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Perusturvalautakunta § 62 14.09.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta

PETUL § 62 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 toimintayympäristössä, 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 20.9.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä
21.9.2021.

 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa noudattamalla kokouksissa
aakkosjärjestyksellistä vuoroa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan
Mervi Härköstä ja Teemu Kontoniemeä.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________
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Perusturvalautakunta § 63 14.09.2021

Perusturvalautakunnan kokoukset, kokouskutsujen toimittaminen ja pöytäkirjojen
nähtävillä pitäminen 14.9.2021 lähtien.

PETUL § 63
Virtain kaupungin valtuuston 16.11.2020/§ 75 viimeksi päi vit tä mäs-
sä hal lin to sään nös sä määrätään kaupungin toimielimien pää tök sen-
te ko- ja ko kous me net te lys tä mm. seuraavaa:

128§ Kokousaika- ja paikka

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. 

Kokous  pidetään  myös,  milloin  puheenjohtaja  katsoo  kokouksen
tar peel li sek si  tai  enemmistö  toimielimen jäsenistä tekee pu heen-
joh ta jal le esityksen sen pitämisestä. Tällöin puheenjohtaja määrää
ko kous ajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

129§ Kokouksen koolle kutsuminen

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
va ra pu heen joh ta ja. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kä si-
tel tä vät asiat (asialista). Esityslista lähe-tetään mahdollisuuksien
mu kaan kokouskutsun yhteydessä. 

Puheenjohtaja  tai  hänen  estyneenä  ollessaan  varapuheenjohtaja
 päättää,  voiko  kokoukseen  osallistua sähköisen yhteyden avulla.

Jos  esityslistalla,  liitteissä  tai  oheismateriaalissa  on  salassa  pi-
det tä viä  tietoja,  asiakirjaan  tehdään  merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu  lähetetään  jäsenille  ja  muille,  joilla  on  läs nä olo-oi-
keus  tai  velvollisuus  olla  läsnä,  toimielimen päättämällä tavalla.
Toi mi elin päättää, kuinka monta päivää ennen kokousta kutsu on
toi mi tet ta va osanottajille.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää
säh köi ses ti.

146§ Pöytäkirjan tekeminen, tarkastaminen ja nähtävillä pi tä mi-
nen

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen pu heen joh-
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ta ja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä ko kouk-
sen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mu-
kaan.  

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöy tä kir jan pi tä-
jä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.  

Puheenjohtaja  ja  pöytäkirjantarkastajat  voivat  ilmoittaa  myös 
säh köi ses ti  pöytäkirjan  hyväksymisestä,  jolloin pöytäkirja  var men-
ne taan  allekirjoituksilla  myöhemmin.  Sähköisessä  pää tök sen te ko-
me net te lys sä  tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voi-
daan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Valmistelija:  va. talous- ja hallintopäällikkö

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että:
 kokouskutsut ja varsinanen esityslista julkaistaan viimeistään

toi se na kokousta edeltävänä arkipäivänä Virtain kaupungin
käyt tä mäs sä sähköisessä kokouspalvelujärjestelmässä

 kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana
neljäntenä arkipäivänä ja pidetään yleisesti nähtävillä Virtain
kau pun gin verkkosivuilla tarkastusta seuraavana arkipäivänä ja
so si aa li toi mis tos sa klo 9:00

 kokousten esityslistat sekä pöytäkirjat julkaistaan Virtain kau-
pun gin verkkosivuilla.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

 va. talous- ja hallintopäällikkö Ville Happonen, puh. 044 715 1286,
säh kö pos ti etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 37 16.03.2020
Perusturvalautakunta § 57 19.05.2020
Perusturvalautakunta § 82 18.08.2020
Perusturvalautakunta § 6 19.01.2021
Perusturvalautakunta § 64 14.09.2021

Sosiaali-ja terveysjohtajan direktio-oikeus terveydenhuollon toiminnallisiin
muutoksiin: delegointipäätöksen jatko

122/00.01/2020

PETUL § 37
Maan hallitus on päättänyt suosituksista koronaviruksen leviämisen
hil lit se mi sek si. Myös Virroilla on varauduttu koronavirustilanteeseen
nor maa lin valmiussuunnittelun mukaisesti. Virtain kaupunki on nos-
ta nut edelleen valmiuttaan koskien koronaviruksen leviämistä ja sen
eh käi syä. Suomen hallitus ja eri viranomaiset ovat antaneet oh jeis-
tuk sia toiminnasta.

 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 13.3.2020 kieltänyt tar-
tun ta tau ti lain 58 §:n 1 momentin nojalla kaikissa Länsi- ja Si sä-Suo-
men aluehallintoviraston toimialueen kunnissa sisä- ja ulkotiloissa
jär jes tet tä vät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu
yli 500 henkeä. Kielto päättyy 12.4.2020 kello 24:00.

 Tartuntataudeista vastaava viranomainen ja toimivaltuudet kun nas-
sa 

Tartuntatautilain (1227/2016) 6 §:n mukaan valtion viranomaisten ja
asian tun ti ja lai tos ten sekä kuntien ja kuntayhtymien on jär jes tel mäl li-
ses ti torjuttava tartuntatauteja sekä varauduttava terveydenhuollon
häi riö ti lan tei siin. Niiden on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatuaan tie-
don torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sel-
lai sen vaarasta toimialueellaan.

Tartuntautilain 9 §:ssä säädetään torjuntatyöstä kunnassa seu raa-
vas ti:

Kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tässä laissa tar koi tet-
tu tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten
kuin kansanterveyslaissa (66/1972), terveydenhuoltolaissa ja tässä
lais sa säädetään. Kunnassa on oltava kuntaan virkasuhteessa
ole va tar tun ta tau deis ta vastaava lääkäri. Terveyskeskuksen tar-
tun ta tau deis ta vastaavan lääkärin on otettava selvää epäillyn tai to-
de tun tar tun ta tau din laadusta ja sen levinneisyydestä sekä ryh dyt tä-
vä tar peel li siin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi. Tar tun-
ta tau tien vastustamistyöhön kuuluu tässä laissa tartuntatautien eh-
käi sy, var hais to tea mi nen ja seuranta, epidemian selvittämiseksi tai
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tor ju mi sek si tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen
tai sai ras tu neek si epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus
se kä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kunnan jär jes tä-
mis tä ehkäisevistä palveluista tartuntatautien leviämisen eh käi se mi-
sek si.

Hallintosäännön 37.3 §:n mukaisesti Virroilla tartuntatautilain mu kai-
sis ta päätöksistä päättää hallintolääkäri.

Tartuntautilain 58 §:ssä säädetään laajaan tartunnanvaaraan
liittyvät toi men pi teet seuraavasti:

Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleis vaa-
ral li sek si perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiin ty-
mi nen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien tor-
jun nas ta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan
sosiaali- ja ter vey den huol lon toimintayksiköiden, oppilaitosten,
päi vä ko tien, asun to jen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä
yleisten ko kous ten tai ylei sö ti lai suuk sien kieltämisestä.
Edellytyksenä on li säk si, että toi men pi de on välttämätön
yleisvaarallisen tai yleis vaa ral li sek si pe rus tel lus ti epäillyn
tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Alue hal lin to vi ras to voi tehdä
alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tar peen usean
kunnan alueella.

Jos muu kuin 1 momentissa tarkoitettu tartuntatauti aiheuttaa laajaa
tar tun nan vaaraa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toi mi-
elin ja aluehallintovirasto voivat alueellaan päättää oppilaitosten ja
päi vä ko tien sulkemisesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen
eh käi se mi sek si.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yh-
den kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tar tun-
nan vaaraa ei enää ole.

Delegointi

Keiturin Sote Oy ei voi tehdä ilman perusturvalautakunnan päätöstä
poik keus olois sa tarvittavia poliklinikkapalveluiden muutoksia, joilla
tur va taan terveyden huoltopalveluiden toimivuus poikkeusoloissa.
Pe rus tur va lau ta kun nan käsittely on aikaa vaativa toimintamalli poik-
keus olo suh teis sa, joissa tulee tehdä nopeita ratkaisuja.

Kuntaliitto suosittelee toimivallan delegointia hallintosäännön puit-
teis sa viranhaltijalle. Delegointi on mahdollista tehdä määräajaksi tai
tois tai sek si voimassa oleva delegointipäätös on mahdollista pe ruut-
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taa, kun tilanne normalisoituu. Delegointia on syytä harkita
erityisesti asiois sa, jotka edellyttävät nopeaa reagointia.

Virtain kaupungin hallintosäännön 38 § on päätetty seuraavaa toi mi-
val lan delegoinnista:

"Toimielin  voi  siirtää  sille  tässä  luvussa  määrättyä  toimivaltaa
edel leen  alaiselleen  viranomaiselle.  Se,  jolle toimivaltaa on edel-
leen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Toimivaltaa ei kuitenkaan voi siirtää, jos se on lainsäädännössä
mää ri tel ty erikseen jonkin tietyn viranomaisen käytettäväksi.

Toimivallan siirtämisestä on ilmoitettava kaupunginhallitukselle."

Poliklinikkatoiminnoista on määritelty Virtain kaupungin ja Keiturin
So te Oy:n välisessä palvelusopimuksessa. Tästä syystä poik keus-
olo suh teen aikana hyvinvointijohtajalle tulisi antaa oikeudet päättää
tar vit ta vis ta muutoksista poliklinikkatoimintoihin, jotta voidaan tur va-
ta ihmisten terveydenhuolto nopealla päätöksenteolla.

Keiturin Sote Oy:lle tai sen toimielimelle tai työntekijälle  ei voida de-
le goi da toimivaltaa hallintosäännön mukaan, vaan toimivalta on de-
le goi ta va va perusturvalautakunnan alaiselle viranhaltijalle, joka te-
kee päätöksen Keiturin Soten esityksestä.

Tämän lisäksi hallintolääkärille tulisi antaa valtuudet päättää toi mi-
alu eel laan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, op pi lai-
tos ten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta se-
kä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Sul ke mis-
ti lan teet voivat edellyttää nopeaa reagointia. Hallintolääkäri vastaa
tar tun ta tau ti lain mukaisista päätöksistä, jolloin hänellä on paras ko-
ko nais ku va tilanteesta ja epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi
tar vit ta vis ta toimenpiteistä

Valmistelija: Hyvinvointijohtaja, taloussuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää siirtää

1. toimivallan hallintolääkärille tartuntatautilain 58 §:n mu kai-
ses ti toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toi min ta-
yk si köi den, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja
vastaavien ti lo jen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai
ylei sö ti lai suuk sien kieltämisestä. Hallintolääkärin tulee
ennen päätöstä kuul la kaupunginjohtajaa / kunnanjohtajaa ja
palvelusta vas taa vaa osastopäällikköä.
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Delegointipäätös on voimassa toistaiseksi.

1. toimivallan hyvinvointijohtajalle

-   päättää poliklinikkojen aukioloaikojen muutoksesta;
- päättää oikeudesta tiivistää palveluita ja tarvittaessa kes kit-
tää pal ve lut yhteen toi mi pis tee seen;
- päättää lääkärin kiireettömän ajanvaraustoiminnan su pis ta-
mi ses ta ja tarvittaessa lo pet ta mi ses ta;
- päättää lääkärin kiireellisen ajanvaraustoiminnan li sää mi-
ses tä tar vit taes sa;
- päättää lääkärikapasiteetin lisäämisestä tarvittaessa

Delegointipäätös on voimassa 31.5.2020 asti.

Lisäksi perusturvalautakunta myöntää läsnäolo-oikeuden Ruoveden
so te-muu tos joh ta ja Heidi Tanhualle asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi

 Toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, puh. 044 715 1200, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@keiturinsote.fi

Jakelu: Kaupunginhallitus

PETUL § 57
Perusturvalutakunta delegoi kokouksessaan (perustuurvalautakunta
37§/2020) 16.3.2020 toimivaltaa hyvinvointijohtajalle 31.5.2020 asti.
Tä tä määräaikaista delegointia on syytä jatkaa pandemiatilanteesta
joh tuen 31.8.2020 saakka.

Valmistelija:  Taloussuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää siirtää toimivallan hyvinvointijohtajalle
31.8.2020 asti seuraavissa asioissa:

 - päättää poliklinikkojen aukioloaikojen muutoksesta;
 - päättää oikeudesta tiivistää palveluita ja tarvittaessa keskittää pal-

ve lut yhteen toimipisteeseen;
 - päättää lääkärin kiireettömän ajanvaraustoiminnan supistamisesta

ja tarvittaessa lopettamisesta;
 - päättää lääkärin kiireellisen ajanvaraustoiminnan lisäämisestä tar-
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vit taes sa;
 - päättää lääkärikapasiteetin lisäämisestä tarvittaessa

 Hyvinvointijohtajan poissaollessa hänen sijaisensa voi käyttää pe-
rus tur va lau ta  kun nan edellä hyvinvointijohtajalle de le goi maa toi mi-
val taa em. asioiden suhteen.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kaupunginhallitus
 Ruoveden kunta
 Keiturin Sote Oy

PETUL § 82
Uusien koronavirustartuntojen tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat
sel väs ti nousseet heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna.
Tästä syys tä hyvinvointijohtajalle tehtyä delegointipäätöstä
esitetään edel leen jatkettavaksi, sillä syk syn aikana voi tulla
tilanteita, jotka edel lyt tä vät nopeaa reagointia.

Valmistelija:  Vt. hyvinvointijohtaja, hallintojohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää jatkaa toimivallan delegointia
Sosiaali- ja terveysjohtajalle seuraavissa asioissa 31.12.2020 asti:

 päättää poliklinikkojen aukioloaikojen muutoksesta;
 päättää oikeudesta tiivistää palveluita ja tarvittaessa keskittää

pal ve lut yhteen toimipisteeseen;
 päättää lääkärin kiireettömän ajanvaraustoiminnan

supistamisesta ja tarvittaessa lopettamisesta;
 päättää lääkärin kiireellisen ajanvaraustoiminnan lisäämisestä

tar vit taes sa;
 päättää lääkärikapasiteetin lisäämisestä tarvittaessa

 Sosiaali- ja terveysjohtajan pois sa ol les sa hänen sijaisensa voi
käyttää perusturvalautakunnan edel lä hyvinvointijohtajalle
delegoimaa toimivaltaa em. asioiden suh teen.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

PETUL § 6

Vallitseva koronatilanne yhteistoiminta-alueella jatkuu edelleen ja ti-
lan ne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti. Tämän vuoksi on pe rus tel-
tua esittää sosiaali-ja terveysjohtajalle myönnettyä de le gaa tio-oi-
keut ta jatkevaksi edelleen.

Valmistelija:  sosiaali - ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää jatkaa delegaatio-oikeutta sosiaali-ja
ter veys joh ta jal le seuraavissa asioissa 31.8.2021 saakka:

 1. oikeus päättää poliklinikkojen aukioloaikojen muutoksesta;

 2. oikeus päättää oikeudesta tiivistää palveluita ja tarvittaessa
    keskittää palvelut yhteen toimipisteeseen;

 3. oikeus päättää lääkärin kiireettömän ajanvaraustoiminnan
    supistamisesta ja tarvittaessa lopettamisesta;

 4. oikeus päättää lääkärin kiireellisen ajanvaraustoiminnan
   lisäämisestä

  5. oikeus päättää lääkärikapasiteetin lisäämisestä tarvittaessa

 Sosiaali- ja terveysjohtajan poissaollessa hänen sijaisensa voi käyt-
tää perusturvalautakunnan edellä sosiaali - ja terveysjohtajalle de le-
goi maa toimivaltaa em. asioiden suhteen.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Keiturin Sote Oy

PETUL § 64
Maailmanlaajuinen koronapandemia jatkuu edelleen ja sillä on
vaikutuksia myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen
yhteistoiminta-alueella. Tämän vuoksi on perusteltua jatkaa
sosiaali-ja terveysjohtajalle ao. myönnettyä delegaatio-oikeutta
seuraaviin päätöksiin palveluiden järjestämisestä. 
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Valmistelija: 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää jatkaa sosiaali-ja terveysjohtajalle
myönnettyä delegaatio-oikeutta 31.12.2021 saakka seuraavissa
asioissa:

 1. oikeus päättää poliklinikoiden aukioloaikojen muutoksesta
 2. oikeus päättää oikeudesta tiivistää palveluita ja tarvittaessa

keskittää palvelut yhteen toimipisteeseen.
 3. oikeus päättää lääkärin kiireettömän ajanvaraustoiminnan

supistamisesta ja tarvittaessa lopettamisesta
 4. oikeus päättää lääkärin kiireellisen toiminnan lisäämisestä
 5. oikeus päättää lääkärikapasiteetin lisäämisestä tarvittaessa

 Sosiaali- ja terveysjohtajan poissaollessa hänen sijaisensa voi
käyttää perusturvalautakunnan edellä sosiaali-ja terveysjohtajalle
delegoimaa toimivaltaa em. asioiden suhteen.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu: Keiturin sote Oy
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Perusturvalautakunta § 65 14.09.2021

Rintamaveteraanien kuntoutus

PETUL § 65
Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu lakiin rintamaveteraanien
kun tou tuk ses ta (1184/1988) ja asetukseen rintamaveteraanien kun-
tou tuk ses ta (1348/1988, muutettu 1993, 1997, 1998, 2004 ja 2007).
Rin ta ma ve te raa ni kun tou tuk sen keskeisiä toimijoita ovat sosiaali- ja
ter veys mi nis te riön lisäksi valtiokonttorin sotilasvamma- ja ve te raa ni-
asiat -tulosyksikkö, kunnat ja veteraanikuntoutuspalveluja tuottavat
pal ve lu yk si köt. Kuntoutukseen oikeutetun rintamaveteraanin tulee
ol la Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rin ta-
ma so ti las tun nuk sen, rintamapalvelustunnuksen tai rin ta ma tun nuk-
sen omaava rintamaveteraani.

Rintamaveteraaneille tarkoitettua kuntoutusta ei ole oikeus saada
rin ta ma ve te raa nil la, jolla on oikeus saada vahingon tai am mat ti tau-
din perusteella kuntoutusta sotilasvammalain (404/1948), lii ken ne-
va kuu tus lain (460/2016), työtapaturma- ja ammattitautilain
(459/2015) tai maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (873/2015)
taik ka näitä vastaavan aikaisemman lain nojalla. Kuntoutukseen ha-
ke van mahdollisuudet saada kuntoutusta näiden lakien perusteella
on selvitettävä.

Rintamaveteraanien kuntoutuslain (1184/1988) 2 §:n mukaan kun-
tou tuk sen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edis tä-
mi nen ja säilyttäminen niin, että hän mahdollisimman pitkään sel viy-
tyy itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan. Kuntoutus voidaan
jär jes tää avo- tai laitoskuntoutuksena ja siihen kuuluu tarpeellinen
tut ki mus ja hoito.

Kunnissa joudutaan tekemään veteraanikuntoutukseen hakeneiden
vä lis tä tarveharkintaa. Veteraanikuntoutukseen vuosittain varattava
mää rä ra ha mahdollistaa kuntoutuksen toteuttamisen vain tietylle
mää räl le kunnassa asuvia veteraaneja. Kuntoutukseen voidaan va li-
ta rintamaveteraani, jolle kuntoutuksen antaminen toimintakyvyn
edis tä mi sek si, säilyttämiseksi tai muusta syystä on tarpeellista. Rin-
ta ma ve te raa ne ja kuntoutukseen valittaessa tulee ottaa huomioon
kun tou tuk sen tarve ja kiireellisyys. Erityistä huomiota on kiin ni tet tä-
vä siihen, että veteraanilla, jonka vamma tai sairaus aiheuttaa toi-
min ta ky vyn häiriötä, on mahdollisuus päästä kuntoutukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön 17.10.2000 annetun mää räys ko koel-
man ohjekirje 2000:17 sisältää veteraanien toimintakykyluokituksen
(lii te 1). Valtiokonttori on antanut 21.12.2020 kunnille ohjekirjeen
rin ta ma ve te raa nien kuntoutuksesta vuodelle 2021
(VK/54656/08.01.02/2020). Molemmat ohjekirjeet tulee huomioida
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va lit taes sa rintamaveteraaneja kuntoutukseen.
Rintamaveteraanien kuntoutuslain 3 §:n 1 momentin mukaan kun-
tou tuk seen otettavat hyväksyy se rintamaveteraanin kotikunnan mo-
ni jä se ni nen toimielin, joka huolehtii kansanterveystyön toi meen pa-
noon kuuluvista tehtävistä. Toimielin voi määrätä alaisensa vi ran-
hal ti jan päättämään kuntoutukseen hyväksymisestä vahvistamiensa
pe rus tei den ja ohjeiden mukaan.

Päätökset kuntoutukseen valittavista rintamaveteraaneista tulisi de-
le goi da sosiaalitoimen asiakasohjaajille. He ovat virkasuhteessa ja
vas taa vat ikäihmisiä koskevista viranhaltijapäätöksistä. Heillä on en-
tuu des taan rintamaveteraaneja koskevat asiakastiedot käy tet tä vis-
sä. Ikäihmisiä koskevat kirjaukset tehdään Li fe ca re-tie to jär jes tel-
mään, joka on ensi sijassa terveydenhuollon tietojärjestelmä. Mo nil-
la yhteistoiminta-alueen sosiaalihuollon työntekijöillä ei ole käyt tö oi-
keuk sia Lifecare-tietojärjestelmään, vaan ainoastaan Pro Consona
-tie to jär jes tel mään, johon ensisijaisesti tehdään sosiaalihuollon kir-
jauk set.

Valmistelija:  Johtava sosiaalityöntekijä

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää delegoida Virtain kau pun gin
asiakasohjaajat päättämään kuntoutukseen hyväksyttävät rin ta ma-
ve te raa nit huomioiden sosiaali- ja ter veys mi nis te riön sekä
Valtiokonttorin antamat valintaa koskevat ohjeet.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu: asiakasohjaajat
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Perusturvalautakunta § 50 22.06.2021
Perusturvalautakunta § 66 14.09.2021

Maakunnallisen apuvälinekeskuksen toiminnan laajentuminen vammaispalvelun
apuvälineisiin ja asunnon muutostöihin 1.1.2022 alkaen.

191/05/2021

PETUL § 50
Pirkanmaan maakunallisen apuvälineyksikön laajennusta on suun ni-
tel tu jo vuodesta 2016 lähtien. Se on lisäksi Pirkanmaan sosiaali- ja
ter veys pal ve lu jen järjestämissuunnitelmassa mainittuna. Maa kun-
nal li nen apuvälinekeskus aloitti toimintansa Tays:n apuväli neyk si-
kön ja kuntien apuvälinepalveluiden toiminnan yhdistyessä vuoden
2019 alusta. Maakunnallinen apuvälinepalvelu tuotetaan yhteisellä
ra hoi tus poh jal la (PSHP:n erityisvelvoitemaksu).

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 21.8.2018 (§ 94 / 2018)
lau su nut kannattavansa maakunnalisen apuvälineyksikön pe rus ta-
mi ses ta.

Maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustamisvaiheessa kuntien
lausuntopyynnöissä (v. 2018) esitettiin, että keskuksen toiminta
laajenee asteittain. Toisessa vaiheessa, vuoden 2021 aikana
apuvälinepalveluun on sovittu otettavaksi omaksi hankittavat
apuvälineet (esim. proteesit).

Asia on edennyt vammaispalvelun apuvälineisiin ja asun non muu tos-
töi hin, joita kaavaillaan siirrettäväksi keskuksen hoi det ta vak si vuo-
den 2022 alusta.

Liittämällä vammaispalvelulain mukaiset apuvälineet osaksi Maa-
kun nal lis ta apuvälinekeskusta tavoitteena on yhtenäistää maa kun-
nan alu eel la apuvälineisiin liittyvät toimintakäytännöt. Asiakas saa-
tar vit se man sa välineet yhden luukun periaatteella, sekä sosiaali- et-
tä terveydenhuollon välineet samasta keskuksesta. Keskuksen kaut-
ta tapahtuva välineiden kilpailutus, hankinta ja huolto vähentää kun-
nis sa tehtävää päällekkäistä työtä. Kustannusten seuranta hel pot-
tuu, samoin välineiden kierrätys ja apuvälineitä koskeva tietotaito
kes kit tyy ja vahvistuu.

Suunnitelman mukaan vammaispalveluiden osalta keskukseen
siirrettäviä apuvälineitä ovat:
- asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (esim. nostolaitteet,
hälytinlaitteet, ovenavausjärjestelmät)
- auton apuvälineet (esim. erilaiset hallintalaitteet, istuinratkaisut)
- asunnon muutostyöt (kunnan omaisuudeksi jäävät muutostyöt,
esim. rampit, valaistukset), toteutuu mahdollisesti myöhemmässä



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2021 16
Perusturvalautakunta 14.09.2021

Ptk:n tark.

vai hees sa.

Työnjako Virtain kaupungin ja keskuksen välillä on saman kaltainen
kuin perhehoidossa ja henkilökohtaisessa avussa. Yh teis toi min-
ta-alu eel la tehdään edelleen asiakkaan palvelutarpeenarviointi ja
pää tös. Apuvälineyksikkö hoitaa toteutuksen ollen jo mukana ar vioi-
mas sa asiakkaan tarvetta ja siihen sopivaa ratkaisumallia.

Valmistelija:  va. talous - ja hallintopäällikkö

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää osallistua Maakunnallisen apu vä li ne-
kes kuk sen laajentamista koskevaan suunnitteluun sekä apu vä li nei-
den hankintaan vammaispalveluiden osalta.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu:         Apuvälinekeskus Pshp

PETUL § 66
Maakunnallisen apuvälineyksikön perustamista on valmisteltu yh-
teis työs sä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien kanssa
vuo des ta 2015 alkaen. Vuonna 2015-2016 laadittiin ko ko nais suun-
ni tel ma Pirkanmaan yhteisestä apuvälinekeskuksesta ja suun ni tel-
ma sen vaiheittaisesta laajentamisesta. Suunnitelmaa käsiteltiin Pir-
kan maan kunnissa ja yhteisissä kuntoutuksen foorumeissa. Apu vä li-
ne kes kuk sen perustamisvaiheessa kuntien lausuntopyynnöissä esi-
tet tiin keskuksen toimintaa laajennettavan asteittain. Pirkanmaan
so si aa li- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa 2020-2025
to de taan, että ”Apuvälinepalvelut laajenevat kattamaan hen ki lö koh-
tai set, omaksi hankittavat apuvälineet ja vammaispalvelulain mu kai-
set apuvälineet ja asunnonmuutostyöt.”
Virtain kaupunki on tehnyt päätöksen Maakunnallisen apu vä li ne kes-
kuk sen toimintaan liittymisestä  yhteistoiminta-alueena 21.8.2018
(pe rus tur va lau ta kun ta §94 21.8.2021).

Maakunnallinen apuvälinekeskus aloitti perustamissuunnitelman
mu kai sen toimintansa 1.1.2019. Ensimmäisessä vaiheessa apu vä li-
ne kes kuk sen hankintavastuulla oli lääkinnällisen kuntoutuksen kier-
rä tet tä vät apuvälineet, toisessa vaiheessa 1.1.2021 alkaen kuntien
omak si hankittavat apuvälineet. Perustamissuunnitelman kol man-
nes sa vaiheessa apuvälinekeskuksen toiminta laajenee koskemaan
vam mais pal ve lun apuvälineitä ja asunnonmuutostöitä 1.1.2022 al-
kaen.  
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Maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustamissuunnitelma on lin-
jas sa kuntoutuksen uudistamiskomitean esityksen kanssa (Eh do tuk-
set kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi, STM:n raportteja ja muis-
tioi ta 2017:14). Sen mukaan maakunnallinen toimija hankkii/tuottaa
ja rekisteröi alueensa apuväline- ja asunnonmuutostyöpalvelut sekä
huol taa/kor jaa edellä mainittuihin palveluihin kuuluvat apuvälineet
se kä koneet, välineet ja laitteet. Se yhteensovittaa alueen apu vä li-
ne pal ve lu toi min nan ja asunnon muutostyöt yhdeksi kokonaisuudeksi
se kä järjestää maakunnallisen ohjauksen, neuvonnan ja kon sul toin-
nin. Maakunnallinen toimija varmistaa osaamisen vaativien ja paljon
pal ve lu ja tarvitsevien asiakkaiden kuntoutus- ja apuvälinetarpeen
ar vioin nis sa sekä asunnon muutostöissä.

Vammaispalvelulain mukaisten apuvälineiden ja asun non muu tos töi-
den toimintamallin ja -suunnitelman laatimista on valmisteltu kun-
tien, vammaisjärjestöjen ja asiakkaiden edustajista koostuvassa pro-
jek ti ryh mäs sä. Valmistelun taustalla on Maakunnallisen apu vä li ne-
kes kuk sen ohjausryhmän toimeksianto.

Vammaispalvelulain mukaisten apuvälineiden ja asun non muu tos töi-
den kokonaisuuden liittäminen maakunnalliseen apu vä li ne kes kuk-
seen yhtenäistää alueellisia toimintakäytäntöjä. Asiakas saa tar vit-
se man sa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuulle por ras tu-
vat apuvälineet/palvelut yhden luukun periaatteella samasta kes kuk-
ses ta. Keskittämisellä saavutetaan kustannushyötyä apuvälineiden
kier rät tä mi sen sekä keskitetyn kilpailutuksen ja hankintojen kautta.
Asi an tun ti juu den ja huollon keskittäminen parantaa toiminnan laatua
ja vähentää kunnissa tehtävää päällekkäistä työtä.

Vammaispalvelujen osalta apuvälinekeskuksen vastuulle siirtyy
vam mais pal ve lu lain mukaisten apuvälineiden hankinta, käyt töön ot-
to, seuranta sekä huollosta ja korjauksista sekä asun non muu tos töi-
den käytännön järjestelyistä vastaaminen seuraavin osin:

* asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (esim. nostolaitteet,
   hälytinlaitteet, ovenavausjärjestelmät)
* auton apuvälineet (esim. erilaiset hallintalaitteet, istuinratkaisut)
* asunnon muutostyöt (esim. valaistukset, ovien leventämiset)

Kuntien vastuulle jää edelleen harkinnanvaraiset päivittäisistä toi-
min nois ta ja suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet,
joi den kohtuullisista hankintakustannuksista kunta korvaa asiak kaal-
le 50 %. Väline tai laite tulee asiakkaan omistukseen, jolloin sitä ei
voi kierrättää  ja huoltovastuu on asiakkaalla.

Vammaispalvelun apuvälineitä ja asunnonmuutostöitä koskevat ha-
ke muk set toimitetaan edelleen kuntien vammaispalveluun, jossa
teh dään palvelutarvearvio ja päätös apuvälineen hankkimisesta tai
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asun non muutostyöstä. Apuvälinekeskuksen apuvälineasiantuntija
osal lis tuu tarvittaessa palvelutarpeen arvioon. Päätöksenteon jäl-
keen apuvälinekeskus vastaa apuvälineen hankinnasta, käyt töön-
otos ta, seurannasta sekä huollosta ja korjauksista.

Yhtenäisten toimintakäytäntöjen varmistamiseksi projektiryhmä on
val mis tel lut myöntämisperusteet vammaispalvelulain mukaisten
asun toon kuuluvien välineiden ja laitteiden, asunnon muutostöiden
se kä auton apuvälineiden korvaamisesta. Myöntämisperusteet laa-
jen ne taan syksyn aikana yksityiskohtaisemmaksi apuvälineiden ja
muu tos töi den luovutusperusteiksi.

Maakunnallinen apuvälinepalvelu tuotetaan yhteisellä, ka pi taa tiope-
rus tei sel la rahoituspohjalla (erityisvelvoitemaksu), joka perustuu
kun tien asukaslukuun. Virtain kaupungin maksuosuus vuonna 2022
on 98 048€ ( muutos + 22 678€) ja Ruoveden kunnan osuus 63
483€ ( muutos + 14 684€).

Vammaispalvelun apuvälineiden siirtämisestä on järjestetty
11.8.2021 yhteinen kuulemistilaisuus Pirkanmaan vam mais neu vos-
toil le. Apuvälinekeskuksella on myös asiakasfoorumi, jonka kautta
kuul laan aktiivisesti asiakkaita keskuksen toimintakäytännöistä ja
pe ri aat teis ta.

Asian liitteenä: Vammaispalvelulain mukaisten asuntoon kuuluvien
vä li nei den ja laitteiden, asunnon muutostöiden ja auton apu vä li nei-
den myöntämisperusteet Pirkanmaalla 1.1.2022

Valmistelija:  sosiaali-ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää omalta osaltaan
 1.hyväksyä yhteistoiminta-alueena maakunnallisen apu vä li ne kes-

kuk sen toiminnan laajentamisen esitetyllä tavalla vam mais pal ve lu-
lain mukaisiin asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin, asunnon
muu tos töi hin ja auton apuvälineisiin

 2. hyväksyä toiminnasta laaditut liitteen mukaiset kriteerit 1.1.2022
al kaen.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Maakunnallinen apuvälinekeskus
 Virtain vammaisneuvosto
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Perusturvalautakunta § 67 14.09.2021

Kotihoidon koneellisen lääkeannosjakelun käyttöönotto  yhteistoiminta-alueella

PETUL § 67
Lääkkeiden koneellisen annosjakelun on todettu parantavan
lääkehoitoon liittyvää turvallisuutta ja vähentävän lääkejakoon
liittyviä virhe- ja vaaratilanteita merkittävästi. Myös valtakunnallisen
ikäihmisten hoitoa koskevan Laatusuositus hyvän ikääntymisen
turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 mukaan
erilaiset digitaaliset palvelut ja teknologiset ratkaisut ovat lisänneet
ikääntyneiden hyvinvointia ja niillä tulee tehostaa ja täydentää
asiakaspalvelua hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja kotona
pärjäämisen varmistamiseksi. 

Koneellinen annosjakelupalvelu tilataan apteekista, joka tuottaa
toimintaa joko itse tai ostopalveluna annosjakeluun erikoistuneesta
yrityksestä.
Koneellisessa annosjakelussa asiakas maksaa apteekille
ainoastaan kahden viikon lääkeannoksen kerrallaan, joka
mahdollistaa näin ollen pienetkin lääkemuutokset eikä lääkehävikkiä
pääse muodostumaan.
Koneellisesta lääkeannosjakelusta aiheutuvat lääkkeiden
välityspalkkiokulut jäävät kunnan kustannettaviksi.
Koneellista annosjakelua kotihoidon tukipalveluna voidaan tuottaa
osana muuta kotihoitoa huomioiden kotihoidon kriteerit.

Virtain kotihoidossa on noin 130 asiakasta, joista voidaan arvioida
enimmillään noin 100 asiakkaan soveltuvan koneellisen
annosjakeluun. Vastaava asiakasmäärä Ruoveden kotihoidossa on
noin 120, joista enimmillään noin 80-90 asiakasta soveltuisi
koneelliseen annosjakeluun.

Asiakasmääräarvion mukaan koneellisesta lääkeannosjakelusta
aiheutuvat kustannukset eivät täytä hankintalaista asetettuja
määräyksiä kilpailutuksesta, jolloin annosjakelusta voidaan pyytää
suorahankintatarjouksia paikallisilta apteekeilta.

Annosjakelupalveluiden hankinta (CPV-koodi: Apteekkipalvelut
85149000-5) tehdään suorahankintana paikallisilta toimijoilta.
Hankinta jaetaan kahteen kokonaisuuteen: Virtain ja Ruoveden
kotihoitoasiakkaiden annosjakelupalvelut. Molemmista
kokonaisuuksista pyydetään erilliset tarjoukset.

Hankintalain 25 § pykälän mukaan kilpailuttamisen kynnysarvo
sosiaali- ja terveyspalveluille on 400 000 euroa, jota nämä
hankinnat eivät yhteenlaskettuna ylittäne kahden vuoden
laskennallisella sopimuskaudella. Hankinnoista tehdään valittujen
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toimijoiden kanssa tässä yhteydessä kahden vuoden
määräaikainen sopimus.Mikäli saadut tarjoukset aiheuttaisivat
perusturvan taloudelle kohtuuttoman rasitteen, sosiaali- ja
terveysjohtaja voi keskeyttää hankinnan.

Valmistelija:  sosiaali-ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta valtuuttaa sosiaali-ja terveysjohtajan
pyytämään suorahankintatarjoukset koneellisesta annosjakelusta,
tekemään mahdollisen hankintapäätöksen sekä laatimaan
hankintasopimuksen palvelun käyttöönotosta.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Ikäihmisten palvelupäällikkö Marika Säynäjoki,
marika.saynajoki@keiturinsote.fi

Jakelu: Keiturin Sote Oy
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Perusturvalautakunta § 68 14.09.2021

Sosiaalityöntekijän viran perustaminen Virtain kaupungin yhteistoiminta-alueelle

PETUL § 68
 Virtain kaupungin yhteistoiminta-alueella on kolme so si aa li työn te ki-

jän vakanssia sekä yksi johtavan sosiaalityöntekijän vakanssi. Asia-
kas mää rän perusteella lastensuojeluun tarvitaan Virroilla kaksi so si-
aa li työn te ki jää ja yhdennetystä aikuis - ja vammaispalveluiden so si-
aa li työs tä vastaa kolmas sosiaalityöntekijä.

 Johtava sosiaalityöntekijä on vastannut paitsi Ruoveden asia kas-
työs tä, mutta myös viranhaltijalle kuuluneista sosiaalitoimen ylim-
mis tä päätöksistä koskien asiakastyötä. Johtavan sosiaalityöntekijän
on suunniteltu vastaavan myös henkilöstöhallinnosta, mutta tähän
työ ai ka re surs si ei ole riittänyt. Lisäksi johtavan sosiaalityöntekijän
toi mies sa Ruoveden lastensuojelun lapsen asioista vastaavana so-
si aa li työn te ki jä nä, johtava sosiaalityöntekijä ei voi tällöin vahvistaa
hä nel le kuuluvia sosiaalitoimen tiettyjä päätöksiä ns. kak sois roo lis-
sa.

 Asiakasmäärän perusteella myös Ruovedelle tarvitaan oma yh den-
ne tyn sosiaalityön sosiaalityöntekijä. Tällä turvataan lain mukaisten
so si aa li pal ve lui den tuottaminen lain asettamisissa määräajoissa. Li-
säk si riittävä sosiaalityöntekijöiden määrä mahdollistaa paremmin
työ pa nok sen hyödyntämisen  koko yhteistoiminta-alueella erityisen
vaa ti vis sa ja kuormittavissa työtehtävissä.

 Kelpoisuusvaatimuksessa sosiaalityöntekijän virkaan on laki so si aa-
li huol lon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
lain (817/2015) mukainen kelpoisuus.

Viran perustamista koskeva vaikutusten arviointi (tum men net-
tu na)

 Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vai ku tus-
ta

 Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
 Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vai ku tus-

ta
 Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen / ei vaikutusta

 Sosiaalityöntekijän viran perustamatta jättäminen vaarantaa  la ki-
sää tei sis tä työtehtävistä  suoriutumisen.

Valmistelija:  sosiaali- ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edel-
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leen kaupunginvaltuustolle yhden sosiaalityöntekijän viran pe rus ta-
mis ta yhteistoiminta-alueelle. Viran alkusijoituspaikkana on Ruo ve-
den sosiaalitoimi.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 69 14.09.2021

Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttölupa

PETUL § 69
Johtava sosiaalityöntekijä on irtisanoutunut virastaan siten, että
virkasuhteen viimeinen päivä on 12.9.2021.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on käyttää ylintä valtaa
tietyissä lastensuojelun ja sosiaalitoimen ratkaisuissa ja
päätöksissä. Johtava sosiaalityöntekijä päättää ja vahvistaa
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 34 §:n mukaisesti
erityishuolto- ohjelman sekä toimii sosiaali- ja terveysjohtajan
viransijaisena.
Johtava sosiaalityöntekijä kehittää sosiaalipalveluiden toimintaa
sekä vastaa henkilöstöhallinnosta.

Kelpoisuusvaatimuksessa johtavan sosiaalityöntekijän virkaan on
laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen
kelpoisuus.

Hallintosäännön 54 §:n mukaan Kaupunginhallitus, lautakunta ja
hallintosäännössä määrätty johtokunta päättävät osastoon tai
johtokunnan vastuualueeseen kuuluvan yksikön esimiehenä
toimivan viranhaltijan tai työntekijän ottamisesta. Osastopäällikkö ja
johtokunnan vastuualueen päällikkö päättävät muun henkilöstön
ottamisesta.
 Koska johtava sosiaalityöntekijä toimii myös lähiesimiestyössä, tulee
virkavaali perusturvalautakunnan päätettäväksi.

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 päättää esittää kapunginhallitukselle johtavan
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sosiaalityöntekijän vran täyttölupaa 1.10.2021 alkaen.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 70 14.09.2021

Talousarvion toteuma 7/2021

PETUL § 70
Talousarvion toteumat on päätetty tuoda siitä vastaavalle
toimielimelle tiedoksi kuukausittain. Tasaista vauhtia vastaava
7/2021 talouden toteuma olisi  58,3 %.

Virtain palveluntuotanto

VIRRAT TA+MU 2021 Toteuma 2021 07 Tot.-% Enn 2021
TOIMINTATUOTOT 4 273 188 € 2 566 319 € 60 % 4 399 404 €
TOIMINTAKULUT -35 025 034 € -20 535 743 € 59 % -35 204 131 €

TOIMINTAKATE -30 751 846 € -17 969 423 € 58 % -30 804 727 €

Talousarvion määrärahan mukaisen toimintakatteen ylittyminen on
erittäin todennäköistä hammashoidossa. Lisäksi ylitysuhka on
mahdollinen sosiaalitoimessa ja koti- ja vanhustyössä.

Ruoveden palveluntuotanto

RUOVESI TA+MU 2021 Toteuma 2021 07 Tot.-%
TOIMINTATUOTOT 23 319 063 € 13 350 705 € 57 %
TOIMINTAKULUT -23 295 063 € -13 203 514 € 57 %

Ruovesi ilman ennakkomaksuosuutta Virtain kaupungille
TA+MU 2021 Toteuma 2021 07 Tot.-% Enn 2021

TOIMINTATUOTOT 2 649 195 € 1 644 535 € 57 % 2 819 203 €
TOIMINTAKULUT -23 295 063 € -13 203 514 € 57 % -22 634 595 €

TOIMINTAKATE -20 645 868 € -11 558 979 € 57 % -19 815 393 €

Talousarvion määrärahan mukaisen toimintakatteen ylittyminen on
mahdollista koti- ja vanhustyössä ja hammashoidossa.

PSHP:lta hankittava erikoissairaanhoidon palveluntuotanto

milj. euroa Ta2021 Tot 7-2021 toteuma %
Virrat 10,267 4,529 44,1 %
Ruovesi 6,318 3,012 47,7 %

Valmistelija:  va. talous- ja hallintopäällikkö

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee talousarvion toteuman tiedoksi

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
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_________

Lisätietoja: va. talous- ja hallintopäällikkö Ville Happonen, puh. 044 715 1286,
sähköposti etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 71 14.09.2021

Tiedoksi perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä

PETUL § 71
Päätösluettelo nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija:  va. talous- ja hallintopäällikkö

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

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________
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Perusturvalautakunta § 72 14.09.2021

Ilmoitusasiat

PETUL § 72
Perusturvalautakunnan syksyn 2021 kokousaikataulu:

14.9.   klo 17
28.9.   klo 17
26.10. klo 17
16.11. klo 17
14.12. klo 17


