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Perusturvalautakunta § 37 18.05.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta

PETUL § 37 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: 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.

 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 Pöytäkirja tarkastetaan 24.5.2020 ja pidetään julkisesti nähtävillä
25.5.2020.

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:  Kokous todettin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Rinki ja Tapio Vaali

 Sähköisesti kokoukseen osallistuivat Tytti Majanen, Paula Rinki, Jo-
han na Saarinen, Anssi Nyman, Virve Marttila, Merja Kaitajärvi ja Ta-
pio Vaali. Akvaario-kokoustilasta etäyhteydellä osallistuivat Pauli
Ko ta lam pi ja Ristp Saarinen.

 Muista osallistujista etäyhteydellä osallistuivat esittelijä Minna kos ki-
nen, kaupunginjohtaja Henna Viitanen, kaupunginhallituksen edus-
ta ja Teemu Kontoniemi, Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Jari Kolk-
ki nen sekä nuorisovaltuuston edustaja Anssi Korhonen. Pöy tä kir jan-
pi tä jä Ville Happonen osallistui etäyhteydellä Ak vaa rio-ko kous ti las-
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ta.
_________
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Perusturvalautakunta § 38 18.05.2021

Keiturin Soten ajankohtaiset asiat

PETUL § 38 Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita ja
vastaa lautakunnan jäsenten kysymyksiin.

 Käsiteltiin muun muassa:
 tietohallinnon ja sote-toiminnan yhteistyötä
 mielenterveyspalveluiden saatavuudesta Ruovedellä

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 Virve Marttila liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.09.
Merja Kaitajärvi liittyi klo 17.32.
_________

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, puh. 044 715 1200, sähköposti:
etunimi.sukunimi@keiturinsote.fi
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Perusturvalautakunta § 39 18.05.2021

Keiturin Sote Oy:n omavalvontasuunnitelman raportit 4/2021

41/06.00/2021

PETUL § 39
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:  va. talous- ja halllintopäällikkö

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee raportin 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 § 3 19.01.2021
Perusturvalautakunta § 20 23.02.2021
Perusturvalautakunta § 40 18.05.2021

Tehostetun palveluasumisen järjestäminen ja kilpailutus Virtain kaupungin alueella

40/05.20.03/2021

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
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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.

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
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kä sit te lyn ajak si
_________

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

Jakelu: Keiturin Sote Oy

PETUL § 20
Perusturvalautakunnan valtuuttamana sosiaali- ja terveysjohtaja on 
käy nyt neuvotteluja Attendo Oy:n kanssa yhteistyössä Keiturin So-
ten johdon kanssa. Neuvotteluissa on keskusteltu mahdollisuudesta
vuok ra ta Attendo Keituri- niminen kiinteistö Virtain kaupungin hal lin-
taan, jossa tehostettua palveluasumista voitaisiin tuottaa Keiturin
So ten tuottamana.
Neuvotteluja on käyty 25.1.2021 ja 17.2.2021, joissa mukana on ol-
lut Attendo Oy:n aluejohtaja, aluepäällikkö, Keiturin Soten toi mi tus-
joh ta ja, henkilöstöpäällikkö, Virtain kaupungin hallintojohtaja, tek ni-
nen johtaja, perusturvan talousuunnittelija sekä sosiaali - ja ter veys-
joh ta ja. Lisäksi henkilöstölle  on pidetty 10.2.2021 Teams-palaveri,
jos sa asiasta on tiedotettu henkilöstöä sekä keskusteltu heitä as kar-
rut ta vis ta asioista. Palaveriin osallistui Attendo Oy:n aluejohtaja,
alue pääl lik kö, Keiturin Soten toimitusjohtaja, henkilöstöpäällikkö,
so si aa li- ja terveysjohtaja, Attendo Keiturin hoivakodin johtaja ja pai-
kal la oleva henkilöstö.

Näiden neuvottelujen pohjalta on päädytty yhteisesti etenemään si-
ten, että asian käsittely tuodaan uudelleen sekä Keiturin Soten hal li-
tuk sen että yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan kä si tel tä-
väk si.

Keiturin Soten hallitus kokoontuu asian johdosta 22.2.2021, jonka
pää tös eh do tuk sen mukaan Keiturin sote tuottaisi Keituri-nimisessä
kiin teis tös sä tehostettua palveluasumista 30-paikkaisena hoi va ko ti-
na perusturvalautakunnan 3§ (19.1.2021) vahvistettujen kriteerien
mu kai ses ti. Virtain kaupunki toimisi kiinteistön vuokraavana osa puo-
le na ja toimintaa valvovana viranomaisena.
Keiturin Soten hallituksen päätös on tiedossa pe rus tur va lau ta kun-
nan kokouksessa 23.2.2021.

Asian toteuttaminen ei aiheuta korotuspaineita talousarvion 2021
mää rä ra han tar pee seen. Käyttösuunnitelman tarvittavat muutokset
voi daan toteuttaa, mikäli toiminta siirtyy Keiturin Sotelle.

Valmistelija:  sosiaali - ja terveysjohtaja

 Ehdotus: Mikäli Keiturin Soten hallitus päättää halukkuudesta tuottaa te hos-



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2021 10
Perusturvalautakunta 18.05.2021

Ptk:n tark.

tet tua palveluasumista Attendo Oy;n omistamassa kiinteistössä, pe-
rus tur va lau ta kun ta päättää, että Virtain kaupungin tilapalvelut vuok-
raa Attendo Keituri-nimisen kiinteistön ja tilaa tehostettua pal ve lu-
asu mis ta Keiturin Sote Oy:n tuottamana. Asian eteneminen ja mah-
dol li nen toimeenpano edellyttää yhteistoimintamenettelyiden jär jes-
tä mis tä yhteistyössä Attendo Oy:n ja Keiturin Sote Oy:n kesken.

  Perusturvalautakunta tarkastaa pöytäkirjan asian osalta ko kouk ses-
sa.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 Pauli Kotalampi poistui kokouksesta (Hallintolaki 28.2. §
yhteisöjäävi Ainala Ry:n hallituksen jäsen).

 Perusturvalautakunta tarkisti pöytäkirjan asian osalta.
_________

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

Jakelu: Keiturin Sote Oy

PETUL § 40 Attendo Keiturin tiloissa toiminut 30-paikkainen ikäihmisten
palveluasumista tarjoava hoitokoti on siirtynyt 3.5.2021 alkaen
Virtain kaupungin hallintaan, jossa asumispalvelua tuottaa Keiturin
Sote oy.

 Muun ympärivuorokautisen hoivan osalta kilpailutus etenee sovitusti
aiemman perusturvalautakunnan päätöksen §3 mukaisesti.
Hankintajärjestelmä Hilmassa on julkaistu ilmoitus, jossa kaikille
kiinnostuneille yrittäjille on tarjottu mahdollisuutta ns.
markkinavuoropuheluun 10.5.2021.

 Kilpailutus toteutetaan ajalla 20.5. - 11.6.2021 klo 15 mennessä,
jonka jälkeen tarjousten avaustilaus järjestetään 14.6.2021. Tähän
osallistuvat Keiturin soten toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, Keiturin
soten hallituksen puheenjohtaja Ari Rajamäki, Virtain
kaupunginjohtaja Henna Viitanen sekä sosiaali-ja terveysjohtaja
Minna Koskinen.

 Kilpailutusta varten on laadittu palvelukuvaus, jota Virtain kaupunki
edellyttää ympärivuorokautisen hoidon laadusta, kuten palvelun
sisällöstä ja vähimmäisvaatimuksista. Palvelukuvaus tämän esittelyn
liitteenä. 

Valmistelija:  sosiaali-ja terveysjohtaja
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Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy

 - palvelukuvauksen ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon
   laadusta osana tehostetun palveluasumisen kilpailutusta
 - kilpailutusajankohdaksi 20.5.-11.6.2021 klo 15 mennessä
 - kilpailutusta koskevien tarjousten avaustilaisuudeksi 14.6.2021 klo

   9 ja osallistujina tähän Jari Kolkkisen, Ari Rajamäen, Henna
   Viitasen sekä Minna Koskisen

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 § 41 18.05.2021

Keiturin Helmi -yksikön vuokran vahvistaminen

149/05.17/2021

PETUL § 41
 Keiturin Helmi -yksikön asukkailla on mahdollista hakea asumisensa

kus tan nuk siin eläkkeensaajan asumistukea asumiskustannusten  tu-
ke mi seen. Eläkkeensaajan asumistuen määrä perustuu brut to eläk-
kee seen ja muuhun varallisuuteen. Eläkkeensaajan asumistuki on
85 % kohtuullisista asumismenoista. Kohtuulliset asumismenot mää-
rit ty vät asuinpaikkakunnan mukaan.

 Virrat kuuluu Kansaneläkelaitoksen kuntaryhmään III, jossa asu mis-
me no jen suurin hyväksytty määrä on 567 e/kk, mitä käytetään ylei-
ses ti vakiintuneen käytännön mukaisesti tehostetussa pal ve lu asu mi-
ses sa kuukausivuokratasona. Tämä vuokrataso on ollut yksikössä
myös yksityisen palveluntuottajan aikana.

Valmistelija:  Taloussuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta vahvistaa asiakkaiden maksamaksi vuokraksi
Kei tu rin Helmi -yksikössä 567 euroa kuukaudessa.

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 § 42 18.05.2021

Talouden toteuma 3/2021

85/02.02.00/2020

PETUL § 42
Virtain palveluntuotanto

PERUSTURVA VIRRAT TA+MU 2021 Toteuma
2021 03

Tot.-%

TOIMINTATUOTOT 4 273 188 € 1 228 832 € 29,00 %
TOIMINTAKULUT -35 025 034

€
-8 640 260 € 25,00 %

TOIMINTAKATE -30 751 846
€

-7 411 427 € 24,00 %

Toimintakatteen ylittymisen uhka on sosiaalitoimessa ja ham mas-
huol los sa, mikäli menojen kertyminen jatkuu samalla nopeudella
kuin tammi-maaliskuussa 2021.

Ruoveden palveluntuotanto

PERUSTURVA RUOVESI TA+MU 2021           To-
teu ma
2021 03

Tot.-%

TOIMINTATUOTOT 23 319 063 € 6 027 109
€

25,80 %

TOIMINTAKULUT -23 295 063 € -5 710 471
€

24,50 %

PERUSTURVA RUOVESI ILMAN MAKSUOSUUTTA
TA+MU 2021           To-

teu ma 2021
03

Tot.-%

TOIMINTATUOTOT 2 649 195 € 1 010 179 € 38,13 %
TOIMINTAKULUT -23 295 063

€
-5 710 471

€
24,51 %

TOIMINTAKATE YH TEEN-
SÄ

-20 645 868
€

-4 700 292
€

22,77 %

Toimintakatteen ylittymisen uhka on sosiaalitoimessa ja ham mas-
huol los sa, mikäli menojen kertyminen jatkuu samalla nopeudella
kuin tammi-maaliskuussa 2021.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ostettava palvelutuotanto

milj. € Ta2021 Tot 3-2021 toteuma %
Virrat 10,267 1,981 19,3 %
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Ruovesi 6,318 1,390 22,0 %

Valmistelija:  talousuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 3/21.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 7151286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 19 23.02.2021
Perusturvalautakunta § 43 18.05.2021

Vanhusneuvoston aloite koskien keskusta-alueen asiointiliikennepilottia

PETUL § 19
Virtain vanhusneuvosto käsitteli kokouksessaan 4.2.2021 kul je tus-
pal ve lui den asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia ja keskusteli kul je-
tus pal ve luis ta. Keskustelun pohjana vanhusneuvosto esitt tää
perusturvalutakunnalle, että se selvittäisi mahdollisuuksia pal ve lu-
bus si lii ken tee seen Virtain keskustan alueella.

Suurin osa kuljetuspalveluiden asiakkaista asuu Virtain kaupungin
kes kus tas sa, jossa usein muodostuu välimatkaa palveluiden piiriin
ikä ih mi sen kuljettavaksi liikaa asiakkaan toimintakykyyn nähden.
Sik si vanhusneuvosto esitettää perusturvalautakunnalle, että se sel-
vit tää mahdollisuuden keskustan alueen palvelubussi-kokeiluun
esim. kah des ti viikossa.

Palvelubussille suunniteltaisiin kulkureitti, aikataulu sekä hinnoittelu.

Joustava liikennöinti keskustan alueella parantaisi ikääntyneiden
mah dol li suuk sia omatoimiseen asioiden hoitamiseen ja tukisi siten
omas sa kodissa asumista.

Kokeilun perusteella tehtäisiin mahdolliset palvelun jat ko suun ni tel-
mat sekä tarvittaessa palvelun hankintakilpailutus.

Valmistelija:  Taloussuunnittelija

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi tässä vaiheessa ja
val tuut taa taloussuunnittelijan selvittämään ja valmistelemaan asian
jat ko kä sit te lyä lautakunnassa.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

PETUL § 43
Taloussuunnittelijan tekemän kartoituksen mukaan asiointiliikenteen
jär jes tä mi nen Virtain keskustan alueella maksaisi n. 200-300 e/ajo-
päi vä riippuen siitä, kilpailutetaanko tämä ajo  kokonaan  it se näi se-
nä hankinnan kohteena vai osana isompaa kokonaisuutta, jonkun
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muun han kin ta ko ko nai suu den yhteydessä. Mikäli voittava lii ken nöit-
si jä saisi au toil leen yhdistelmän laajemmasta kokonaisuudesta, las-
ki si vat tar jouk sis sa olevat hintapyynnöt todennäköisesti auton käy-
tön tehostuessa.

Kehitysvammaisten toimintakeskusten ja koululaisten ham mas hoi to-
kul je tus ten sopimuskausi päättyy elokuussa. Näiden ko ko nai suuk-
sien yhteydessä voidaan kilpailuttaa myös asiointiliikennettä.

Valmistelija:  Taloussuunnittelija, sosiaali-ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturva valtuuttaa taloussunnittelijan pyytämään tarjouksia sekä
so si aa li- ja terveysjohtajaa tekemään päätöksen keskusta-alueen
asioin ti lii ken ne pilotin käynnistämisestä kolmeksi kuukaudeksi
elo-lo ka kuus sa 2021.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu:  Vanhusneuvosto 
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Perusturvalautakunta § 44 18.05.2021

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettaminen

336/05.00/2020

PETUL § 44
Sote- ja pelastustoimen uudistuksen voimaanpanolakiluonnos edel-
lyt tää, että kahden kuukauden sisällä lakien voimaantulosta pe rus-
te taan hyvinvointialueille väliaikaiset toimielimet (Vate). Vate vastaa
hy vin voin ti alu een toiminnan ja hallinnon käynnistämisen val mis te-
lus ta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja alue val tuus-
ton asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

 Pirkanmaan sote- ja pelastustoimen työvaliokunta on ollut pää vas-
tuus sa Vate-valmistelusta. Työvaliokunta antoi kokouksessaan
19.2.2021 muutosjohdolle valmisteluohjeet ja perusti ko kouk ses-
saan 19.2.2021 valmistelutyöryhmän (”työnyrkki”), jonka ko koon pa-
nok si sovittiin maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaan sai raan hoi-
to pii rin johtaja Tarmo Martikainen ja Tampereen kaupungin kon ser-
ni joh ta ja Juha Yli-Rajala. Valmisteluryhmän sihteerinä on toiminut
so te muutosjohtaja Jaakko Herrala.

 Valmistelutyöryhmä on valmistellut Vaten toimintaperiaatteet, osaa-
mis tar peet, jäsenten lukumäärän sekä muut lakiluonnosten mää rit tä-
mät asiat. Työnyrkki valmisteli ehdotuksen Vaten ja jäsenten nimistä
osa puo lil le. Jokainen osapuoli on arvioinut työnyrkin ehdotusta ja ni-
men nyt itsenäisesti omat jäsenensä Vateen. Osapuolia ovat Pir kan-
maan pelastuslaitos, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan
kun nat (Tampereen kaupunki, Kehyskunnat ja Remu-kunnat). So-
te-joh ta jat ovat käsitelleet Vaten kokoonpanoa kokouksessaan
9.4.2021 ja tehneet työvaliokunnalle muutosehdotuksia työnyrkin
val mis te le maan ehdotukseen. Työvaliokunta on käsittelyt muu tos eh-
do tuk set kokouksessaan 16.4.2021. Nimeämisessä on noudatettu
ta sa-ar vo la kia. Lisäksi periaatteena on ollut, että kunnat eivät nimeä
kah ta jäsentä samasta kunnasta. Poikkeuksena tästä Tampereen
kau pun ki ja organisaatioina pelastustoimi sekä sairaanhoitopiiri.
Me net te lyl lä saadaan mahdollisimman paljon kuntia mukaan val mis-
te luun. Lakiluonnoksen edellyttämää kehitysvammahuoltoa osa puo-
le na ovat edustaneet kunnat ja sairaanhoitopiiri.

 Alun perin oli tavoitteena, että Vatesta tehdään päätös kuntavaalien
jäl keen. Vaalien siirtyminen tarkoittaa, että ennakoiva ja ehdollinen
pää tös on tehtävä jo ennen vaaleja, jotta Vate voi aloittaa heti työn-
sä lakien voimaantulon jälkeen. Lakien voimaantulo alkuperäisen
ar vion mukaan olisi 1.7.2021. Osapuolten toimielinpäätökset on ol-
ta va yksimielisiä, sillä muutoin valtioneuvosto päättää Vaten ko-
koon pa non ns. Voimaanpanolain perälautamallin mukaan 1.9.2021
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jäl keen.

 Työvaliokunta on käsitellyt kokouksessaan 16.4.2021 val mis te lu työ-
ryh män ja osapuolten ehdotuksia, jonka perusteella Pirkanmaan
joh ta ja ko kous on käsitellyt esitystä kokouksessaan 23.4.2021 ja Pir-
kan maan sote ja pelastustoimen ohjausryhmä kokouksessaan
28.4.2021. Pirkanmaan sote ja pelastustoimen ohjausryhmä esittää
osa puo lil le, että ne päättäisivät omissa toimielimissään seuraavaa:

-Vaten kokoonpanoksi 11 jäsentä ja jokaiselle varajäsenet,

-jäsenten jakauma kokoonpanossa seuraava: kuntajohtajia tai vas-
taa via 3 jäsentä (+varat), sote-johtajia 3 jäsentä (+varat), sai raan hoi-
to pii ri 3 jäsentä (+varat), pelastustoimi 1 jäsen (+vara) sekä hen ki-
lös tö hal lin to ja osaulkoistuskuntien näkökulma 1 jäsen (+vara),

-Vaten asettaa maakuntajohtaja,

-osapuolet sopivat, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri järjestää Va tel-
le toiminnan aloitukselle tarpeelliset kokous- ja työtilat sekä huo leh-
tii valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta var mis ta mi-
ses ta.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten
vi ran hal ti jois ta, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta
ja taloudesta. Osapuolet ehdottavat Vaten jäseniksi seuraavia vi ran-
hal ti joi ta:

-Tampereen kaupunki: Juha Yli-Rajala (vara Reija Linnamaa), Taru
Kuos ma nen (vara Eeva Torppa-Saarinen)

-Kehyskunnat: Oskari Auvinen (vara Eero Väätäinen), Paula Paa vi-
lai nen (vara Titta Pelttari)

-Remu-kunnat: Antti Peltola (vara Minna Uschanoff), Päivi Tryyki
(va ra Timo Tallila)

-Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Tarmo Martikainen (vara Pasi Vir ta-
nen), Juhani Sand (vara Eija Tomas) ja Vuokko Ylinen (vara Pekka
Ero la)

-Pelastustoimi: Olli-Pekka Ojanen (vara Teemu-Taavetti Toivonen)

-Henkilöstöhallinto ja osaulkoistuskuntien näkökulma: Taina Nii ra-
nen (vara Raija Ruoranen)

 Mikäli Vaten toimikauden aikana tulee henkilövaihdoksia, so pi ja osa-
puo li voi nimetä uuden jäsenen, joka täyttää asettamispäätöksen kri-
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tee rit. Neuvottelutulosta on käsitelty 23.4.2021 Pirkanmaan sote ja
pe las tus toi men poliittisessa yhteistyöryhmässä, joka osaltaan suo-
sit te lee neuvotteluratkaisun hyväksymistä. Kun osapuolet ovat kä si-
tel leet Vate-ehdotusta omissa toimielimissään ajanjaksolla
3.5.-11.6.2021, saavutetusta neuvottelutuloksesta kerrotaan
18.6.2021 Pirkanmaan sote- ja pelastustoimen ohjausryhmässä.

 Voimaanpanolain mukaan Vate valitsee ensimmäisessä ko kouk ses-
saan puheenjohtajan. Osapuolet ehdottavat, että puheenjohtajana
toi mi si sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen ja va ra pu heen-
joh ta ja na Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen pal-
ve lu alu een johtaja Taru Kuosmanen.

 Todettakoon, että Voimaanpanolakiluonnoksen mukaan osapuolten
so pi man kunnallisen viranomaisen tekemään valmistelutoimielimen
aset ta mis ta koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta va lit ta-
mal la.

Valmistelija:  sosiaali- ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että

- Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettaa maa-
kun ta joh ta ja, kun Suomen eduskunta on hyväksynyt sote- ja pe las-
tus toi men lainsäädännön,

- Pirkanmaan sairaanhoitopiiri järjestää väliaikaiselle toimielimelle tar-
vit ta vat työskentelyolosuhteet,

- hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen
(Va te) kokoonpanoksi 11 jäsentä ja varajäsenet,

- mikäli osapuolet tekevät yksimieliset päätökset väliaikaisesta toi mi-
eli mes tä, yhteinen päätös Vatesta on voimassa enintään vuoden
2021 loppuun saakka. Mikäli sote- ja pelastustoimen lainvalmistelu
vii väs tyy edelleen, Vaten kokoonpanoa ja muita nyt tehtyjä linjauksia
tar kas tel laan vuoden 2022 alussa.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu: Pirkanmaan sote-muutosjohtaja
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Perusturvalautakunta § 45 18.05.2021

Tiedoksi perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä

PETUL § 45
Lista päätöksistä nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija:  Talous- ja hallintopäällikkö

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,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 46 18.05.2021

Ilmoitusasiat

PETUL § 46
- Kesäkuun kokous 22.6.2021 klo 17.30

- Ruoveden terveysaseman muutto
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Perusturvalautakunta § 47 18.05.2021

Perhetyön toimen täyttölupa

PETUL § 47
Virtain sosiaalitoimessa vapautuu 1.6.2021 alkaen perhetyön toimi
ny kyi sen toimen haltijan siirtyessä Virtain kaupungin ai kuis so si aa li-
työn sosiaaliohjaajan virkaan.

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, jonka tavoitteena
on perheen hyvinvoinnin tukeminen. Perhetyö ei vaadi las ten suo je-
lun asiakkuutta, vaan kyseessä on avohuollon toimin suunnattua
per heen omien voimavarojen vahvistamista ja arjen hallintaa. Per he-
työ tä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren ter vey-
den ja kehityksen turvaamiseksi. Perhetyö voi auttaa muun muassa
las ten hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, arjen hal lin-
nas sa, perheen sisäisissä vuorovaikutuspulmissa sekä äkillisissä
per heen kriiseissä ja muutoksissa.

 Myös lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella tai hänen per heel-
lään on subjektiivinen oikeus saada sosiaalihuoltolain mukaista per-
he työ tä tai lastensuojelulain mukaista perhetyötä.

 Perhetyön järjestämisen vaikuttavuutta tulee tarkastella etenkin las-
ten suo je lun tarvetta ehkäisevänä toimintana ja palvelumuotona.

Viran täyttöä koskeva vaikutusten arviointi tummennettuna:

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

Virkaa ei voi jättää täyttämättä ilman lakisääteisten työtehtävien
vaa ran tu mis ta.

Valmistelija:  sosiaali- ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle per he-
työn toimen täyttölupaa 1.6.2021 alkaen.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094, säh kö-
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pos ti: 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   37-40, 42, 44-47
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät   41, 43
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 41, 43

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

Oikaisuvaati-
musaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaati-
muksen
sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS)
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
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Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti)
Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
 puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät,                                                                                  Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät,                                                                                     Valitusaika __ päivää
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika ___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus-
perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Lisätietoja Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin-
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maksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirjan
nähtävilläolopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 25.5.2021

Liitetään pöytäkirjaan


