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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta
PETUL 22.03.2022 § 16

Hallintosäännön 128 §: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 147 §:n mukaan
Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirjaan tulee tehdä merkintä
käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous,
yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä).
Esittelijä
Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja tarkastetaan 25.3.2022 ja pidetään julkisesti nähtävillä
28.3.2022.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tämä kokous toteutetaan osin
sähköisesti Teams-järjestelmän välityksellä siten, että sähköisesti
kokoukseen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näköja ääniyhteydessä.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin Jani Palmroth ja Tuula Mäntysalmi.
Teams-etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat jäsen Anu Viskari ja
varajäsen Tuula Mäntysalmi sekä muista osallistujista
kaupunginhallituksen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reijo Koskela,
Ruoveden kunnanjallituksen puheenjohtaja Marcus Hackman,
kaupunginjohtaja Henna Viitanen, Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Jari
Kolkkinen ja nuorisovaltuuston edustaja Tinka Perämäki.

VIRTAIN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 17

3/2022

4

22.03.2022

Kiireettömän oikomishoidon perusteet ja hoitoon pääsyn kriteerit
PETUL 22.03.2022 § 17

Valmistelija

Keiturin Sote Oy vastaava hammaslääkäri, virkavastuullinen valmistelija:
va. talouspäällikkö
Vuonna 2011 voimaan astui Terveydenhuoltolaki (1326/2010), joka säätää
julkisesti rahoitetun terveydenhuoltoon sisältyvistä hoidoista. Lain 7§:n mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö laatii, yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, yhtenäiset lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen hoidon perusteet, joiden toteutumista kunnissa ja sairaanhoitopiirin
kuntayhtymissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa. Myös kunnan ja
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on yhteistyössä seurattava yhtenäisten
hoidon perusteiden toteutumista. Tavoitteena on ollut laatia perusteet valtaosalle, noin 80 %:lle kiireettömästä hoidosta. (Yhtenäiset kiireettömän
hoidon perusteet 2019, STM:n julkaisuja 2019:2)
Oikomishoidon tarkoitus on normalisoida purennan ja kasvojen kehitys
sekä korjata hampaiston, kasvojen ja leukojen poikkeavuuksia. Hoito suunnitellaan siten, että siitä on asiakkaalle mahdollisimman paljon hyötyä ja
siitä koituva haitta on mahdollisimman vähäinen. Hoidon laajuus arvioidaan
yksilöllisesti. (Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019, STM:n julkaisuja 2019:2)
Lääketieteellinen ja hammaslääketieteellinen sairauden hoito perustuu
diagnooseihin, jotka luokitellaan ICD-luokituksella. Oikomishoidossa ICDluokituksella erotetaan perusterveydenhuoltoon kuuluvat hampaiston, kasvojen ja leukojen poikkeavuuksien hoito erikoissairaanhoidossa tehtävästä
hoidosta.
Purentavirheen vaikeusaste arvioidaan 10-portaisella asteikolla (liite: Hampaiston, kasvojen ja leukojen poikkeavuuksien hoito)
Perusterveydenhuollon hoidettavaksi kuuluvat seuraavat purentavirheluokat:
Kehittyvä purenta
• Hoidetaan luokan 7+ tai sitä vaikeammat purentavirheet.
Valmiiksi kehittynyt purenta
• Hoidetaan luokkien 9–10 purentavirheet sekä luokka 8 silloin, kun siitä
on vakavaa terveydellistä haittaa. Lisäksi hoidetaan purennat, joissa
oikomishoito on muun hammashoidon tai muun samanaikaisen sairauden hoidon toteuttamiseksi välttämätön
Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella oikomishoito on toteutettu seuraavasti: Virroilla oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy 2 viikkoa / kuukaudessa ja Ruovedellä 1 viikko / kuukausi. Yhteistoiminta-alueella oikomishoidossa ei ole ollut käytössä valtakunnallista kiireettömän oikomishoidon
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hoitoon pääsyn kriteeristöä. Hoitoon pääsy oikomishoitoon ei kuitenkaan
ole ollut ruuhkautunut.
Pirkanmaan hyvinvointialueella tultaneen suurella todennäköisyydellä ottamaan käyttöön yhtenäisesti valtakunnallinen kiireettömän oikomishoidon
hoitoon pääsyn kriteeristö. Näin Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alue valmistautuu Pirkanmaan hyvinvointialueeseen oikomishoidon osalta. Oikomishoidon erikoishammaslääkäreistä on valtakunnallisesti pulaa. Kun oikomishoidon hoitoon pääsyssä noudatetaan valtakunnallista kiireettömän oikomishoidon kriteeristöä, voidaan mahdollisen oikomishoidon erikoishammaslääkäriresurssin heiketessä myös kiristää hoitoon pääsyä.
Keiturin Sote Oy:n vastaava hammaslääkäri Sinikka Hakio osallistuu kokoukseen asiantuntijana.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta hyväksyy kiireettömän oikomishoidon perusteet ja
hoitoon pääsyn kriteerit. Kriteereitä sovelletaan oikomishoidossa 1.5.2022
alkaen.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
Ari Dahlberg liittyi asian käsittelyn aikana klo 17.13 kokoukseen.

Lisätietoja

Vastaava hammaslääkäri Sinikka Hakio, puh. 044 715 2259
etunimi.sukunimi@keiturinsote.fi

Jakelu

Keiturin Sote Oy / suunterveydenhuolto, Virrat ja Ruovesi

VIRTAIN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 13
§ 18

3/2022

6

22.02.2022
22.03.2022

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut vuonna 2022
PETUL 22.02.2022 § 13
Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksuja määritellään
laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.
Kunta voi päättää ottaa käyttöön pienemmät maksut tai antaa palvelun
maksutta. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia
suurempaa maksua.
Ministeriö tarkistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen
enimmäismäärän joka toinen vuosi. Maksut tarkistettiin vuodenvaihteessa
2021–2022 ja nyt hyväksyttävät maksut noudattelevat tätä.
Tehtävät indeksikorotukset pohjatuvat Työeläkeindeksiin ja
Kansaneläkeindeksiin. 1.1.2022. Kansaneläkeindeksillä tarkistettuihin
euromääriin mahdollistuu täten noin 1,36 prosentin korotus ja
työeläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin noin 1,78 prosentin korotus.
Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa
kuuluvat kunnan harkintavaltaan. Kunnalla on oikeus periä laissa
säädettyjä enimmäismaksuja pienempiä maksuja.
Virrat-Ruovesi-yhteistoiminta-alueella vuoden 2022 muutokset ovat pieniä
ja lähinnä teknisluonteisia. Talousarvio 2022 on laadittu 2021 käytössä
olleisiin maksuihin perustuen.
Valmistelija

va. talouspäällikkö
Sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksulakia on uudistettu 1.1.2022
alkaen maksukaton osalta. Lisäksi maksuissa on huomioitu mm.
indeksikorotukset.
Sosiaalihuollon asiakasmaksut ovat esitetty liitteenä.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksut vuodelle 2022.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja

va. talouspäällikkö Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

Keiturin Sote Oy

PETUL 22.03.2022 § 18

Valmistelija

va. talouspäällikkö
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Perusturvalautakunnan hyväksyttyä asiakasmaksut vuodelle 2022 (PETUL
22.02.2022 § 13). Huomattiin, että hammashoidon asiakasmaksuihin
voidaan tehdä indeksitarkistus vuodelle 2022.
Indeksitarkastetut maksut ovat:
Hammashuollon perusmaksu käynniltä on, kun hoidon
antaa:
Suuhygienisti
Hammaslääkäri
Erikoishammaslääkäri

v.2022
v. 2021
10,30 €
10,20 €
13,30 €
13,10 €
19,50 €
19,20 €

Perusmaksun lisäksi hampaiden hoidosta ja tutkimuksesta peritään erillisiä
toimenpidemaksuja. Maksujen suuruus määräytyy hoidon vaativuuden ja
aikaa vievyyden mukaan. Maksujen perusteena käytetään Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämää kansallista Suun ja
terveydenhuollon toimenpideluokitusta.

Yhteistoiminta-alueella toimenpidemaksut ovat seuraavat:
Tutkimus
RTG-tutkimukset
Piakkaushoito ja paikkaushoidon tukitoimenpiteet
Puudutus
Juurihoito / hoitokerta
Ikenen ja hampaan kiinnityskudosten
hoito
Hampaan poisto
Purentafysiologinen hoito
Proteettinen hoito

v.2022
8,50 - 19,20 €
8,50 - 19,20 €

v. 2021
18,90 - 37,50€
8,40 - 18,90 €

8,50 - 55,60 €
8,50 €
19,20 - 55,60 €

18,90 – 54,90 €
8,40 €
18,90 – 54,90 €

8,50 - 78,00 €
19,20 - 55,60 €
8,50 - 55,60 €
38,00 - 225,70 €

18,90 – 54,90 €
18,90 – 54,90 €

Käyttämättä tai perumatta jätetystä hammaslääkärinvastaanottokäynnistä
peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 € (2021: 50,80 €).
Keiturin Sote Oy:n johtava hammaslääkäri Sinikka Hakio oli asiassa
asiantuntijana

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta hyväksyy päivitetyt suun terveydenhuollon maksut

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja

va. talouspäällikkö Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

Keiturin Sote Oy
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Osallistuminen Pirkanmaan RRF-hankkeen rahoituksen hakemiseen
PETUL 22.03.2022 § 19

Valmistelija

sosiaali- ja terveysjohtaja
Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden
mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.
STM vastaa Suomen kestävän kasvun ohjelman pilarista 4, joka koskee
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja
kustannusvaikuttavuuden lisäämistä, ja osin pilarista 3, joka koskee
työllisyysasteen ja osaamistason nostamista kestävän kasvun
vauhdittamiseksi.
Ensimmäinen haku ohjelmaan on käynnissä ja päättyy 18.2.2022.
Hankesuunnitelman tulee sisältää toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2022
ja alustava suunnitelma vuosille 2023–2025. Alustavaa suunnitelmaa ei
tarvitse tehdä pilarin 3 osalta. Ensimmäisessä haussa valtionavustuksina
jaettavissa oleva enimmäismäärä on yht. 47,5 miljoonaa euroa, josta
tavoitteena on jakaa vähintään 28 miljoona euroa. Valtionavustus
myönnetään täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin
kustannuksiin ilman omarahoitusosuutta.
Pilari 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden
vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä pilarissa 4 on, että sillä
rahoitettava toiminta toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:
1. Edistetään laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön
kiireettömään hoitoon pääsyä seitsemässä vuorokaudessa
perusterveydenhuollossa sekä vähennetään COVID-19 epidemian
aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja
palveluvajetta. Investointi 1:ssa tehtävät toimenpiteet jakautuvat
kolmeen osaan:
a. Strategisten, aluetasoisten suunnitelmien edistäminen
heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- tai
potilasryhmien palvelukokonaisuuksista
hyvinvointialuelähtöisesti
b. Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- tai
potilasryhmien hoito-, kuntoutus- tai palveluvelan purku ja
hoitoon pääsyn parantaminen
c. Erikseen määriteltyjen digitaalisten toimintamallien
jalkauttaminen
2. Edistetään perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä vahvistamalla
ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista
3. Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta
tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta. Vuonna
2022 edistetään tätä tavoitetta vain sosiaalialan osaamiskeskusten
toimesta sosiaalihuollon kirjaamisvalmennuksin.
4. Otetaan käyttöön perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä edistävät
palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot
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Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle hankkeelle kullakin
hyvinvointialueella. Pirkanmaalla PSHP on sitoutunut RRF-rahoituksen
hakijaksi ja NHG auttaa hakemuksen kirjoittamisessa. Valtionavustusta
hankkeelle myönnetään vain, jos hankealueen sosiaali- ja
terveyspalveluista vastaavat kunnat ja kuntayhtymät ovat tehneet
periaatepäätöksen hankkeeseen osallistumisesta. Lisäksi asian tulee olla
käsitelty hyvinvointialueen väliaikaisessa toimielimessä.
Vuoden 2022 ensimmäisessä haussa haettava valtionavustus on
käytettävissä vuoden 2022 loppuun. Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille, Helsingin
kaupungille ja HUS-yhtymälle. Tästä syystä vuoden 2022 toisessa haussa
avustukset myönnetään hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille.
Pirkanmaan hyvinvointialueen on mahdollista hakea 2,4 miljoonaa euroa
ensimmäisessä rahoituskierroksessa. Pirkanmaan hakemuksen
pääteemana ovat digitaaliset palvelut hyvinvointialuetasoisesti.
Toimenpideaihioissa keskitytään digipalveluiden, kirjausten,
vaikuttavuusperusteisuuden ja tiedolla johtamisen kehittämiseen sekä
alueelliseen yhtenäistämiseen. Pirkanmaan sote-johtajien kokouksessa
26.1.2022 tarkennettiin vuoden 2022 ensimmäisen rahoitushakemuksen
painotuksia suhteessa eri hakukohteisiin. Kokouksessa sovittiin, että
hakemuksessa:
• haetaan rahoitusta:
o korona-aikana syntyneen hoito,- kuntoutus- ja palveluvelan
tunnistamiseen ja mahdolliseen purkamiseen. Toimenpiteet
tulee erityisesti kohdentaa heikossa ja haavoittuvassa
asemassa oleviin asiakasryhmiin ja ne suunnataan
tarpeenmukaisesti kriittisyyden perusteella.
o digitaalisten toimintamallien jalkauttamiseen yhteistyössä
PirSOTE-hankkeen digitaalisten palveluiden toiminnallisten
muutosten kanssa. Mm. Omaolo-palvelun käyttöönotto ja
laajennus sekä kansalaisten etäpalvelujen sekä
ammattilaisten digitaalisten työvälineiden käyttöönotto ja
laajennus.
o alueellisen elintapaohjauksen palvelutarjottimen ja
palvelupolun digitaalisen kehittämisen tukemiseen
yhteistyössä PirSOTE-hankkeen kanssa.
o digitaalisten kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun,
kypsyystason arviointiin ja nykytilan kuvaukseen nykyisistä
alueella käytössä olevista digitaalisista palveluista
(tavoitteena digitaalisten palvelujen yhdenmukaisuus ja
saatavuus koko hyvinvointialueella) yhteistyössä PirSOTEhankkeen ja hyvinvointialueen ICMT-valmistelun kanssa.
Esittelijä

Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta päättää, että Virrat – Ruovesi yhteistoiminta-alue
osallistuu Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) STM:n ensimmäiseen
valtionavustushakuun vuodelle 2022.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja

pasi.lehmus@pshp.fi
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Ateriakuljetukset: optioiden käyttö
PETUL 22.03.2022 § 20
Sopimuskausi on alkanut 1.8.2020 ja se on voimassa 31.7.2022 asti.
Sopimusta voidaan jatkaa kahden vuoden (2) mittaisella optiokaudella. Tilaaja
päättää optiokauden käytöstä viimeistään 4 kuukautta ennen varsinaisen
sopimuskauden päättymistä.
Mikäli tilaaja päättää käyttää option, hintaa voidaan tarkistaa enintään kerran
vuodessa. Hinnankorotus ei voi kuitenkaan ylittää 2 %:ia vuodessa. Tilaajalla
on oikeus olla hyväksymättä hinnankorotusta ja irtisanoa sopimus 6 kk:n
irtisanomisajalla. Mikäli hinnantarkastuksen määrästä ei päästä
yhteisymmärrykseen ja tilaaja irtisanoo sopimuksen, on palveluntuottaja
velvollinen jatkamaan palvelua samalla hinnalla irtisanomista seuraavan 6
kuukauden ajan.
Sopimukset ovat Simo Ahonen (yhteenliittymä) kanssa viikonloppujen
ateriakuljetuksista ja arkipäivien kuljetuksista Ylitalo Yhtiöiden kanssa.
Valmistelija

va. talouspäällikkö

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta päättää käyttää kuljetusten hankintaan liityvät
sopimusten optiot kahdeksi (2) vuodeksi.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja

va. talouspäällikkö

Jakelu

Simo Ahonen yhteenliittymä
Ylitalo Yhtiöt Oy
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Perusturvalautakunnan tilinpäätös 2021
PETUL 22.03.2022 § 21
55/02.06.01.03/2022
Valmistelija

va. talouspäällikkö

Perusturvalautakunnan taloudellinen toteuma
31.12.2021
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Yli/alijäämä

TP2020

TA2021

TA
MUUT

TA +
MUUT

27 439 955,77

27 592 251

-289 000

27 303 251

29 142 925,36

1 839 674,36

106,7

-56 505 069,30

-58 320 097

837 641 -57 482 456

-59 686 424,34

-2 203 968,34

103,8

-29 065 113,53

-30 727 846

548 641 -30 179 205

-30 543 498,98

-364 293,98

101,2

0,00

0

0

0

-28,28

-28,28

-176 422,50

-72 000

0

-72 000

-181 202,65

-109 202,65

251,7

-29 241 536,03

-30 799 846

548 641 -30 251 205

-30 724 729,91

-473 524,91

101,6

TOTEUMA POIKKEAMA € TOT %

Virtain palveluntuotannon taloudellinen toteuma

VIRRAT 31.12.2021

TP2020

TA2021

TA MUUT

TA + MUUT

TOTEUMA

4 868 029,01

4 273 188

-289 000

3 984 188

5 912 163,67

1 927 975,67

148,4

Toimintamenot

-33 959 264,62 -35 025 034

837 641

-34 187 393

-36 471 681,75

-2 284 288,75

106,7

Toimintakate

-29 091 235,61 -30 751 846

548 641

-30 203 205

-30 559 518,08

-356 313,08

101,2

Toimintatuotot

Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Yli/alijäämä

POIKKEAMA € TOT %

0,00

0,0

0,0

0

-28,28

-28,28

-150 300,42

-48 000

0

-48 000

-153 026,83

-105 026,83

318,8

-29 241 536,03 -30 799 846

548 641

-30 251 205

-30 712 573,19

-461 368,19

101,5

Virroilla ylittyivät ehkäisevä terveydenhuolto, hammashuolto, sosiaalityö sekä
koti-ja vanhustyö.
Ruoveden palveluntuotannon taloudellinen toteuma
RUOVESI
31.12.2021

TP2020

TA2021

TA MUUT

Toimintatuotot

22 571 926,76

23 319 063

0

23 319 063

23 230 761,69

-88 301,31

99,6

Toimintamenot

-22 545 804,68 -23 295 063

0

-23 295 063

-23 214 742,59

80 320,41

99,7

0
0
0

24 000
-24 000
0

16 019,10
-28 175,82
-12 156,72

-7 980,90
-4 175,82
-12 156,72

66,7
117,4

Toimintakate
Poistot
Yli/alijäämä

26 122,08
-26 122,08
0,00

24 000
-24 000
0

TA + MUUT

Ruoveden palvelutuotanto ilman ennakkomaksua Virtain kaupungille
RUOVESI 31.12.2021

TA2021

TOTEUMA

POIKKEAMA € TOT %

Toimintatuotot

2649195

3163042

513847

99,6

Toimintamenot

-23295063

-23214743

80320

99,7

Toimintakate

-20645868

-20051701

594167

66,7

TOTEUMA

POIKKEAMA € TOT %
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Poistot
Yli/alijäämä
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-24000

-28176

-4176

-20669868

-20079877

589991

117,4

Ennakkomaksu Virtain kaupungille
TA2021

TOTEUMA

20 669 868

20 067 720

Ruovedellä ylittyivät ehkäisevä terveydenhuolto, hammashuolto ja koti-ja
vanhustyö. Ruoveden kunnalta perityt ennakkomaksut alittvat toteuman 12
157 eurolla.
Esittelijä

Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta hyväksyy tilinpäätöksen 2021 osaltaan ja antaa sen
edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja

va. talouspäällikkö Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

Kaupunginhallitus

VIRTAIN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 22

3/2022
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22.03.2022

Ruoveden kunnanhallituksen lausunto Majakan tilanteeseen liittyen
PETUL 22.03.2022 § 22

Valmistelija

va. talouspääälikkö
Ruoveden kunnanhallituksen lausunto liitteenä.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksia ja lähettää asian
jatkovalmisteluun. Perusturvalautakunta käsittelee jatkovalmistelun
tilannetta huhtikuun kokouksessa.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja

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

VIRTAIN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 23

22.03.2022

Hammashoitoyksikön hankinta Virtain hammashoitolaan
PETUL 22.03.2022 § 23

Esittelijä veti asian esityslistalta.
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Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 24

22.03.2022

Endoskooppien pesukoneen hankinta Virtain terveyskeskukseen
PETUL 22.03.2022 § 24

Esittelijä veti asian esityslistalta.
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PÖYTÄKIRJA
§ 25

22.03.2022

Ilmoitusasiat
PETUL 22.03.2022 § 25

Valmistelija

va. talouspäällikkö
1. Ulkolaiset harjoittelija Keiturin Sote Oy:ssa
2. Hammashoidon jonotilanne

Esittelijä
Päätösehdotus

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
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Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 26

3/2022
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22.03.2022

Sisäisen valvonnan arviointi 2021
PETUL 22.03.2022 § 26

Valmistelija

va. talouspäällikkö
Osastojen on arvioitava sisäistä valvontaa ja sen toteutumista päättyneen
tilivuoden osalta ja annettava arviointi kaupunginhaallitukselle. Arviointi
liitteenä.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta käsittelee asian osaltaan ja antaa sen edelleen
kaupungin hallitukselle

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja

va. talouspäällikkö Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

Kaupunginhallitus

VIRTAIN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 27
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22.03.2022

Työterveyshuollon sopimuksen ja hankinnan tilanne
PETUL 22.03.2022 § 27

Valmistelija

va. talouspäällikkö
Terveystalo Oy:n kanssa oleva sopimustyöterveyshuollon palveluista
päättyy 30.9.2022. Neuvoteltaessa option käytöstä, Terveystalo Oy ilmaisi,
että se ei ole halukas neuvottelemaan asiasta.
Asiasta on tehty alustavaa markkinakartoitusta suurien kaupallisten
tarjoajien ja Pirten kanssa. Pirte on PSHP:n ja Tampereen kaupungin
omistama yhtiö, jolla on sekä markkinaehtoista että in-house-toimintaa.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta päätti valtuutta viranhaltijat selvittämään
suorahankintamahdollisuuksia.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja

va. talouspäällikkö Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 16, § 21, § 22, § 25, § 26, § 27

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Perusturvalautakunta

Muutoksenhakukielto ja sen peruste
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (kuntalaki 136 §)

Liitetään otteeseen / päätökseen
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 17, § 18, § 19, § 20
OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät § 16, § 21, § 22, § 25, § 26, § 27
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät § 17, § 18, § 19, § 20
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimusviranomai-nen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:
Perusturvalautakunta
Pykälät § 17, § 18, § 19, § 20
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
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle määräajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS)
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti)
Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi
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Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät,
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät,
Valitusaika __ päivää
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituskirja

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika ___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Lisätietoja

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin- maksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirjan
nähtävilläolopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 28.3.2022
Liitetään pöytäkirjaan

