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OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Kaleva Keijo puheenjohtaja

Kontoniemi Teemu jäsen etäyhteydellä
Perähuhta Kirsti jäsen
Palmroth Jani jäsen
Härkönen Mervi varapuheenjohtaja etäyhteydellä
Lähteinen Paula jäsen etäyhteydellä
Simula Markku jäsen
Viskari Anu jäsen
Mäntysalmi Tuula varajäsen etäyhteydellä
Tourunen Tuomas nuorisovaltuuston jäsen

MUU Koskinen Minna esittelijä, sosiaali-ja
terveysjohtaja

Happonen Ville sihteeri
Kolkkinen Jari Keiturin Sote Oy:n

toimitusjohtaja
etäyhteydellä

Koskela Reijo kaupunginhallituksen
pj.

etäyhteydellä

Viitanen Henna kaupunginjohtaja etäyhteydellä
Dahlberg Ari kaupunginhallituksen

edustaja
etäyhteydellä

Viitanen Eeva Ruoveden
kunnanjohtaja

etäyhteydellä

POISSA Saarinen Johanna jäsen
Hackman Marcus Ruoveden

kunnanhallituksen pj.

ALLEKIRJOITUKSET

 Keijo Kaleva Ville Happonen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 83 - 85
LIITTEET

PÖYTÄKIRJAN TAR- 15.10.2021
KASTUS

Mervi Härkönen  Teemu Kontoniemi

PÖYTÄKIRJA YLEI- Verkkosivuilla
SESTI NÄHTÄVÄNÄ
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Perusturvalautakunta § 83 12.10.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta

PETUL § 83
Hallintosäännön 127 §:n mukaan

Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa
kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa
kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai
äänestysjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää
sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen
yhteyden avulla (sähköinen 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
käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen
kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä).

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 Pöytäkirja tarkastetaan 15.10.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä
18.10.2021.

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa
ovat Mervi Härkönen ja Teemu Kontoniemi.

Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mervi Härkönen ja Teemu
Kontoniemi.

 Etäyhteydellä osllistuivat jäsenistä Paula Lähteinen, Mervi
Härkönen ja Teemu Kontoniemi.  Muista osallistujista Keitrin Sote
oy: toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, kaupunginhallituksen pj. Reijo
Koskela, kaupunginjohtaja Henna Viitanen ja Ruoveden
kunnanjohtaja Eeva Viitanen.

_________
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Perusturvalautakunta § 76 28.09.2021
Perusturvalautakunta § 84 12.10.2021

Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2022: strategiset tavoitteet

PETUL § 76
Virtain palveluntuotanto

 Kaupunginhallituksen antama raami Virtain palvelutuotannon ul koi-
sel le toimintakatteelle talousarviovuonna 2022 on -28 988 300 €.
Vir tain talousarvion toimintakatteen realistinen talousarvio vuodelle
2022 on 2,8% eli -698 503 € raamia suurempi.

 Huomattavimmat nousut kustannuksissa on hammashoidossa,  sai-
raan kul je tuk ses sa, poliklinikkatoiminnoissa, vuodeosastolla, so si aa-
li pal ve luis sa sekä ikäihmisten palveluissa. Eri kois sai raan hoi to on
bud je toi tu viime vuoden talousarvion mu kai ses ti. Tämä tarkentunee
PSHP:n tilaisuudessa 27.9.2021, minkä jäl keen se oikaistaan ennen
kau pun gin hal li tuk sen ja -valtuuston kä sit te lyä.

tp 2020 ta 2021 ta 2022
toimintatuotot 4 302 510 3 933 888 4 588 820
toimintakulut -31 971 640 -33 079 435 -34 275 623
toimintakate -27 669 130 -29 145 547 -29 686 803

 Ruoveden palveluntuotanto

tp 2020 ta2021 ta 2022
toimintatuotot 3 045 058 2 439 160 2 730 082
toimintakulut -21 191 672 -22 331 042 -23 298 931
toimintakate -18 146 614 -19 891 882 -20 568 849

 Ruoveden talousarvion realistinen muutos talousarvioon 2022 ver-
rat tu na on -676 967 €. Tilojen vuokrat on budjetoitu Ruoveden tek ni-
sen osaston antamien lukujen sekä Honkalakoti ry:lta vuokrattujen
ti lo jen osal ta tilinpäätöksen 2020 mukaan. Tilavuokrien kasvu
ta2021 ver rat tu na on -222 698 €.

 Merkittäviä nousuja on ikäihmisten palveluissa (ts. koti- ja van hus-
työ), so si aa li toi mes sa, sairaanhoidossa (fysioterapia, po li kli nik ka-
pal ve lut, sairaankuljetus, lääkinnällinen kuntoututus ja hoi to tar vi ke-
ja ke lu, vuo de osas to).  Sosiaalitoimessa lastensuojelupalveluiden ja
vam mais pal ve lun kasvu näyttää suurelta vuoden  2021 tehdyn os to-
pal ve lu ja koskevan bud je toin ti vir heen vuoksi.
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 Erikoissairaanhoito on budjetoitu viime vuoden ta lous ar vion mu kai-
ses ti. Tämä tarkentunee PSHP:n tilaisuudessa 27.9.2021, minkä jäl-
keen se oikaistaan ennen kaupunginhallituksen ja -valtuuston kä sit-
te lyä.

 Talousarvion mukainen arvioitu maksuosuus Virtain kaupungille so-
si aa li- ja terveyden huollon palveluista ennen poistoja on -20 568
849 €.

Investoinnit

 Investoinnit kalustoon Virroilla
 hammashoito 55 000 €
 terveydenhuolto 30 000 €

 It-ohjelmisto koko yt-alueella 205 000 € jakautuen 60/40% Virtain ja
Ruo ve den välillä. Investointeihin tehdään varaumat, mutta ne to teu-
te taan leasing-rahoituksella, jolloin yhteistoiminta-alueen kuntien
mak set ta vak si jää ainoastaan leasing-vuokrat ennen hy vin voin ti alu-
ee seen siirtymistä.Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen yk si-
mie li ses ti.

Valmistelija:  va. talous- ja hallintopäällikkö

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan talousarvion 2022 ta lous-
ar vion kustannukset ja antaa ne edelleen käsiteltäväksi Virtain kau-
pun gin hal li tuk sel le ja valtuustolle.

 Perusturvalautakunta pyytää Ruoveden kunnanhallitukselta lau sun-
non talousarviosta Virtain ja Ruoveden sosiaaliterveydenhuollon yh-
teis toi min ta-alu een yhteistoimintasopimuksen 7 luvun 19 §:n 2 mom.
mukaan.

 Perusturvalautakunta käsittelee talousarvion sanalliset toi min nal li set
tavoitteet kokouksessaan 12.10.2021.

 Talousarviota käsitellään ennen lopullista hyväksyntää Virtain
kaupunginvaltuustossa valtuustoseminaareissa.

 Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

  Kirsti Perähuhta saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo
17.45.

  _________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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PETUL § 84
Kuntalain 110 §:ssä säädetään talousarviosta seuraavaa:

"Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur va-
taan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja
kun ta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet."

 "Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tä-
mät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus-
tar ve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net-
to mää räi se nä."

 Hyvinvointialueita koskevat lakiesitykset on hyväksytty 23.6.2021, ja
nii den perusteella hyvinvointialueet aloittaisivat toimintansa
1.1.2023. Tällöin hyvinvointialueille siirtyy sosiaali- ja terveystoimen
se kä pelastustoimen tehtävät. Tästä syystä perusturvalautakunnan
alai sel le palveluntuotannolle ei enää laadita taloussuunnitelmaa
vuo des ta 2023 lähtien.

 Perusturvalautakunta on hyväksynyt osaltaa talousarvion käyt tö ta-
lou den ja investointien määrärahat (PETUL § 76) kokouksessaan
28.9.2021 ja päätti käsitellä talousarvion strategiset tavoitteet osal-
taan 12.10.2021.

 Vuodelle 2022 tärkeimmät strategiset tavoitteet ovat hyvinvoivan
hen ki lös tön lisäksi turvata taloudellinen toiminta ja laajasti panostaa
tu le van hyvinvointialueen ja tulevaisuuden sote-keskusten ke hit tä-
mi seen. Yhteistyötä tulee lisätä paitsi yhteistoiminta-alueella, mutta
myös muiden lähikuntien kanssa.

 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla mahdollisimman asia kas-
läh töi siä ja helposti saatavilla olevia perus- ja lähipalveluita, joiden
tur vaa mi nen yhteistoiminta-alueella on perusturvan keskeinen läh tö-
koh ta hyvinvointialueen suunnittelutyötä ajatellen. Palveluiden ke-
hit tä mi ses sä on huomioitava erilaiset digitaaliset ja liikkuvien pal ve-
lui den vaihtoehdot sekä sosiaali - ja terveyspalveluiden  ra ken teel li-
set ja toiminnalliset tarpeet vastaamaan tulevan hyvinvointialueen
suun nit te lu työ tä.

 Palveluiden vaikuttavuus heijastuu myös tulevien eri kois sai raan hoi-
don kuluihin, joihin ensi vuodelle on arvioitu korotuspainetta. Kun ta-
koh tai sia kustannusarvioita ei ole saatavilla, mutta merkittävää hoi-
to vel kaa ei toisaalta ole tiedossa.

 Yhteistyötä tulee lisätä paitsi yhteistoiminta-alueella, mutta myös
mui den lähikuntien kanssa. Tulevat ict-hankinnat keskitetään lea-
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sing-pal ve lun kautta ja ennaltaehkäisevää työtä lisäämällä pyritään
vai kut ta maan lastensuojelun kustannuspaineeseen, joka mm. ko ro-
na vai ku tus ten vuoksi on valtakunnallisestikin lisääntynyt.

 Strategiset tavoitteet liitteenä.

Valmistelija:  sosiaali-ja terveysjohtaja, va. talous - ja hallintopäällikkö

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan strategiset tavoitteet
vuo del le 2022 ja antaa ne edelleen käsiteltäväksi kau pun gin hal li tuk-
sel le ja -valtuustolle.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä, että lisätään
maininta kuntalaisille tiedottaminen hyvinvointilaueen valmistelusta.
_________

Lisätietoja: va. talous - ja hallintopäällikkö Ville Happonen, puh. 044 7151286,
säh kö pos ti etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kaupunginhallitus
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Perusturvalautakunta § 85 12.10.2021

Ilmoitusasiat

PETUL § 85
 Seuraava kokous 16.11.2021

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:  Perusturvalautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094,
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   83 - 85
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:

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.
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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-
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maksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirjan
nähtävilläolopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 18.10.2021

Liitetään pöytäkirjaan


