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20.02.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta
PETUL § 21
Ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja tarkastetaan 27.2.2018 ja pidetään julkisesti nähtävillä
28.2.2018.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ptk:n tark.

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Tapio Vaali ja Paula Rinki.
_________
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20.02.2018

Vanhusneuvostot esittäytyvät (Virrat-Ruovesi)
PETUL § 22
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalain (410/2015) 22 §:ssä. Kunnan asukkailla ja palvelujen
käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.
Kunnan vaikuttamistoimielimiä koskeva sääntely on koottu kuntalakiin. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto/nuorten vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.
Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on
asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa
palvelujen kannalta.
Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan vanhusneuvostot kertovat
toiminnastaan perusturvalautakunnalle.
Valmistelija: hyvinvointijohtaja
Ehdotus:

Perusturvalautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi
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20.02.2018

Talouden alustava toteuma 1-12/2017
PETUL § 23

Perusturvalautakunnan talouden toteumaraportit on päätetty antaa
lautakunnalle tiedoksi kuukausittain. Tasaisen vauhdin taulukolla
joulukuun toteumaprosentti on 100%. Toimintatuotot ovat ylittäneet
budjetoidut tuotot molemmissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Ruovedellä toimintatuotot sisältävät Ruoveden kunnan Virtain kaupungille maksaman osuuden Virtain kaupungin tuottamista palveluista.

Virroilla Ruovedellä määrärahan ylittäneitä tulosalueita olivat:
• terveystoimen tukipalvelut,
• sairaanhoito ja
• erikoissairaanhoito.
Ruovedellä määrärahan ylittäneitä tulosalueita olivat:
• terveystoimen tukipalvelut,
• sairaanhoito ja
• hammashoito.
Perusturvalautakunnan toteuma kustannuspaikoittain liitteenä.
Valmistelija: hyvinvointijohtaja

Ptk:n tark.

Ehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee tilivuoden 2017 alustavan toteuman
tiedoksi.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________
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Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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20.02.2018

PSHP:n vuoden 2017 palvelusopimuksen toteuma
PETUL § 24

Ruoveden osalta PSHP:n vuoden 2017 palvelusopimuksen toteuma
ylitykset olivat seuraavilla vastuualueilla sisätaudit; keuhko-, iho ja
allergia sairaudet; gastroenterologia; neuroalat ja kuntoutus; korvaja suusairaudet; silmäkeskus; lastenpsykiatria. Lisäksi sydänkeskuksen ja Coxan toteuma ylitti tilauksen. Suurimmat euromääräiset ylitykset tilaukseen olivat neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueilla
sekä korva- ja suusairauksien vastuualueilla.
Ruoveden osalta PSHP:n palvelusopimuksen sairaanhuollon palvelutilauksen toteumavetailu alla:

Virtain osalta seuraavat PSHP:n vastuualueet ylittivät alkuperäisen
tilauksen keuhko-, iho ja allergia sairaudet; kirurgia; gastroenterologia; syövänhoito; neuroalat ja kuntoutus; korva- ja suusairaudet; silmäkeskus; tulehdussairaudet; naistentaudit ja synnytykset jalastenpsykiatria. Lisäksi sydänkeskuksen toteuma ylitti tilauksen. SuurimPtk:n tark.
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mat euromääräiset ylitykset tilaukseen olivat keuhko-, iho- ja allergiasairauksien; kirurgian ja neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueilla sekä sydänkeskusostopalveluissa.
Virtain osalta PSHP:n palvelusopimuksen sairaanhuollon palvelutilauksen toteumavetailu alla:

PSHP:n kehitysvammahuollon palvelut ylittivät tilauksen Ruovedellä
55 000 eurolla (toteuma 75 000 euroa, tilaus 20 000 euroa). Virroilla
vastaavast kehitysvammahuolto ylittyi 23 000 eurolla (toteuma 133
000 euroa, tilaus 111 000 euroa).
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee PSHP:n tilauksen toteuman tiedoksi.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
_________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti
Ptk:n tark.
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20.02.2018

Käyttösuunnitelman muutos / Ruovesi
PETUL § 25
Omaishoidontuen yli 65 v. käyttö v. 2017 Ruovedellä oli 175 671 € ja
siihen on määrärahaa v. 2018 varattu 194 363 €. Arvioitu toteuma
vuodelle 2018 on 178 000 €. Uusia hakijoita ei ole ja määrärahaa on
nykyisessä tilanteessa varattu liikaa. Samaan aikaan kotihoidon tukipalveluiden palvelusetelimenoihin varattu määräraha uhkaa loppua
jo alkuvuodesta. Palvelusetelin käytön lisäämiseksi on mahdollista
siirtää 12 000 € kotipalveluiden kustannuspaikalle palvelusetelimenoihin.
Tiliöinti 12 000 € 5852.001766 > 5875.001762
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää siirtää 12 000 € yli 65 v. omaishoidon
määrärahasta kotipalveluiden palvelusetelimenoihin.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
_________

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

Ptk:n tark.
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20.02.2018

Toiminta-avustus SPR:n Virtain osaston tilavuokraan / käyttösuunnitelman muutos
PETUL § 26
SPR:n Virtain osasto on toimninut ns. vanhalla sairaalalla ja rakennuksen purun myötä vuokrasopimus päättyy. SPR:n Virtain osasto
on löytänyt sopivat uudet tilat osoitteesta Keskustie 7, 34800 Virrat.
Tila mahdollistaa ensiavun harjoittelemisen ja kouluttamisen alueen
tarpeita varten. SPR:n Virtain osasto huolehtii ensiavusta erilaisissa
yleisötapahtumissa turvaten ja auttaen osallistujia.
Yksityinen vuokranantaja pyytää tiloista vuokraa 300 euroa/kk.
SPR:n vuokratukeen ei ole varattu rahaa perusturvalautakunnan
avustuksissa. SPR:n Virtain osasto anoo perusturvalautakunnalta
tukea vuokrakuluihin. Virtain perusturvalautakunnan alaisiin menoihin on sosiaalityöntekijöiden palkkoihin varatussa määrärahasta
mahdollisuus siirtää sosiaalityöntekijän tammikuun palkkaa
(5000.3008) vastaava summa perusturvalautakunnan avustuksiin
(5851.3001). Tänä vuonna tuki olisi 10 kk vuokraa vastaava summa.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää myöntää SPR:n Virtain osastolle 3000
euron tuen tilavuokraan. Tuki rahoitetaan siirtämällä määrärahaa sosiaalityöntekijöiden palkkoihin varatusta määrärahasta perusturvalautakunnan avustuksiin.
Määrärahan siirto 3000,00 euroa 5000.3008 > 5851.3001

Päätös:

Perusturvalautakunta palauttaa asian valmisteluun.
_________

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

Ptk:n tark.
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20.02.2018

Vakuutuslaitos- ja kuntakorvaukset vuodelle 2018
PETUL § 27
Virtain kaupunki voi periä kotikunnalta tai vakuutuslaitokselta enintään palveluntuotantokustannuksen suuruisen korvauksen.Tämä
korvaus muodostuu palvelun tuottamisesta aiheutuvista välittömistä
kustannuksista sekä palveluun välillisesti kohdistuvista kustannuksista mm. tila- ja hallintokustannuksista. Perusturvalautakunta vahvistaa kunnilta ja vakuutuslaitoksilta laskutettavien kustannusten
suuruuden tilivuodeksi.
Liitteenä kunta- ja vakuutuslaitoskorvaukset tilivuodelle 2018.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy kunnilta ja vakutuslaitoksilta laskutettavat kustannukset tilivuodelle 2018.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
_________

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

Ptk:n tark.
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20.02.2018

Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen yhteishankinta
PETUL § 28
Eduskunta vahvisti viime keväänä lain liikenteen palveluista
(320/2017). Lailla uudistetaan laajasti kaikkea henkilökuljetuksiin liittyvää sääntelyä. Yksi kuntien kuljetuspalveluhankintoihin merkittävästi vaikuttava vaihe astuu voimaan 1.7.2018. Merkittävimmät muutokset kuntien henkilökuljetuspalvelujen ostamiseen liittyvät taksiliikenteeseen, jonka sääntelyssä tapahtuvien muutosten seurauksena
mm. taksilupasääntely väljenee, hinnoittelu vapautuu, asemapaikka
ja päivystysvelvollisuus poistuvat ja jatkossa taksinkuljettajan osaamisesta vastaa kuljetusyritys.
Toistaiseksi Tuomi Logistiikka Oy:n (Kuohke) välitystoiminnan piirissä olevissa kunnissa valtaosa vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain
mukaisista kuljetuksista on tapahtunut kilpailuttamattomana.
Kilpailuttamattoman liikenteen laskutus perustuu valtioneuvoston
vahvistamaan enimmäistaksaan ja mittaus tapahtuu auton taksamittarilla. Kilpailuttamatonta liikennettä on saanut suorittaa
kaikki autoilijat, joilla on Tampereen Aluetaksin välitysjärjestelmän
edellyttämä ajoneuvolaite.
Kilpailutuksen piirissä on ollut n. 24 % matkoista (n. 15 % kustannuksista) Tampereen, Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven alueilla vuodesta 2016 alkaen. Näiden autojen osalta hinnoittelu tapahtuu Tuomi Logistiikan tuotannonohjausjärjestelmässä kartalta laskettujen
reittien ja autoilijoiden tarjoamien hintojen pohjalta. Kilpailutetuilla,
ns. sopimusautoilla tuotetut kuljetukset ovat Tampereen seudulla
tulleet Tuomi Logistiikan lisäveloitukset huomioiden n. 30 % vastaavia mittarilaskutukseen perustuvia kuljetuksia edullisemmaksi.
Liikennepalvelulain uudistamisen tultua hyväksytyksi Tuomi Logistiikan ja vammaispalvelujen toimijat ovat alustavasti keskustelleet
voimaan astuvan lakimuutoksen aiheuttamista muutoksista ja
hahmotelleet kuljetusten yhteishankintaa. Tällä hetkellä
suunnitelmana on, että kuljetukset hankitaan 1.7.2018 alkaen
yhteishankintana, jossa

Tuomi Logistiikka ottaa sopimusvastuun kuljetusten järjestämisen osalta

vastaa kuljetusten hankinnasta ja matkojen välityksestä

kuljetuskustannukset ja välitysmaksut laskutetaan erikseen,
laskutusperusteet sovitaan kilpailutussuunnittelun yhteydessä

kilpailutuksessa hyödynnetään ns. sopimusautojen käytöstä
saatuja kokemuksia soveltuvin osin mm. hinnoittelun osalta

kilpailutus suoritetaan dynaamisena hankintajärjestelmänä, joka mahdollistaa sen, että liikennepalvelulain mukana tuoma
uusi palvelutarjonta ja kilpailu voidaan ottaa huomioon ja muPtk:n tark.
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kaan hankintajärjestelmään sopimuksen voimassaoloaikana.
Hankinnan toteuttamiseksi edellä kuvatulla tavalla Tuomi Logistiikka
esittää, että kunnat valtuuttavat parhaaksi katsomansa henkilön /
henkilöt valmistelemaan yhteiskilpailutusta Tuomi Logistiikan
kanssa. Lisäksi yhteishankinnan edellytyksiä ovat Tuomi Logistiikan
oikeuttaminen kilpailutuksen järjestämiseen Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueen puolesta ja allekirjoittamaan valittujen kuljetuspalveluyrittäjien kanssa sopimukset myös Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueen osalta.
Yhteishankinnan jatkamisesta keskusteltiin Tuomi Logistiikan ja
maakunnan sote-johtajien tapaamisessa 1.2.2018.
Valmistelija: hyvinvointijohtaja
Ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää, että
1. Virtain kaupunki osallistuu vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen yhteishankintaan.
2. valtuuttaa hyvinvointijohtaja Sari Hellstenin ja taloussuunnittelija
Ville Happosen valmistelemaan kilpailutusta yhteistyössä Tuomi Logistiikka Oy:n ja muiden yhteishankintaan osallistuvien kuntien kanssa
3. oikeuttaa Tuomi Logistiikka Oy:n järjestämään vammaispalveluja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen kilpailutuksen Virrat-Ruovesi -yhteistoiminta-alueen puolesta
4. oikeuttaa Tuomi Logistiikka Oy:n allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa tehtävät sopimukset myös Virtain kaupungin
osalta.

Päätös:

Perusturvalautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun ja pyytää
Virtain ja Ruoveden vanhus- ja vammaisneuvostoilta lausunnon
asiasta. Lisäksi perusturvalautakunta päätti, että asiasta on tehtävä
yritysvaikutusten arviointi. Perusturvalautakunta päättää nimetä
hyvinvointijohtajan, taloussuunnittelijan ja lautakunnan puheenjohtajan valmistelemaan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten
kuljetuspalvelujen hankintaa työryhmässä. Perusturvalautakunta
pyytää sekä Virtain kaupunginhallituksen että Ruoveden kunnanhallituksen nimeämään kaksi edustajaa työryhmään.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 7151286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Ptk:n tark.
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20.02.2018

Osallistuminen Tuomi Logistiikka Oy:n inkontinenssituotehankintaan
PETUL § 29
Tuomi Logistiikka Oy:ssa on valmisteilla inkontinenssituotehankinnan tarjouspyyntö. Yhteistoiminta-alueella ei ole voimassa olevaa
sopimusta ko. tuoteryhmässä KL-Kuntahankintojen kilpailutuksen
kariuduttua markkinaoikeudessa. Tuoteryhmän arvioitu taloudellinen
volyymi on yhteistoiminta-alueella noin 200 000 € vuodessa.
Tuomi Logistiikan sopimuksessa tullaan edellyttämään valittavalta
toimittajalta tilausjärjestelmää, jossa tilaus tehdään. Tarjouspyyntö
tuoteryhmästä on tarkoitus julkaista toukokuussa ja uuden sopimuksen alkaa 1.11.2018.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää osallistua Tuomi Logistiikka Oy:n inkontinenssituotehankinnan yhteiskilpailutukseen

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
_________

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

Ptk:n tark.
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20.02.2018

Tiedoksi Tuomi Logistiikka Oy:n seisomatelineiden, ortoosien ja tukien
kilpailutukseen osallistuminen
PETUL § 30
Hyvinvointijohtaja on allekirjoittanut Virtain kaupungin puolesta valtuutuksen osallistumisesta seisomatelineiden, ortoosien ja tukien kilpailutukseen, jonka Tuomi Logistiikka Oy järjestää.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalauta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
_________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
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20.02.2018

Anomus tuesta Ainala Ry:n kuntokoulun kuljetuskustannuksiin
PETUL § 31
Ainala Ry:n kuntokoulu pyörii asiakkaiden maksujen kustannuksella
tilojen ja ohjauksen osalta. Toimintaa on tuettu kaupungin valtiolta
hakeman jäämistön varoista. Näiden rahojen loputtua on kotihoito
maksanut kuljetuksia marraskuussa. Kuljetuksien kustannus oli tuona ajanjaksona noin 1740 € kuukaudessa, mikä voidaan olettaa kustannuksen myös olevan, mikäli perusturvalautakunta päättä tukea
talousarviovuonna 2018 kuntokoulutoiminnan kuljetuskustannuksia.
Asiakas on maksanut omavastuuosuutena kuljetuksista 6 € meno-paluulta.
Perusturvalautakunnan talousarvio 2018 on tiukka eikä tähän ole varattu määrärahaa. Kuljetuskustannusten omavastuuosuus on mahdollista kasvattaa 8 euroon/meno-paluu. Mahdollista on lisäksi käyttää kaupungille vanhusten virkistystoimintaan haettuja jäämistövaroja kuntokoulujen kuljetusten rahoittamiseen. Näitä varoja on jäljellä
22 000 euroa.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää jatkaa kuntokoulusopimusta Ainala
Ry:n kanssa kalenterivuoden 2018. Perusturvalautakunta päättää
nostaa kuljetuskustannusten omavastuuosuuden 8 euroon/meno-paluu ja käyttää kuljetusten rahoittamiseen kaupungille vanhusten virkistystoimintaan haettuja jäljellä olevia jäämistövaroja
(enintään 22 000 euroa). Ainala Ry edellytetään käyttämään
kuljetuksiin ensisijaisesti Virtain kaupungin puitesopimuksessa
kilpailutettuja liikennöitsijöitä.
Pauli Kotalampi poistui kokouksesta esteellisenä (edustusjäävi
hallintolaki 28.1 § kohta 2.) eikä osallistunut päätöksentekoon
asiassa.

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

Ptk:n tark.
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Katri Kaasisen lisääminen laskujen vastaanottajaksi
PETUL § 32
Ruoveden mielenterveystoimiston laskujen vastaanottajiin lisätään
Katri Kaasinen, joka toimii Ruoveden mielenterveystoimistossa.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää lisätä Katri Kaasisen Ruoveden mielenterveystoimiston laskujen vastaanottajaksi.

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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23.01.2018
20.02.2018

Ehkäisyvälineiden ilmaisjakelu
PETUL § 10
Maksuttoman jakelun taustalla on Kansanterveyslain myötä säädetyt
periaatteet ilmaisesta ehkäisyneuvonnasta ja maksuttomista ehkäisyvälineistä sopivaa ehkäisymenetelmää valittaessa. Nykyisin maksutonta jakelua toteutetaan THL:n seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman suosituksiin perustuen.
Asiakkaat saavat maksutta ehkäisyvälineitä ehkäisyn aloituksen yhteydessä, alle 20- vuotiaat sekä raskauden keskeytyksen ja synnytyksen jälkeen. Maksuttomia ehkäisyvalmisteita saa opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä, nuorisoneuvolassa, ehkäisyneuvolassa,
äitiysneuvoloissa sekä terveysasemilla ja aikuisneuvonnan toimipisteissä. Kondomeita jaetaan tarvittaessa myös kouluterveydenhuollossa.
Lääkkeelliset ehkäisyvalmisteet hankitaan sairaala-apteekista kulloisenkin valikoiman ja hinnaston puitteissa.
Vuoden 2018 alusta alkaen on voimassa seuraava ohjeistus:
1) Asiakas saa 6 kuukauden ajaksi maksutta ehkäisypillerit/ehkäisyrenkaan/ehkäisylaastarin
- ensimmäisen ehkäisyn aloituksen yhteydessä,
- raskauden keskeytykseen lähetettäessä (ellei asiakas valitse maksutonta kierukkaa/ kapseleita, ks. kohta2)
- synnytyksen jälkeen.
2) Raskaudenkeskeytyksen jälkeen voidaan asettaa maksutta
- hormonikierukka
- kuparikierukka tai
- ehkäisykapseli(t)
3) Sosiaalisin ja taloudellisin perustein voidaan ohjeistuksesta poiketa tarkan harkinnan mukaan (kts. Raskauden ehkäisyn käsikirja/Synnytyksen jälkitarkastus)
- koskee myös kierukka- ja kapseliehkäisyä
4) Kondomeita jaetaan terveystarkastusten ja ehkäisyn aloitusten
yhteydessä yksilöllisen tilanteen mukaan. Jos kondomi on pääasiallinen ehkäisymenetelmä, voidaan asiakkaalle antaa enimmillään 30
kondomia.
Käytännössä hoitaja voi antaa 3 kk aloituspakkauksen asiakkaalle.
Mikäli ehkäisyä päätetään lääkärikäynnillä jatkaa, lääkäri voi antaa
Ptk:n tark.
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toisen 3 kk erän asiakkaalle (jatkoreseptin ohella). Tässä kohdin on
myös mahdollista vaihtaa tarvittaessa valmistetta.
Ilmaisjakelun kesto on kokonaisuudessaan kuitenkin 6 kk.
Synnytyksen tai raskauden keskeytyksen jälkeen voidaan antaa 6 kk
annos kerralla, etenkin jos valmiste on jo asiakkaalle entuudestaan
tuttu.
Raskauden ehkäisyyn käytettyjä valmisteita ei anneta maksutta sairauden hoitoon esim. iho- tai kuukautisongelmissa.
Tämä ohjeistus korvaa aiemmat ohjeet liittyen ehkäisyvalmisteiden
ilmaisjakeluun ja on voimassa toistaiseksi.
Valmistelija: hyvinvointijohtaja
Ehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy ohjeistuksen ehkäisyvälineiden ilmaisjakelusta.

Päätös:

Perusturvalautakunta palauttaa asian valmisteluun.
_________

Lisätietoja: Pirkko Mäenpää, toimitusjohtaja, Keiturin Sote Oy,
p. 044 715 1200 etunimi.sukunimi@keiturinsote.fi
Jakelu:

Keiturin Sote Oy

PETUL § 33
PETUL § 10
Maksuttoman jakelun taustalla on Kansanterveyslain myötä säädetyt
periaatteet ilmaisesta ehkäisyneuvonnasta ja maksuttomista ehkäisyvälineistä sopivaa ehkäisymenetelmää valittaessa. Nykyisin maksutonta jakelua toteutetaan THL:n seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman suosituksiin perustuen.
Asiakkaat saavat maksutta ehkäisyvälineitä ehkäisyn aloituksen yhteydessä, alle 20-vuotiaat sekä raskauden keskeytyksen ja synnytyksen jälkeen. Maksuttomia ehkäisyvalmisteita saa opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä, nuorisoneuvolassa, ehkäisyneuvolassa,
äitiysneuvoloissa sekä terveysasemilla ja aikuisneuvonnan toimipisteissä. Kondomeita jaetaan tarvittaessa myös kouluterveydenhuollossa.
Lääkkeelliset ehkäisyvalmisteet hankitaan sairaala-apteekista kulloisenkin valikoiman ja hinnaston puitteissa.
Ptk:n tark.
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1.3.2018 alkaen on voimassa seuraava ohjeistus:
1) Alle 20-vuotiaat asiakkaat saavat ehkäisypillerit/ehkäisyrenkaan/ehkäisylaastarin
ilmaiseksi
terveydenhuollon
käynnin
yhteydessä.
Valmisteet
hankitaan
Keiturin
Sote
Oy:n
apteekkisopimuksen mukaisesti.
2) 20-vuotta täyttänyt asiakas saa 6 kuukauden ajaksi maksutta ehkäisypillerit/ehkäisyrenkaan/ehkäisylaastarin
- ensimmäisen ehkäisyn aloituksen yhteydessä,
- raskauden keskeytykseen lähetettäessä (ellei asiakas valitse maksutonta kierukkaa/ kapseleita, ks. kohta3)
- synnytyksen jälkeen.
3) Raskaudenkeskeytyksen jälkeen voidaan asettaa maksutta
- hormonikierukka
- kuparikierukka tai
- ehkäisykapseli(t)
4) Sosiaalisin ja taloudellisin perustein voidaan ohjeistuksesta poiketa tarkan harkinnan mukaan (kts. Raskauden ehkäisyn käsikirja/Synnytyksen jälkitarkastus)
- koskee myös kierukka- ja kapseliehkäisyä
5) Kondomeita jaetaan terveystarkastusten ja ehkäisyn aloitusten
yhteydessä yksilöllisen tilanteen mukaan. Jos kondomi on pääasiallinen ehkäisymenetelmä, voidaan asiakkaalle antaa enimmillään 30
kondomia.
Käytännössä hoitaja voi antaa 3 kk aloituspakkauksen asiakkaalle.
Mikäli ehkäisyä päätetään lääkärikäynnillä jatkaa, lääkäri voi antaa
toisen 3 kk erän asiakkaalle (jatkoreseptin ohella). Tässä kohdin on
myös mahdollista vaihtaa tarvittaessa valmistetta.
Synnytyksen tai raskauden keskeytyksen jälkeen voidaan antaa 6 kk
annos kerralla, etenkin jos valmiste on jo asiakkaalle entuudestaan
tuttu.
Raskauden ehkäisyyn käytettyjä valmisteita ei anneta maksutta sairauden hoitoon esim. iho- tai kuukautisongelmissa.
Taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvoida, koska ei tiedetä paljonko uusia käyttäjiä maksuttomille ehkäisypillereille tulee. Arvio apteekkisopimukseen perustuen on noin 12 000 euron kustannuksista
yhteistoiminta-alueella. Eli Virtain budjetissä tähän olisi varattava
7000 euroa määrärahaa ja Ruovedellä 5000 euroa määrärahaa.
Tämä ohjeistus korvaa aiemmat ohjeet liittyen ehkäisyvalmisteiden
ilmaisjakeluun ja on voimassa toistaiseksi.
Ptk:n tark.
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Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta
ilmaisjakelusta.

hyväksyy

ohjeistuksen

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

ehkäisyvälineiden

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 7151286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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20.02.2018

Ostolaskujen vastaanottajat ja hyväksyjät 2018
PETUL § 34
Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan laskujen vastaanottajat
ja hyväksyjä vuodelle 2018 on oheisessa liitteessä lueteltu.
Liitteenä laskujen vastaanottajat.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät
vuodelle 2018 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Ptk:n tark.
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20.02.2018

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden lopettamisesta: Hyvinvointipalvelut Lempeä
Sydän
PETUL § 35
Yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan
aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan.
Hyvinvointipalvelut Lempeä Sydän on 19.1.2018 päivätyllä perusturvalautakunnalle ilmoituksella ilmoittanut lopettaneensa sosiaalipalveluiden tuottamisen 1.2.2018.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja päättää poistaa Hyvinvointipalvelut Lempeä Sydän yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteristä.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

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

Ptk:n tark.
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20.02.2018

Tiedoksi perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
PETUL § 36

Hyvinvointijohtajan ja taloussuunnittelijan Dynasty-päätöslista nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija: taloussuunnittelija

Ptk:n tark.

Ehdotus:

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

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________
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20.02.2018

Lisälista: Sydäniskurien hankinta
PETUL § 37
Valtuutettu Jari Kolkkinen on tehnyt valtuustoaloitteen kolmen sydäniskurin jankkimiseksi Virtain kaupungin toimesta. Sydäniskurit sijoitettasiin Kolkkisen ehdotuksen mukaan Rantaterassi Barpuuriin,
Jäähalliin/Urheilukentälle sekä S-Marketiin.
Laitteen hinta on noin 1700 euroa kappaleelta. Tähän ei ole varattu
budjettirahoitusta perusturvalautakunnan 2018 talousarviossa. Lisäksi hankinta on mahdollista rahoittaa leasingrahoituksella, jolloin
kustannus on noin 32 euroa/kk 60 kk leasingajalle.
Perusturvalautakunta on myöntää virtolaisille yhdistyksille toiminta
avustuksia 16 445 euron edestä ja avustuksiin on varattu talousarviossa 17 500 euroa. Täten on mahdollista hankkia laitteet leasingrahoituksella käyttäen perusturvalautakunnan avustusten määrärahaa.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää valtuuttaa hyvinvointijohtajan ja taloussuunnittelija käynnistämään neuvottelut kolmen sydäniskurin sijoittamisesta esityksessä mainittuihin paikkoihin ja hankkimaan ko.
laitteet leasingrahoituksella talousarvion puitteissa.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.
Johanna Saarinen poistui kokouksesta esteellisenä (edustusjäävi
hallintolaki 28.1 § kohta 2.) eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.
_________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 7151286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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Rantaterassi Barpuuri
S-Market Virrat
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20.02.2018

Lisälista: Tupakointikielto Ruoveden terveyskeskuksen piha-alueelle
PETUL § 38
Tupakointi Ruoveden terveyskeskuksen piha-alueella aiheuttaa
tupakan savun kulkeutumista ainakin hammashoitolan sisätiloihin
häiriten asiakkaiden ja työntekijöiden viihtyvyyttä sekä altistaen mahdollisesti terveyskeskuksessa työskentelevät henkilöt terveyshaitoille.
Perusturvalautakunta voi reagoida tähän kieltämällä tupakoinnin
muualla kuin sille erikseen varatulla alueella Ruoveden terveyskeskuskiinteistön piha-alueella. Tupakointikiellosta tullaan informoimaan
asiakkaita ja henkilökuntaa tiedotteilla sekä asettamalla
rakennuksen seiniin "tupakointi kielletty" -kylttejä sekä merkitsemällä
tupakoitipaikka selvästi.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää kieltää tupakoinnin muualla kuin sille
varatulla alueella Ruoveden terveyskeskuksen kiinteistön piha-alueella.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 7151286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu

Ptk:n tark.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 21 - 24, 35, 36
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 25 -34, 37 - 38
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Virtain perusturvalautakunta, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT
Pykälät 25 -34, 37 - 38
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS
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

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituskirja

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Kunnallisvalitus, pykälät,
valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät,
valitusaika _____ päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika ___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla va-

litusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite _______________________________Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite ________________________________Pykälät

Lisätietoja

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Ptk:n tark.

Liitetään pöytäkirjaan

