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OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Majanen Tytti puheenjohtaja

Rinki Paula varapuheenjohtaja
Kaitajärvi Merja jäsen
Kotalampi Pauli jäsen
Nyman Anssi jäsen
Saarinen Johanna jäsen
Saarinen Risto jäsen
Vaali Tapio jäsen

MUU Minna Koskinen esittelijä, sosiaali- ja
terveysjohtaja

Happonen Ville sihteeri
Kontoniemi Teemu kaupunginhallituksen

edustaja
Neste Jouni Ruoveden

kunnanhallituksen pj.
Kolkkinen Jari Keiturin Sote Oy:n

toimitusjohtaja
Viitanen Eeva Ruoveden

kunnanjohtaja
Korhonen Anssi Nuorisovaltuuston

edustaja
Viitanen Henna Kaupunginjohtaja

POISSA Marttila Virve jäsen

ALLEKIRJOITUKSET

 Tytti Majanen Ville Happonen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 29 - 36
LIITTEET

PÖYTÄKIRJAN TAR- 26.4.2021
KASTUS

Pauli Kotalampi  Risto Saarinen

PÖYTÄKIRJA YLEI- Verkkosivuilla
SESTI NÄHTÄVÄNÄ
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Perusturvalautakunta § 29 20.04.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta

PETUL § 29 Hallintosäännön 127 §:n mukaan

 Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa ko-
kouk sen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa ko-
kouk ses sa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai ää nes tys jär-
jes tel mää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toi-
min tayym pä ris tös sä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla
(säh köi nen kokous). Tällöin edellytyksenä on läsnä oleviksi todetut
ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

 Hallintosäännön 146 §:n mukaan

 Hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjaan tulee tehdä merkintä
käy te tyis tä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen
ko kous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä pää tök-
sen te ko me net te lys sä).

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää toteuttaa tämän kokouksen osin säh-
köi ses ti Teams-järjestelmän välityksellä siten, että sähköisesti ko-
kouk seen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa
nä kö- ja ääniyhteydessä.

 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 Pöytäkirja tarkastetaan 26.4.2020 ja pidetään julkisesti nähtävillä
27.4.2020.

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Kotalampi ja Risto Saarinen.

 Risto Saarinen ja Pauli Kotalampi osallistuivat kokoukseen kau pun-
gin hal li tuk sen huoneessa, muut osallistuja osallistuivat kokoukseen
etä yh tey del lä.
_________
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Perusturvalautakunta § 30 20.04.2021

Keiturin Soten ajankohtaiset asiat

PETUL § 30 Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita ja
vastaa kysymyksiin. Käsiteltiin:

 uuden Attendolta siirtyvän yksikön siirtymisen tilanne
 rokotustilanne
 Keiturin Sote Oy:n henkilöstöön liittyvät asiat
 hammashoidon jonotilanne

Valmistelija:  Taloussuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, puh. 044 715 1200, sähköposti:
etunimi.sukunimi@keiturinsote.fi
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Perusturvalautakunta § 31 20.04.2021

Talousarvion  2/2021 toteuma

85/02.02.00/2020

PETUL § 31
Talousarvion toteumat on päätetty tuoda siitä vastaavalle toi mi eli-
mel le tiedoksi kuukausittain. Tasaista vauhtia vastaava 2/2021 ta-
lou den toteuma olisi  16,7 %.

Virtain palvelutuotanto

PERUSTURVA VIRRAT TA+MU 2021 Toteuma 2021 02 Tot.-%
TOIMINTATUOTOT 4 273 188 € 833 564 € 20 %
TOIMINTAKULUT -35 025 034 € -5 691 862 € 16 %
TOIMINTAKATE -30 751 846 € -4 858 298 € 16 %

Tasaista vauhtia nopeammin nettokustannukset ovat kehittyneet
ham mas huol lon, koti- ja vanhustyön sekä sosiaalityön tulosalueilla.

Ruoveden palveluntuotanto

PERUSTURVA RUOVESI TA+MU 2021 Toteuma 2021 02 Tot.-%
TOIMINTATUOTOT 23 319 063 € 3 910 143 € 17 %
TOIMINTAKULUT -23 295 063 € -3 731 274 € 16 %

PERUSTURVA RUOVESI TA+MU 2021 Toteuma 2021 02 Tot.-%
TOIMINTATUOTOT 2 649 195 € 565 523 € 21 %
TOIMINTAKULUT -23 295 063 € -3 731 274 € 16 %
TOIMINTAKATE -20 645 868 € -3 165 751 € 15 %

 Tasaista vauhtia nopeammin nettokustannukset ovat kehittyneet
ham mas hoi don ja koti- vanhustyön tulosalueilla.

 Oheismateriaalissa talouden toteumat osastoittain 1/2021 ja 2/2021.

PSHP:n toteuma

milj. € Ta2021 Tot 2-2021 toteuma %
Virrat 10,267 1,357 13,22 %
Ruovesi 6,318 0,869 13,75 %

Valmistelija:  taloussuunnittelija
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Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee talouden toteumat tiedoksi.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 Virve Marttila ja Jouni Neste liittyivät kokoukseen klo 17.27 asian kä-
sit te lyn aikana.
_________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 7151286, sähköposti
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2021 8
Perusturvalautakunta 20.04.2021

Ptk:n tark.

Perusturvalautakunta § 32 20.04.2021

Perhetyöntekijän toimen täyttölupa

137/01.01.01/2021

PETUL § 32
Yhteistoiminta-alueella Ruoveden sosiaalitoimessa vapautuu
perhetyöntekijän toimi työntekijän irtisanouduttuaan toimesta.
Työsuhteen päätttymispäiväksi on sovittu 30.6.2021.

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, jonka tavoitteena
on perheen hyvinvoinnin tukeminen. Perhetyö ei vaadi
lastensuojelun asiakkuutta, vaan kyseessä on avohuollon toimin
suunnattua perheen omien voimavarojen vahvistamista ja arjen
hallintaa. Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai
nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi. Perhetyö voi auttaa
muun muassa lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä
kysymyksissä, arjen hallinnassa, perheen sisäisissä
vuorovaikutuspulmissa sekä äkillisissä perheen kriiseissä ja
muutoksissa.

 Myös lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella tai hänen
perheellään on subjektiivinen oikeus saada sosiaalihuoltolain
mukaista perhetyötä tai lastensuojelulain mukaista perhetyötä.

 Perhetyön järjestämisen vaikuttavuutta tulee tarkastella etenkin
lastensuojelun tarvetta ehkäisevänä toimintana ja palvelumuotona.

Viran täyttöä koskeva vaikutusten arviointi (tummennettuna)

Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei
vaikutusta
Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen / ei vaikutusta

Virkaa ei voi jättää täyttämättä ilman lakisääteisten työtehtävien
vaarantumista.

Valmistelija:  Sosiaali- ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle perhetyöntekijän
toimen täyttölupaa Ruoveden sosiaalitoimeen 1.7.2021 alkaen.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________
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Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu:
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Perusturvalautakunta § 33 20.04.2021

Attendo Oy:lta Keiturin Sote Oy:lle siirtyvän yksikön nimeäminen

PETUL § 33
Attendo Oy:lta on siirtymässä 30-paikkainen tehostettu palvelutalo
Virtain kaupungille, johon Keiturin Sote Oy tuottaa palvelut 1.5.2021
alkaen. Sovitun käytänteen mukaan perusturvalautakunnan tulee
päättää yksikön nimestä. Ehdotuksia on pyydetty Keiturin Sote
Oy:sta ja nimi tulee olla valmiina toimilupahakemuksessa
aluehallintovirastolle. Ennakoiva aluehallintoviraston tarkastus
tulevaan yksikköön on pidetty 15.4.2021.

Valmistelija:  Sosiaali- ja terveysjohtaja

Ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa

Päätös:  Perusturvalautakunta kävi ohajauskeskustelun ja siirtää lopullisen
päätösvallan nimestä Keiturin Sote Oy:n henkilöstölle.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 34 20.04.2021

Attendolta Keiturin Sote Oy:lle siirtyvän yksikön talousarvion käyttösuunnitelma ja
Virtain koti- ja vanhustyön käyttösuunnitelman muutos

85/02.02.00/2020

PETUL § 34
Uudelle Attendolta siirtyvälle tehostetun palveluasumisen yksikölle
on avattu uusi kustannuspaikka 003067, jolle siiretään käyt tö suun ni-
tel man muutoksella ostettujen tehostetun asumispalveluiden kus tan-
nus pai kal ta 003059 tililtä 5306: -837 641 € kustannuksia liitteenä
esi te tyn mukaisesti. Lisäksi kustannuspaikan 003059  tuottoja tililtä
3261 siirretään yhteensä 289 000 liitteessä esitetyn mukaisesti.

Käyttösuunnitelman muutos ei vaadi perusturvalautakuntaa ylem-
pien toimielinten käsittelyä, koska käyttösuunnitelman muutos teh-
dään saman tulosalueen sisällä.

Liittenä kustannuspaikan 003067 talousarvio/käyttösuunnitelma.

Valmistelija:  Taloussuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy esitetyn käyttösuunnitelman muu tok-
sen esittelytekstissä ja liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu: Rahatoimisto
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Perusturvalautakunta § 35 20.04.2021

Tiedoksi perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä

PETUL § 35
Päätösluettelo nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija:  Taloussuunnittelija

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

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

 Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 36 20.04.2021

Ilmoitusasiat

PETUL § 36
- covid-testausten määrät yhteistoiminta-alueella
- toimistosihteerin virkaan on valittu Lea Koskimäki 1.6.2021 alkaen
- valvonta-asiat yhteistoiminta-alueella
- Pirsote-hankkeen kuulumiset

Valmistelija:  Taloussuunnittelija, sosiaali -ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asiat tiedoksi

Päätös:  Perusturvalautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

 Toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, puh. 044 715 1200, sähköposti:
etunimi.sukunimi@keiturinsote.fi

 Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 715 1286, 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   29-32, 35-36
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät   33-34
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:
Peruturvalautakunta
Pykälät 33-34

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.
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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,                                                                                     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.

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 27.4.2021

Liitetään pöytäkirjaan


