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Perusturvalautakunta § 25 16.03.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta

PETUL § 25 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.

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

 Pöytäkirja tarkastetaan 22.3.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä
23.3.2021.

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 Päätös:  Kokous todettin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Vaali ja Paula Rinki.
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Perusturvalautakunta § 26 16.03.2021

Keiturin Soten ajankohtaiset asiat

PETUL § 26 Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita ja
vastaa kysymyksiin.

 Käsiteltiin muun muassa covid-tilannetta yhteistoiminta-aluueella.

Valmistelija:  Taloussuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

 Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, puh. 044 715 1200, sähköposti:
etunimi.sukunimi@keiturinsote.fi
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Perusturvalautakunta § 27 16.03.2021

Lisämääräraha Virtain hammashoidon hoitokoneinvestointiin

85/02.02.00/2020

PETUL § 27
Alkuperäisessä talousarvion 2021 investointisuunnitelmassa so si aa-
li- ja terveystoimen kalustohankinta -ryhmään oli va rat tu rahaa yh-
den hammashoidon hoitokoneen uusimiseen. Tämän lisäksi on va-
raus röntgenin uusintaan ja Vihriälän alakerran toimistotilan en si ker-
tai seen kalustamiseen.

Ta lous ar vion valmistumisen jälkeen on havaittu tarve uusia myös
toi nen hoi to ko ne jo aiemmin vuonna 2021 uusitun lisäksi. In ves toin-
nin arvioitu arvo on noin 30 000 euroa.

Valmistelija:  Taloussuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan 30 000 lisämäärärahan so-
si aa li- ja terveystoimen kalustohankinta -ryhmään ja ehdottaa sen
hy väk sy mis tä edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu:  Kaupunginanhallitus
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Perusturvalautakunta § 28 16.03.2021

Tilinpäätös 2020

PETUL § 28
Käyttötalous

Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteuma
vuo del ta 2020 on seuraava:

31.12.2020 TP2019 TA2020 TA MUUT TA + MUUT TOTEUMA POIKKEAMA € TOT %

Toimintatuotot 27 264 277,21 27 694 324 -1 502 165 26 192 159 27 302 786,76 1 110 627,76 104,2

Toimintamenot -56 091 603,10 -56 744 717 342 165 -56 402 552 -56 318 992,05 83 559,95 99,9

Toimintakate -28 827 325,89 -29 050 393 -1 160 000 -30 210 393 -29 016 205,29 1 194 187,71 96,0

Rahoitustuotot ja -kulut -339,82 0 0 0 0,00 0,00

Poistot -104 980,47 -193 874 0 -193 874 -176 422,50 17 451,50 91,0

Yli/alijäämä -28 932 646,18 -29 244 267 -1 160 000 -30 404 267 -29 192 627,79 1 211 639,21 96,0

Virtain palvelutuotanto

VIRRAT 31.12.2020 TP2019 TA2020 TA MUUT TA + MUUT TOTEUMA POIKKEAMA
€

TOT %

Toimintatuotot 4 545 182,57 3 954 250 -90 000 3 864 250 4 868 029,01 1 003 779,01 126,0

Toimintamenot -33 374 685,30 -33 044 643 -70 000 -33 114 643 -33 910 356,38 -795 713,38 102,4

Toimintakate -28 829 502,73 -29 090 393 -160 000 -29 250 393 -29 042 327,37 208 065,63 99,3

Rahoitustuotot ja -kulut -339,82 0 0 0 0,00 0,00

Poistot -102 803,62 -153 874 0 -153 874 -150 300,42 3 573,58 97,7

Yli/alijäämä -28 932 646,17 -29 244 267 -160 000 -29 404 267 -29 192 627,79 211 639,21 99,3

Negatiiviset talousarviopoikkeamat syineen:

 Ehkäisevän terveydenhuollon tulosalueella ylitystä on tullut,
kou lu- ja opiskelijaterveydenhuollon, eläinlääkäripalveluiden
se kä ympäristöterveydenhuollon osalta. Toimintakate kui ten kin
koheni viime vuoteen verrattuna noin 77 900 euroa. Kou lu- ja
opiskelijaterveydenhuollossa ylitys johtui pääosin lää kä ri kus-
tanuk ses ta, joka oli budjetissa sisällytetty lää kä ri pal ve lui den
kustannuksiin. Eläinlääkintäpalveluissa ylitystä tuli sekä yh teis-
toi min ta-alu een kustannusten että eläin lää kä ri sub ven tioi den
osalta. 

 Sairaanhoidon tulosalueella ylitystä muodostui koronan joh-
dos ta ylittyneistä laboratoriokuluista sekä hoito- ja suo jain tar vi-
ke ku luis ta. Lisäksi sairaankuljetuksen menot ylittyivät ollen kui-
ten kin hieman edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.

 Hammashuollon menot ovat ylittyneet erityisesti hoi to tar vi ke-
me no jen sekä Keiturin Soten palveluveloituksen osalta. Pal ve-
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lu ve loi tuk sen ylitykseen vaikuttavat mm. eläkemenoperusteiset
mak sut, joita ei ollut huomioitu budjetissa riittävällä tasolla se-
kä henkilövaihdosten ja jonojen purkamisen johdosta käytetyt
os to pal ve lut.

 Kehitysvammahuollon maksutuotot ovat alittaneet talousarvion
ko ro nan johdosta supistetun toiminnan vuoksi.

 Sosiaalityössä talousarvioylityksiä aiheutui lastensuojelun os-
to pal ve luis ta sekä kasvaneista henkilöstökuluista mm. hal lin to-
lää kä rin työpanoksen lisäyksen johdosta.

Ruoveden palvelutuotanto

RUOVESI 31.12.2020 TP2019 TA2020 TA MUUT TA + MUUT TOTEUMA POIKKEAMA € TOT %

Toimintatuotot 22 719 094,64 23 740 074 -1 412 165 22 327 909 22 434 757,75 106 848,75 100,5

Toimintamenot -22 716 917,80 -23 700 074 412 165 -23 287 909 -22 408 635,67 879 273,33 96,2

Toimintakate 2 176,84 40 000 -1 000 000 -960 000 26 122,08 986 122,08 -2,7

Poistot -2 176,85 -40 000 0 -40 000 -26 122,08 13 877,92 65,3

Yli/alijäämä -0,01 0 -1 000 000 -1 000 000 0,00 1 000 000,00 0,0

 Negatiiviset talousarviopoikkeamat syineen:
 Sairaanhoidon tulosalueella ylitystä muodostui etenkin ko ro-

nan johdosta syntyneistä laboratoriokuluista sekä hoito- ja suo-
jain tar vi ke ku luis ta. Lisäksi sairaankuljetuksen menot ylittyivät.

 Hammashoidossa talousarvion ylitys johtui  pääosin vuok ra me-
nois ta sekä aine- ja tarvikeostoista. Vuokrien osalta yli tyk seen
vaikuttaa terveyskeskuksen vuokran jakoperusteiden muu tos.

 Sosiaalityössä toimintatuotot ovat alittuneet Ruoveden kunnan
mak su osuu den alittaessa talousarvion, mikä johtuu koko Ruo-
ve den palvelutuotannon talousarvion alittumisesta

Ruoveden palvelutuotannon tulos alittui ennakoidusta. Virtain kau-
pun ki on jo alentanut ennakkolaskutustaan talousarviomuutoksella 1
000 000 eurolla, mutta silti ennakkolaskutus ylitti toteutuneen ja pa-
lau tet ta vak si tulee 773 158,76 euroa.

Investoinnit   

PERUSTURVALAUTAKUNTA(INVES
TOINTI)

TA + MU
2020

Toteuma
2020

Ylitys/alitus Tot.-%

INVESTOINTIMENOT -244600 -76338 -168262 31 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -244600 -76338 -168262 31 %

 Hankeryhmä Terveys- ja sosiaalitoimen ohjelmistoihin liittyvät
investoinnit sisälsivät useita potilastietojärjestelmään liittyviä uusia
versioita ja integrointeja, kotihoidon mobiilin uuden version,
sähköisen ajanvarauksen, Kanta julkaisun sekä muita palvelujen
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digitalisaatioon liittyvä hankintoja. Investointia ei pystytty
totetuttamaan suunnitellussa laajudessa.

 Hankeryhmän Terveys-ja sosiaalitoimen kalustohankinnat
määräraha sisälsi varauman ultraäänilaitteen hankintaan. Tämä
investointi toteutettiin suunnitelman mukaan.

 Liitteenä: perusturvalautakunnan osuus talousarviokirjasta

Valmistelija:  Taloussuunnittelija, sosiaali - ja terveysjohtaja

 Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen 2020 ja
antaa sen edelleen käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle ja
valtuustolle.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu: Kaupunginhallitus
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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   25-28
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät   
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-
la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
oikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen

Oikaisuvaati-
musviranomai-n
en

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:

Pykälät

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat
Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi
Faksinumero: 4758555
Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde)
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaati-mu
saika

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 23.3.2021

Liitetään pöytäkirjaan


