15

Aluehallintovirasto, ylitarkastaja Riitta Heinonen

PETUL § 132
Aluhallintovirasto on antanut 15.10.2018 ratkaisunsa Ainalan palvelutalon valvonta-asiassa, jota on käsitelty perusturvalautakunnan kokouksessa 31.10.2017. Valvonta koski Ainalan yöaikaista hoitajamitoitusta, koska Ainala oli päättänyt vähentää yöhoitajien määrän yhteen kesällä 2017.
Huoli on ollut siitä, että miten hoitajamitoitus riittää tilanteissa, joissa
kaksi tai useampi asiakas tarvitsee samaan aikaan hoitajan apua.
Ainalan palvelutalossa etäisyydet ovat pitkät eri siipien välillä.
Ratkaisussaan aluehallintovirasto kiinnittää Ainala ry:n huomioita yöaikaisen hoitajamäärän riittävyyteen ja pyytää sitä ilmoittamaan
15.11.2018 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on aluehallintoviraston ohjauksen mukaisesti ryhtynyt.
Valmistelija: hyvinvointijohtaja
Ehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Ptk:n tark.

VIRTAIN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta
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28.11.2017
20.11.2018

Aluehallintoviraston ratkaisu Harjukodin yöhoitoon liittyen
PETUL § 132
Keiturin Sote Oy:llä on lupa tuottaa laitoshoitoa ja tehostettua palveluasumista Harjukodissa yhteensä 26 asiakaspaikalla. Aluehallintovirasto on määritellyt, että tämä paikkamäärä maksimissaan saa olla käytössä 30.9.2017 mennessä. Aiemmin laitoshoitoyksikkö Toivolassa oli 15 (nyk. 10) ja Tyynelässä 16 asiakaspaikkaa. Harjukodin
asiakasmäärät ovat luvan mukaiset määräaikaan mennessä.
Aluehallintovirasto on pyytänyt 25.9.2017 päivätyllä kirjellään selvitystä Keiturin Sote Oy:n Harjukoti-yksikön yöhoidon henkilöstömitoituksesta.
Keiturin Sote Oy:n Harjukoti-yksikössä työskentelee pääsääntöisesti
suunnitelman mukaan kaksi yöhoitajaa. Ajanjaksolla 31.7.-20.8.2017
Harjukoti toimi yöaikaan erikoisjärjestelyin vain yhden hoitajan turvin.
Tilanne muuttui kesälomakaudella ennakoimattomasti siten, että
Harjukodille tuli yllättäen 2,5 hoitajan vajaus. Yöaikaan vuodeosaston puolelta tuli toinen hoitajista, joita on kaksi, avustamaan Harjukodin yöhoitajaa. Henkilöstöresurssia jaettiin aamu- ja iltavuoroihin, jotta asiakkaiden riittävä hoito saatiin toteutettua. Myös tilapäisten
asiakkaiden määrää vähennettiin poikkeuksellisen jakson aikana.
Virtain kaupungin arvion mukaan Harjukoti-yksikön asukkaiden riittävä hoito on pystytty järjestämään 31.7.-20.8.2017 ajalla.
Keiturin Sote Oy:n vastine Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön Harjukodin yöhoidosta on tämän lausunnon liitteenä.
Valmistelija: Hyvinvointijohtaja
Ehdotus:

Tämä lausunto Keiturin Sote Oy:n vastineen kera lähetetään Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pirkko Mäenpää, puh. 044 715 1200, sähköposti:
etunimi.sukunimi@keiturinsote.fi,
Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi
PETUL § 133
Ptk:n tark.
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Aluehallintovirasto on antanut ratkaisunsa 28.11.2017 perusturvalautakunnassa käsiteltyyn valvonta-asiaan liittyen Ruoveden Harjukoti-yksikön yöaikaisen henkilökunnan vähennykseen.
Aluehallintovirasto toteaa ratkaisussaan, että vaikka kyseisessä yllättävässä tilanteessa kesällä 2017 asiakasturvallisuus ei aluehallintovirastolle toimitettujen selvitysten mukaan vaarantunut, aiheuttaa
yleisesti ottaen yhden yöhoitajan kokonaisresurssi yöaikaan Harjukodin asukaskunnan keskimääräisen toimintakyvyn perusteella ja tilaratkaistu huomioiden aluehallintoviraston näkymyksen mukaan
haasteen asiakasturvalllisuuden toteutumiselle. Haasteen aiheuttaa
ensinnäkin se, että hoidettavissa on tehostetun pavleuasumisen
asiakkaiden lisäksi laitoshoitoa vaativia asiakkaita. Osa asukkaista
on siis toimintakyvyltään paljon apua vaativia. Lisäksi asukkaita on
yli 20, jolloin todennäköisyys sille, että kaksi asiakasta tarvitsee hoitajaa samanaikaisesti, kasvaa. Myös yksikön tilat aiheuttavat haasteen. Tilat ulottuvat laajalle alueelle, eikä kaikkiin tiloihin ole avointa
näkymää. Erityisesti yllättävien tilanteiden kohdalla yhden hoitajan
resurssi on riskialtis.
Aluehallintovirasto kiinnittää Keiturin Sote Oy:n huomiota Harjukodin
yöaikaisen hoitajamäärän riittävyyteen laadukkaan palvelun takaamiseksi.
Valmistelija: Hyvinvointijohtaja
Ehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Ptk:n tark.
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20.11.2018

Tiedoksi perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
PETUL § 134
Hyvinvointijohtaja
Henkilöstöpäätös
27.09.2018
27.09.2018
25.10.2018
29.10.2018

§ 192
§ 193
§ 195
§ 199

Hallintolääkärin viransijaisuus
Perheneuvolan psykologin viransijaisuus
Hallintolääkärin viransijaisuus
Määräaikainen työsopimus

Taloussuunnittelija
Yleispäätös
01.11.2018 § 5

Kirsi Kalliomäen lisääminen laskujen vastaanottajaksi

Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee em. viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin sisältyviä asioita.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Ptk:n tark.
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20.11.2018

Voimaa vanhuuteen -hanke / Virrat
PETUL § 135
Oheisaineistona on liikuntasihteerin laatima hankesuunnitelma
hankkeelle "Voimaa Vanhuuteen -ohjelman hyvien käytänteiden jalkauttaminen". Liikuntasihteeri on olemassa olevien suunnitelmien
pohjalta laatinut ko. suunnitelman kustannuslaskelmineen. Puolet
hankkeen rahoittamiseksi haetaan aluehallintovirastolta. Kaupungin
omarahoitusosuudeksi jäisi 4.875 euroa ja mikäli kustannukset jaetaan puoliksi sivistyslautakunnan kanssa, kummankin lautakunnan
osuudeksi jää 2.437,50 euroa.
Hankehakemus tulee jättää Länsi-Suomen aluehallintovirastoon rahoituksen saamiseksi 30.11.2018 mennessä.
Valmistelija: Hyvinvointijohtaja
Ehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan oheisaineistona olevan
hankesuunnitelman ja siinä mainitun omarahoitusosuuden sekä esittää sivistyslautakunnalle, että kustannukset jaetaan puoliksi perusturva- ja sivistyslautakunnan kesken.

Päätös:
_________
Lisätietoja: Liikuntasihteeri Sanna Vilén, p. 044 715 1270, sanna.vilen@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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20.11.2018

Anomus Ainalan ry:n kuntokoulun kuljetuskustannuksiin
PETUL § 136

Ainala Ry:n kuntokoulu pyörii asiakkaiden maksujen kustannuksella
tilojen ja ohjauksen osalta. Toimintaa on tuettu kaupungin valtiolta
hakeman jäämistön varoista. Kuljetuksien kustannus on ollut noin
1800 € kuukaudessa, mikä voidaan olettaa kustannuksen olevan
myös jatkossa, mikäli perusturvalautakunta päättä tukea talousarviovuonna 2019 kuntokoulutoiminnan kuljetuskustannuksia. Asiakas on
maksanut omavastuuosuutena kuljetuksista 8 € meno-paluulta.
Perusturvalautakunnan talousarvio 2019 on tiukka eikä tähän ole varattu määrärahaa. Lisäksi on mahdollista käyttää kaupungille vanhusten virkistystoimintaan haettuja jäämistövaroja kuntokoulujen kuljetusten rahoittamiseen, sikäli mikäli niitä on vielä jäljellä.
Ikäihmisten kaiken liikunnan tukeminen väestöltään vanhenevassa
Virtain kaupungissa tulisi olla punainen lanka kaikessa toiminnassa.
Pidemmällä aikavälillä ikäihmisten hyvä toimintakyky tuo säästöjä
myös kuntatalouteen. Kuntokoulu tuo myös sosiaalista virkistäytymistä syrjäkylillä asuville vanhuksille.
Ainalan palvelutalon kytkeminen myös Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaan, jos Virrat siihen mukaan pääsee, olisi tärkeä asia.

Valmistelija: Hyvinvointijohtaja
Ehdotus:

Taloussuunnittelija tutkii mahdollisuudet toiminnan jatkorahoittamiselle. Jos jäämistövaroja löytyy, käytetään niitä kuntokoulutoiminnan
kuljetuskustannusten tukemiseen.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
Pauli Kotalampi poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (Hallintolaki 28.1 § 5 kohta mukainen yhteisöjääviys, Ainala
Ry:n hallituksen jäsen).
Pöytäkirja tarkistettiin tämän kohdan osalta kokouksessa. Janita Kalliomäki poistui kokouksesta kello 19.15.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi,
Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
Ptk:n tark.
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20.11.2018

Ikäneuvo-hankkeen päättyminen ja toiminnan juurruttaminen
PETUL § 137

Virrat-Ruovesi -yhteistoiminta-alue on päätöksellään § 56 /9.8.2016
hyväksynyt osallistumisensa maakunnalliseen Ikäneuvo-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa ja ottaa käyttöön hankekuntien yhteinen ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli. Malli toteutti sosiaali- ja terveysministeriön I&O-kärkihankkeen KAAPO-mallia (keskitetty, alueellinen asiakas-/palveluohjaustoimintamalli). Hankkeen kesto oli marraskuusta 2016 lokakuun
2018 loppuun. Siihen osallistuivat Akaan (sis. Urjala), Hämeenkyrön,
Ikaalisen, Kangasalan (sis. Pälkäneen), Lempäälän, Nokian, Pirkkalan (sis. Vesilahti), Sastamalan (sis. Punkalaidun), Valkeakosken,
Virtojen (sis. Ruovesi), Ylöjärven ja Tampereen (sis. Orivesi) kunnat
ja kaupungit sekä hankekumppanit Luona Hoiva Oy, Pirkanmaan
Senioripalvelut Oy ja Tampereen Kaupunkilähetys ry.
Hankkeen päätavoite saavutettiin eli Ikäneuvo-hankkeessa luotiin ja
otettiin käyttöön hankekuntien yhteinen ikäihmisten neuvonnan ja
asiakasohjauksen toimintamalli. Lopputulokseen päästiin hankekokeilujen kautta sekä laajalla kuntien ja hanketoimijoiden välisellä yhteistyöllä.
Uuden Ikäneuvo-toimintamallin kuntalaisille selvimmin näkyvin uudistus on ikäihmisten neuvontapuhelin, joka tarjoaa yhdestä numerosta apua kaikkiin ikäihmisiin liittyviin asioihin. Numerosta saa tietoa
kunnan palvelujen ja etuuksien lisäksi yksityisten ja järjestöjen palveluista. Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän,
Nokian, Pirkkalan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Sastamalan, Urjalan,
Valkeakosken, Vesilahden, Virtojen, Ruoveden ja Ylöjärven ikäihmisten asioissa neuvoa voi kysyä numerosta 040 733 3949 arkisin
klo 8.30–16.00. Palvelua kokeiltiin ulkoisen palveluntuottajan toteuttamana hankeaikana ja hyvien kokemusten jälkeen se päätettiin kilpailuttaa myös hankkeen jälkeen. Uudeksi palveluntuottajaksi
1.11.2018 alkaen valikoitui Pihlajalinna Lääkäriasemat Oy. Tampereella ja Orivedellä apua saa jatkossakin Kotitorilta numerosta 03
5656 5700.
Hankkeen myötä kunnissa alkoi lähitoritoiminta Tampereella jo toimineiden lisäksi. Lähitorilta saa neuvoa ja ohjausta kasvokkain.
Neuvonnan ja ohjauksen lisäksi lähitorilla järjestetään tapahtumia ja
toimintaa paikallisten ominaispiirteiden lisäksi yhdessä kuntalaisten
kanssa. Tampereella ja Orivedellä lähitorit palvelevat muista hankekunnista poiketen jo kaikenikäisiä kuntalaisia. Kaikkien Pirkanmaan
lähitorivastaavien verkosto jatkaa säännöllisiä kokoontumisiaan ja
vertaiskehittämistään myös hankkeen jälkeen kehittäen toimintaa
edelleen.
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Pirkanmaalle koulutettiin hankkeen myötä 38 uutta asiakasohjaajaa.
Jokaisessa hankekunnassa toimii nyt asiakasohjaajia, jotka työskentelevät samoin periaattein. Asiakasohjaaja toimii paljon tukea tai palveluja tarvitsevan ikäihmisen apuna. Hän kuuntelee ja selvittää yhdessä ikäihmisen ja hänen omaistensa kanssa, mitä palveluja tai tukea ikäihminen tarvitsee. Asiakasohjaaja on apuna myös tilanteiden
muuttuessa. Myös asiakasohjaajien verkosto kokoontuu säännöllisesti hankkeen jälkeen, jotta vertaiskehittäminen jatkuu.
Huomionarvoista on, että asiakasohjaus- ja lähitoritoiminta on järjestetty kunnissa uudelleenorganisoimalla nykyresurssia. Hankkeen
myötä saatiin levitettyä kuntien välillä hyviä käytäntöjä ja toisaalta
poisopittiin vanhoista. Asiakkaat ovat Pirkanmaalla entistä yhdenvertaisemmassa asemassa kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen kriteerien yhdentämisen myötä. Lisäksi mm. päätöspohjatekstejä yhdenmukaistettiin. Toiminta koetaan perustuvan yhä enemmän tietoon perustuviin päätöksiin hankkeen myötä niin johdon kuin työntekijän taholla. Uuden toimintamallin nähdään tuovan asiakkaan äänen paremmin näkyviin. Tämä näkyi myös keväällä 2018 tehdyssä
asiakasohjauksen asiakastyytyväisyyskyselyssä.
Virrat-Ruovesi -yhteistoiminta-alueen budjetti hankeajalle oli
106.266 euroa (poimi alta kunnan oma kokonaisbudjetti). ). Toteuma
oli 59 369 euroa. Syyt alittumiseen toiminnan käynnistyksen myöhästyminen ja budjetoitua pienempi työpanoksen siirto. Kunnan
omarahoitusosuuden 20 % pystyi kattamaan työpanoksen siirroin.
Koko hankkeen kokonaisbudjetti oli 2,34 milj. euroa (kokonaistoteuma saatavilla marraskuun lopussa).
Kunta
Akaa & Urjala
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Kangasala & Pälkäne
Lempäälä
Nokia
Tampere & Orivesi
Pirkkala & Vesilahti
Sastamala ja Punkalaidun
Virrat & Ruovesi
Valkeakoski*
Ylöjärvi
PSP
Luona
KL
Yhteensä

Budjetti 2016-2018
112 946
180 899
67 689
266 364
85 375
126 363
1 147 331
94 285
179 527
106 266
212 954
119 135
83 078
200 060
83 078
3 065 350

Hankkeessa käyttöönotettujen toimintatapojen juurruttaminen ja kehittäminen jatkuu hankekuntien kesken. Toimintamallin tuloksia seuPtk:n tark.
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rataan jatkossa vanhustyön johdon verkostossa, jossa on kaikkien
Pirkanmaan kuntien edustus. Pirkanmaan malli on laadittu niin, että
se toimii, toteutui sote-uudistus tai ei.
Liitteenä Ikäneuvo-hankkeen Pirkanmaan loppuraportti
Valmistelija: Projektipäällikkö Essi Mäki-Hallila, puh. 040 806 3192, sähköposti:
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi, että Ikäneuvo-hanke päättyy. Lisäksi merkitään
tiedoksi liitteenä oleva Ikäneuvo-hankkeen Pirkanmaan loppuraportti.
Lisäksi sitoudutaan jatkamaan Ikäneuvo-hankkeen suunnitelmien
pohjalta ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjausmallin kehittämistyötä ja toimeenpanoa myös hankkeen jälkeen yhdessä kuntien ja
maakuntavalmistelun kanssa.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
Teemu Kontoniemi poistui asian käsittelyn jälkeen kello 19.20.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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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 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 127, 135, 136, 137
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:
Perusturvalautakunta
Pykälät 127, 135, 136, 137
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-to 8.00 – 16.00, pe 8.00 – 15.00
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

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.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti)
Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi

Ptk:n tark.

VIRTAIN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
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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,
Valitusaika __ 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 tuomioistuin- maksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirjan nähtävilläolopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 28.11.2018
Liitetään pöytäkirjaan

Ptk:n tark.

