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Perusturvalautakunta § 1 19.01.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta

PETUL § 1
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: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 Pöytäkirja tarkastetaan 25.1.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä
26.1.2021.

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 Perusturvalautakunta päättää toteuttaa tämän kokouksen osin
sähköisesti Teams-järjestelmän välityksellä siten, että sähköisesti
kokoukseen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa
näkö- ja ääniyhteydessä.

Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittin Paula Rinki ja Virve Marttila

 Etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat jäsenistä Tytti Majanen,
Paula Rinki, Virve Marttila, Merja Kaitajärvi ja Anssi Nyman.  Lisäksi
etäyhteydellä olivat mukana hallintojohtaja Henna Viitanen,
Ruoveden kunnanjohtaja Eeva Viitanen, nuorisovaltuuston edustaja
Anssi Korhonen, Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Jari Kolkkinen.
_________
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Perusturvalautakunta § 2 19.01.2021

Keiturin Soten ajankohtaiset asiat

PETUL § 2 Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita ja
vas taa kysymyksiin. Käsiteltiin mm.
 Korona-rokotuksien toteuttaminen ja Keiturin Soten rooli to teu-

tuk ses sa
 Rokotukset alkaneet yhteistoiminta-alueella viikolla 2 eräistä

so te-am mat ti lais ryh mis tä
 Käynnissä olevat ja päättyneet pilottihankkeet
 Ruoveden kotihoidon toimitilatilanne
 Koronatilanne yhteistoiminta-aluueella

Valmistelija:   Taloussuunnittelija

 Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 Teemu Kontoniemi liittyi asian käsittelyn aikana klo 17.21 ko kouk-
seen etäyhteydellä.
_________

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, puh. 044 715 1200, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@keiturinsote.fi
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Perusturvalautakunta § 3 19.01.2021

Tehostetun palveluasumisen järjestäminen ja kilpailutus Virtain kaupungin alueella

PETUL § 3
Ikääntyneiden tehostettua palveluasumista järjestetään yh teis toi min-
ta-alu eel la Keiturin Sote Oy:n tuottamana sekä Vihriälän te hos te tus-
sa (30 paikkaa) että Keiturin puiston tehostetussa pal ve lu asu mi ses-
sa (58 paikkaa). Lisäksi voimassaolevan kilpailutuksen myötä os to-
pal ve lui na on järjestetty kuntalaisille Attendo Keiturissa 24 paikkaa,
Ai na las sa 24 paikkaa sekä Liljannekodissa 12 paikkaa. Tarkat asu-
mis pal ve lu pai kat ovat vaihdelleet ja ovat riippuneet asiakkaiden kun-
toi suu des ta sekä vaihtuvuudesta. Nykyinen tehostetun asu mis pal ve-
lui den kapasiteetti on noin 150 paikkaa.
Voimassa oleva tehostetun palveluasumisen puitesopimus on sol-
mit tu vuonna 2015 ja se päättyi vuoteen 2020.Ostopalveluja tuot ta-
vien yritysten kanssa on sovittu vuodelle 2021 vuoden mittainen op-
tio.

Sopimuksen päättymisen yhteydessä tulee tarpeelliseksi tarkastella
te hos te tun palveluasumisen nykytilaa, nykyisten pal ve lu ko ko nai-
suuk sien toimivuutta ja niiden tarvetta tulevaisuutta ajatellen.Myös
ikä ih mis ten väestökehitystä ja palvelurakennetta tulee tarkastella.
Näi hin peilaten yhteistoiminta-alueella on tarjolla tehostettua pal ve-
lu asu mis ta varsin reilusti suhteessa ikääntyneeseen väestöön ja val-
ta kun nal li siin suosituksiin nähden.

Tulevaisuudessa on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta
tuot taa omana palvelutuotantona suurin osa tehostetun pal ve lu asu-
mi sen palveluista ja keskittää ostopalveluina ostettavaa asu mis pal-
ve lua vain tarvittaessa kriteerien täyttävien asiakkaiden kohdalla ny-
kyi sen tarkan paikkamäärän sijaan. Tällöin myöskään pal ve lu tuot ta-
jan ei tarvitse sitoutua tuottamaan palvelua vain kilpailutuksen mää-
rän mukaisesti. Lisäksi on huomioitava lakisääteinen valvontavastuu
yk si tyi sis tä palvelutuottajista, joka on aina kunnan tehtävä pal ve lun-
tuot ta jas ta riippumatta (Sosaalihuoltolaki 1301/2014, laki yksityisistä
so si aa li pal ve luis ta 2011/922).

Näin ollen nykyisen sopimuksen päätyttyä tehostettua pal ve lu asu-
mis ta järjestettäisiin Keiturin Sote Oy;n toimesta edelleen Vihriälän
ja Keiturin puiston tehostetuissa palvelutaloissa, yhteensä 86 paik-
kaa. Tämän lisäksi esitetään siirrettäväksi Attendo Keiturin pal ve lu-
ta lon tilat Virtain kaupungin hallintaan vuokrasopimuksella ja pal ve-
lui den toiminta Keiturin Sote Oy:n tuottamaksi. Tällä muutoksella
vah vis te taan paitsi omaa tuotantoa ja toiminnan kehittämistä yh te-
näi sem mäk si, mutta myös ennenkaikkea kustannustehokkuutta, val-
von ta vas tuun selkeyttämistä ja palveluiden yhdenmukaistamista.
Täl löin tehostettua palveluasumista voidaan tarjota Keiturin Sote
Oy:n toimesta yhteensä 116 paikkaa.
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Tämän lisäksi yhteistoiminta-alueella on tarve täydentää omaa pal-
ve lu tuo tan toa tehostetun palveluasumisen hankinnalla os to pal ve lui-
na ympärivuorokautista hoitoa vaativille ja asumispalveluiden kri tee-
rit täyttäville asiakkaille. Puitejärjestylyssä  ei sitouduta tietyn paik ka-
mää rän hankkimiseen, mutta vahvistetaan hankintakauden kuluessa
teh tä vien mahdollisten asiakkaiden sijoitusten ehdot. Kil pai lu tuk ses-
sa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyt tö oi keus so pi-
muk sis ta (1397/2016). Hankintalain 25 §:n mukainen kynnysarvo so-
si aa li- ja terveyspalvelujen hankinnalle on 400 000 euroa so pi mus-
kau te na. Koska tämä kynnysarvo ylittyy, kilpailuttaa Keiturin Sote Oy
han kin nan Hankintalain (1397/2016) edellyttämällä tavalla. Hankinta
teh dään EU-kynnysarvon ylittävänä kilpailutuksena avoimella me-
net te lyl lä, johon kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen.
Mah dol lis ten palveluntuottajien tulee täyttää tilaajavastuulain mu kai-
set edellytykset sekä palvelukuvauksessa tilaajan asetettamat vaa ti-
muk set. 

Liite : tehostetun palveluasumisen kriteerit

Valmistelija:  sosiaali - ja terveysjohtaja, taloussuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että ikääntyneiden  tehostetun pal ve-
lu asu mi sen järjestämistä jatketaan  Vihriälän ja Keiturin puiston te-
hos te tuis sa palvelutaloissa. Perusturvalautakunta päättää tämän
ole mas sa ole van palvelun lisäksi  valtuutttaa sosiaali-ja ter veys joh ta-
jan valmistelemaan Attendo Keiturin tilojen vuokraamisen Virtain
kau pun gin hallintaan yhdessä tilapalveluiden kanssa sekä suun nit te-
le maan kiinteistössä toimivien asumispalveluiden siirtämisen Kei tu-
rin Sote Oy:n tuottamaksi yhdessä Keiturin Soten johdon kanssa.
Kei tu rin Sote Oy valtuutetaan hoitamaan tehostetun pal ve lu asu mi-
sen ostopalveluiden kilpailutus sitä tarvitseville ja kriteerit täyttäville
ikään ty neil le asiakkaille.Samalla päätöksellä vahvistetaan ym pä ri-
vuo ro kau ti sen hoidon kriteerit yhteistoiminta-alueelle.

 Seuraavan kokoukseen valmistellaan Ruoveden asu mis pal ve lu paik-
ko jen selvitys kustannusvaikutuksineen .

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 Pauli Kotalampi poistu kokouksesta esteellisenä  (Hallintolaki 28.1 §
5 yh tei sö jää vi, Ainala Ry:n hallituksen jäsen) klo 18.34 - 18.46 asian
kä sit te lyn ajak si
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Jakelu: Keiturin Sote Oy
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Perusturvalautakunta § 4 19.01.2021

Keiturin Sote Oy:n omavalvontasuunnitelman raportti

PETUL § 4
Perusturvalautakunta  hyväksyi  5.6.2018 (77 §)  kokouksessaan
Vir tain kaupungin omistamalle Keiturin Sote Oy:lle  päivitetyn oma-
val von ta suun ni tel man seurantaohjeen, jonka mukaisesti yhtiön tulee
ra por toi da lautakunnalle hoitotakuun toteumisesta, puheluiden lä pi-
me no seu ran nas ta, lääkäreiden saatavuudesta ja HaiPro -il moi tuk-
sis ta.

Raportti liitteenä.

Valmistelija:  Taloussuunnittelija, sosiaali - ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, puh. 044 715 1200, sähköposti: etu-
ni mi.sukunimi@keiturinsote.fi
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Perusturvalautakunta § 5 19.01.2021

Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan
järjestäminen yhteistoimintana 1.1.2021 alkaen

37/05.24.02/2020

PETUL § 5
 Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun kes-

kuk sen yhteistoimintasopimuksella sovitaan Pirkanmaan kuntien
kes ken keskuksen toiminnan järjestämisestä yhteistoimintana
1.1.2021 alkaen.

 Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun kes-
kus on perustettu 1.1.2020 ja sen toimintaa on kehitetty yhdessä
kun tien lautakunnissa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

 Keskuskokonaisuuden toiminnasta on tehty yksi yhteinen yh teis toi-
min ta so pi mus 1.1.2021 alkaen. Aiemmin keskuksella oli kaksi eril lis-
tä yhteistoimintasopimusta, joista toinen koski Perhehoidon yksikön
ja toinen Henkilökohtaisen avun yksikön toiminnan järjestämistä.
Päi vi tet tyyn yhteistoimintasopimukseen on yhdistetty nämä kaksi so-
pi mus ta. Lisäksi sopimukseen on lisätty Pirkanmaan kuntien lau ta-
kun nis sa aikaisemmin hyväksyttyjen henkilökohtaisen avun pal ve lu-
se te li- ja ostopalvelumallilla järjestettyjen palvelujen koor di noin ti vas-
tuu.

 Yhteistoimintasopimus tulee voimaan 1.1.2021 alkaen ja on voi mas-
sa kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota yhtä ka len te ri vuot-
ta aiemmin, viimeistään edellisen vuoden viimeisenä päivänä
(31.12.).

Valmistelija:  sosiaali - ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan asiakirjan:  yh teis toi-
min ta so pi mus Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä hen ki lö koh-
tai sen avun keskuksen järjestäminen yhteistoimintana 1.1.2021 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: Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun kes-
kus
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Perusturvalautakunta § 37 16.03.2020
Perusturvalautakunta § 57 19.05.2020
Perusturvalautakunta § 82 18.08.2020
Perusturvalautakunta § 6 19.01.2021

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
tor ju mi sek si tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen
tai sai ras tu neek si epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus
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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-
taa, kun tilanne normalisoituu. Delegointia on syytä harkita erityisesti
asiois sa, jotka edellyttävät nopeaa reagointia.

Virtain kaupungin hallintosäännön 38 § on päätetty seuraavaa toi mi-
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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.

Delegointipäätös on voimassa toistaiseksi.

1. toimivallan hyvinvointijohtajalle
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-   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-

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.
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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

Jakelu:

PETUL § 6

Vallitseva koronatilanne yhteistoiminta-alueella jatkuu edelleen ja ti-
lan ne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti. Tämän vuoksi on pe rus tel-
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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
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Perusturvalautakunta § 7 19.01.2021

SPR:n Virtain osaston tukianomus

PETUL § 7
SPR:n Virtain osasto hakee tukea toimitilakuluihin. Hakemus liittenä.
Tä mä anomuksen sisältö on huomioitu perusturvan talousarvion
2021 suunnittelussa.

Valmistelija:  taloussuunnittelija, sosiaali - ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää myöntää SPR:n Virtain osastolle
  4 000 euron tuen toimitilan vuokra ja ylläpitokuluihin.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu: SPR:n Virtain osasto
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Perusturvalautakunta § 8 19.01.2021

Ainala Ry:n anomus kuntokoulun kuljetuskustannuksiin

PETUL § 8
Perusturvalautakunta on aiempina toimintavuosina tukenut Ainala
Ry:n kuntokoulun kuljetuskustannuksia senioreiden hyvinvointiin va-
ra tuis ta jäämistövaroista. Tämän lisäksi perusturvalautakunnan
avus tuk sis sa on ollut varattuna vuonna 2020 16 000 euron tuki tä-
hän toimintaan.

Perusturvalautakunnan talousavio 2021 on korkeampi kuin vuonna
2020 toimintamenojen osalta eikä huomattavia mää rä ra ha si don nais-
ten menojen lisäyksiä voida enää tehdä.

Valmistelija:  Taloussunniittelija, sosiaali - ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta hylkää anomuksen koskien korvauksia Ainala
Ry:n kuntokoulun kuljetuskustannuksista.

 Perusturvalautakunta pyytää kaupunginhallitusta huo mioi maan se-
nio rei den toimintakyvyn tukemiseen tähtäävät hankkeet, mi kä li kau-
pun gil le tulee mahdollisuus hakea ilman perillisiä kuolleiden vir to lais-
ten jäämistövaroja valtionkonttorilta.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 Pauli Kotalampi poistu kokouksesta esteellisenä  (Hallintolaki 28.1 §
5 yhteisöjäävi, Ainala Ry:n hallituksen jäsen) klo 18.49-18.50. asian
käsittelyn ajaksi.

_________

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

Jakelu: Ainala Ry
 Kaupunginhallitus
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Perusturvalautakunta § 9 19.01.2021

Logistiikkapalvelusopimus valmiusvarastoinnista / Tuomi Logistiikka Oy

PETUL § 9
Tällä sopimuksella sovitaan Tuomi Logistiikka Oy:n lo gis tiik ka pal ve-
lus ta korotetun valmiusvarastoinnin toteuttamiseksi Pirkanmaan alu-
eel la. Palvelun käyttöönotto toteutetaan ja sitä tuotetaan 1.1.2021
al kaen.

 Virroille kustannus on  696 euroa/kk ja Ruovedelle 454 euroa/kk.

Valmistelija:  Taloussuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy logistiikkapalvelusopimuksen.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu: Tuomi Logistiikka Oy
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Perusturvalautakunta § 10 19.01.2021

Talousarvion toteuma 11/2020

PETUL § 10
Talousarvion toteumat on päätetty antaa tiedoksi kuukausittain. Mar-
ras kuun tasaista vauhtia vastaava kertymä on 91,7 %.

Virtain palveluntuotanto

PERUSTURVA VIRRAT TA+MU 2020 Toteuma 2020 11 Tot.-%
TOIMINTATUOTOT 3 864 250 € 3 626 199 € 94 %
TOIMINTAKULUT -33 114 643 € -30 622 480 € 92 %
TOIMINTAKATE -29 250 393 € -26 996 282 € 92 %

Ruoveden palveluntuotanto

PERUSTURVA RUOVESI TA+MU 2020 Toteuma 2020 11 Tot.-%
TOIMINTATUOTOT 22 327 909 € 22 112 665 € 99 %
TOIMINTAKULUT -23 287 909 € -20 184 925 € 87 %

 Ilman maksuosuutta Virtain kaupungin palveluista

PERUSTURVA RUOVESI TA+MU 2020 Toteuma 2020 11 Tot.-%
TOIMINTATUOTOT 2 393 080 € 2 922 384 € 99 %
TOIMINTAKULUT -23 287 909 € -20 184 925 € 87 %
TOIMINTAKATE -20 894 829 € -17 262 541 € 83 %

Valmistelija:  Taloussuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman
11/2020.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 7151286, sähköposti
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 11 19.01.2021

Täyttölupa sosiaalitoimen sihteerin virkaan

PETUL § 11 Vapautuvien vakinaisten virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää
kau pun gin hal li tuk sen hyväksymisen. Yhteistoiminta-alueella on va-
pau tu nut toimistosihteerin virka 14.12.2020 alkaen.

 Toimistosihteerin työtehtäviin ovat kuuluneet mm. seuraavat päi vit-
täi set työtehtävät:

- sosiaalitoimen sähköisten ostolaskujen asiatarkistus ja tiliöinti sekä
  kirjaus tietojärjestelmään
- muu laskutukseen liittyvä valmistelu
- sosiaalitoimen toimintaa koskevat toimintatilastot, mm. THL,
  tilastokeskus, lastensuojelu, toimeentulotuki, sosiaalipalvelut
- avustava päätöksenteko viranhaltijan ohjauksessa/sovitusti
- sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön avustavan työtehtävät
- sosiaalitoimen arkistointi ja sen ylläpitäminen ajantasalla
- sosiaalitoimeen saapuvien tai käsiteltävien asioiden kirjaaminen ja
   käsittely asianhallintaohjelmassa
- käytettävien tietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja tunnuksien
  luominen ja hallinnointi
- internet-sivustojen päivitys sosiaalitoimen osalta
- postin käsittely
- muut esimiehen määräämät työtehtävät

Toimistosihteerin työ edellyttää oman tehtäväalueen ammatillista
tun te mus ta, työmenetelmien hallintaa, sujuvia it-taitoja sekä sosiaali-
ja terveysalan soveltuvan lainsäädännön tuntemusta.

Sosiaalitoimessa kehitetään ja selkeytetään henkilöstön työtehtäviä
ja tehtäväkuvauksia ja tarvittaessa muutoksia tehdään myös jat kos-
sa toimistosihteerien toimenkuvaan. Tällä hetkellä on perusteltua
täyt tää avoinna oleva virka sosiaalitoimen välillisen toiminnan tur-
vaa mi sek si.

 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen

Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle toimistosihteerin
va ki tui sen viran täyttölupaa 1.3.2021 alkaen.

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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Jakelu: Kaupunginhallitus
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Perusturvalautakunta § 12 19.01.2021

Tiedoksi perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä

PETUL § 12
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, säh kö-
pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 13 19.01.2021

Ilmoitusasiat

PETUL § 13
-Pirsote-kuulumiset
-Työterveyshuollon nykytila
-Terveydenhuollon johtoryhmä

Valmistelija:  Talussuunnittelija, sosiaali- ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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   1, 2, 4, 10, 11, 12, 13
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät   3, 5, 6, 7, 8, 9
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:
Perusturvalautakunta
Pykälät 3, 5, 6, 7, 8, 9

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 26.1.2021

Liitetään pöytäkirjaan


