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Perusturvalautakunta § 48 22.06.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta

PETUL § 48
Hallintosäännön 127 §:n mukaan

 Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa
kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa
kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai
äänestysjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää
sähköisessä toimintayympäristössä, johon osallistutaan sähköisen
yhteyden avulla (sähköinen kokous). Tällöin edellytyksenä on läsnä
oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja
ääniyhteydessä.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan

 Hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjaan tulee tehdä merkintä
käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen
kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä).

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 Pöytäkirja tarkastetaan 28.6.2021 ja pidetään julkisesti nähtävillä
29.6.2021.

 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 valittiin Johanna Saarinen ja Risto Saarinen.

 Etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat jäsen Anssi Nyman,
kaupunginhallituksen edustaja Teemu Kontoniemi, Keiturin Sote
Oy:n toimitusjohtaja Jari Kolkkinen ja Ruoveden vs. kunnanjohtaja
Terhi Källi.
_________
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Perusturvalautakunta § 49 22.06.2021

Keiturin Soten ajankohtaiset asiat

PETUL § 49

- Rokotustilanne

- Henkilöstömuutokset:
    Ruoveden kotihoidon esimies Melina Westerlund
    Keiturin Helmen esimies Marika Raninen 14.6.2021
    Projektikoordinaattori Linda-Maria Rask    21.6.2021 alkaen
    Virtain kotihoidon esimies Sanna Halvarsson

- Ruoveden kunnan ateriapalvelun järjestäminen ikäihmisten
   palveluissa

 - Terveyspalveluiden kuntalaskutus yhteistoiminta-alueella

Valmistelija:   Keiturin soten toimitusjohtaja

 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 § 50 22.06.2021

Vammaispalveluiden apuvälineiden hankinta maakunnallisesta apuvälinekeskuksesta

191/05/2021

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

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

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

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

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

Suunnitelman mukaan vammaispalveluiden osalta keskukseen
siirrettäviä apuvälineitä ovat:
- asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (esim. nostolaitteet,
hälytinlaitteet, ovenavausjärjestelmät)
- auton apuvälineet (esim. erilaiset hallintalaitteet, istuinratkaisut)
- asunnon muutostyöt (kunnan omaisuudeksi jäävät muutostyöt,
esim. rampit, valaistukset), toteutuu mahdollisesti myöhemmässä
vai hees sa.
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Työnjako Virtain kaupungin ja keskuksen välillä on saman kaltainen
kuin perhehoidossa ja henkilökohtaisessa avussa. Yh teis toi min-
ta-alu eel la tehdään edelleen asiakkaan palvelutarpeenarviointi ja
pää tös. Apuvälineyksikkö hoitaa toteutuksen ollen jo mukana ar vioi-
mas sa asiakkaan tarvetta ja siihen sopivaa ratkaisumallia.

Valmistelija:  va. talous - ja hallintopäällikkö

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

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu:         Apuvälinekeskus Pshp
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Perusturvalautakunta § 51 22.06.2021

Päätös erityishuoltona järjestettävän pitkäaikaisen perhehoidon ylläpitomaksun
päivittämisestä 1.10.2021 alkaen

PETUL § 51
Pirkanmaan perhehoidon yksikön toimintaohjeessa määritellään eri-
tyis huol to na järjestettävän pitkäaikaisen perhehoidon yl lä pi to mak-
sun suuruus. Ylläpitomaksu on määritelty vuonna 2016 ja sitä on
tar ve päivittää vuoden 2021 tasolle. Pirkanmaan omais- ja per he hoi-
don sekä henkilökohtaisen avun keskuksen ohjausryhmässä kä si tel-
tiin 17.5.2021 ylläpitomaksun päivittämistä. Ylläpitomaksu on tällä
het kel lä 481,50 euroa kuukaudessa. Ylläpitomaksu sisältää vuok-
ran, ateriat sekä ylläpidon.

 Ohjausryhmä esittää, että erityishuoltona järjestettävän pit kä ai kai-
sen perhehoidon ylläpitomaksu päivitetään vuoden 2021 tasolle, jol-
loin ylläpitomaksun suuruus on 546,61 euroa kuukaudessa.

 Vuokran suuruus ylläpitomaksusta on tällä hetkellä 131,50 euroa
kuu kau des sa (sis. vesi ja sähkö). Vuokran osuus ylläpitomaksusta
on määritelty Kelan eläkkeen saajan asumistuen kriteerien mukaan
seu raa vas ti: perusomavastuu 51,31 € / kk ja vuokrasta 15 % on
80,19 € / kk (laskettu Kelan katsomasta enimmäisasumiskulusta
534,58 € / kk, Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen
mää räy ty mis pe rus teis ta 2016). Esitetään ylläpitomaksun vuokran
suu ruu dek si 136,61 euroa kuukaudessa. Perusteena, että asu mis-
tuen perusomavastuu vuonna 2021 on 51,56 € / kk ja vuokrasta 15
% on 85,05 € / kk (laskettu Kelan katsomasta enim mäis asu mis ku-
lus ta 567 € / kk, Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen
mää räy ty mis pe rus teis ta 2021).

 Perhehoidon ateriamaksu on tällä hetkellä enintään 300 euroa kuu-
kau des sa. Perhehoidossa kokopäiväaterian hinnaksi on määritelty
10 euroa ja osapäiväaterian hinnaksi 5 euroa. Näitä maksuja käy te-
tään määriteltäessä perhehoidon ateriamaksuja. Perhehoidossa ole-
val ta asiakkaalta ei peritä työ- ja päivätoiminnan ateriamaksuja. Esi-
te tään, että perhehoidon kokopäiväaterian hinnaksi määritellään 12
eu roa, jolloin ateriamaksu on kuukaudessa enintään 360 euroa. Tä-
mä maksu vastaa Pirkanmaan alueella asumisyksiköissä perittävää
ate ria mak sua. Ylläpidon osuus maksusta on ollut 50 euroa kuu kau-
des sa (sis. siivousaineet, hygieniaan liittyvät pesuaineet, ves sa pa-
pe ri) ja esitetään, että se pysyy ennallaan. Perhehoidossa oleva
asia kas maksaa omat terveydenhuoltomenonsa itse.

Ohjausryhmä esittää, että kehitysvammaisten pitkäaikaisesta per he-
hoi dos ta perittävä päivitetty ylläpitomaksu otetaan käyttöön
1.10.2021 alkaen.
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Valmistelija:  Sosiaali- ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että erityishuoltona järjestettävän pit-
kä ai kai sen perhehoidon ylläpitomaksu päivitetään vuoden 2021 ta-
sol le ja on 1.10.2021 alkaen 546,61 € kuukaudessa. Ylläpitomaksu
si säl tää vuokran, ateriat sekä ylläpidon.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu: Tia Salminen, Pirkanmaan perhehoidon yksikkö
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Perusturvalautakunta § 52 22.06.2021

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2020

PETUL § 52
Virtain kaupungin yhteistoiminta-alue on ostanut so si aa li asia mies-
pal ve lut Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä vuodesta 2012. So si aa li-
asia mies pal ve lut tehtävänä on seurata  monipuolisesti alueen kun-
tien ja koko maakunnan sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa ja sen
ke hi tys tä. Toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaiden oi-
keuk sis ta ja asemasta (22.9.2000/812). Ko. laki määrittelee so si aa li-
asia mie hen tehtävistä ( 5 luku, 24§) seuraavaa:

sosiaaliasiamiehen tehtävänä on
- neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
- avustaa asiakasta 23§:n 1 mom tarkoitetussa asiassa (muistutus)
- tiedottaa asiakkaan oikeuksista
- toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja
  toteuttamiseksi sekä
- seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kaupungissa
  ja antaa siitä selvitys vuosittain

Vuonna 2019 Merikratoksen tilastointimenetelmiä muutettiin siten,
et tä yhteydenotot on jaoteltu palvelutehtävän mukaisesti ja niiden si-
säl lä palveluihin ja muihin yhteydenoton syihin. Tilastoinneissa ei
ole eritelty, onko yhteydenotot tapahtuneet puhelimitse vai säh kö-
pos tit se.Vuonna 2020 alkanut korona-pandemian vaikutuksia ei
erik seen yhteydenotoissa tiedusteltu, mutta asiakkaan mainitessa,
asia tilastoitiin. Näin ollen raportin perusteella ei voida tehdä joh to-
pää tök siä koronan vaikutuksista palveluihin ja niiden laadullisiin vai-
ku tuk siin.

Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueen sosiaalihuoltoa koskevaa yh-
tey den pi toa sosiaaliasiamieheen oli 20 kertaa ja varhaiskasvatusta
kos ke via yhteyenottoja 1 kerta. Lisäksi oli muuta neuvontaa ja so si-
aa li asia mies toi min taan liittyviä yhteydenottoja 5 kertaa. Yh tey den ot-
to ja yhteensä 26 kertaa.

Yhteydenpitoa oli noin 2,4 kertaa 1000 asukkasta kohden, kun kaik-
kien Merikratoksen asiakaskuntien yhteydenpitojen mediaani oli 2,3
vuon na 2020. Yhteydenpidot lisääntyivät noin 85,7% edellisestä
vuo des ta. Yhteydenpitoihin sisältyy kaksi viranomaisyhteydenpitoa
ja kaksi yhteydenpitoa palvelun tuottajan kanssa. Sosiaaliasiamies
on antanut yhteydenpidoissa muistutusneuvontaa yhden kerran;
kan te lu neu von taa kaksi kertaa sekä muutoksenhakuneuvontaa kol-
me kertaa. Eniten yhteydenpitoa oli iäkkäiden palveluihin liittyen.
Yh tey den pi dois sa aiheina olivat asumiseen liittyviä palveluita sekä
pal ve lu asu mis ta, näihin liittyen käsiteltiin asiakkaan kokemaa epä-
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asial lis ta kohtelua; asiakkaan oikeusturvaa sekä päätöksiä / so pi-
muk sia. Sosiaaliasiamies antoi kanteluneuvontaa, muu tok sen ha ku-
neu von taa ja muuta neuvontaa. Yhteydenpidoissa tuli esille myös
mm. päätöksenteon erilaiset haasteet.

 Yhteistoiminta-alue yhteensä

 Iäkkäiden palvelut   10
 Työikäisten palvelut  4
 Perheoikeudelliset palvelut 3
 Lapsiperheiden palvelut  1
 Lastensuojelu  1
 Vammaispalvelut  1
 Varhaiskasvatus  1

yhteensä  21

Virrat
 Iäkkäiden palvelut  1
 Perheoikeudelliset palvelut 1
 Työikäisten palvelut  1
 Vammaispalvelut  1
 Varhaiskasvatus  1

yhteensä   5

Ruovesi
 Iäkkäiden palvelut  9
 Työikäisten palvelut  3
 Perheoikeudelliset palvelut 2
 Lapsiperheiden palvelut  1
 Lastensuojelu  1

yhteensä  16

 Asiakkaan asemasta ja oikeuksista Merikratos Oy toteutti asia kas-
kun nil le kuntakyselyn.  Kuntakysely sisälsi sekä sosiaalihuoltoon et-
tä varhaiskasvatukseen liittyviä kysymyksiä.

 Sosiaalihuollon osalta kyselyssä nousi esille etenkin so si aa li työn te-
ki jöi den avoimien virkojen täyttöhaasteet, ja sosiaalityöntekijöiden
laa ja tehtäväkuva. Myös Valviran vuonna 2019 tekemän kyselyn pe-
rus teel la nousi esille lasten asioista vastaavan sosiaalityöntekijän
ta voit tet ta vuus ja kuntien valvontatehtävän haasteellisuudet.

 Kuntakohtaisesti sosiaalihuollon osalta vastaukset ovat käsitelty yh-
teis toi min ta-alue rinnastettuna, varhaiskasvatuksen osalta vas tauk-
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set ovat käytettävissä vain Ruoveden osalta.

 Yhteistoiminta-alueella ei tehty vuonna 2020 yhtään muistutusta tai
kan te lua koskien sosiaalihuoltoa. Oikaisuvaatimuksia tehtiin 8 kpl,
jot ka koskivat iäkkäiden palveluita, työikäisten palveluita sekä vam-
mais pal ve lui ta. Virtain perusturvalautakunta muutti vuonna 2020 yh-
den viranhaltijapäätöksen koskien ikääntyneiden palveluita. Hal lin-
to-oi keus ei muuttanut yhtään perusturvalautakunnan päätöstä.

 Yhteistoiminta-alueella tehtiin 47 lapsiperhettä koskevaa yh tey den-
ot toa, joista kaikissa paövelutarpeen arvioinnit valmistuivat vii meis-
tään 3 kk kuluessa vireille tulosta.Yhteydenotoista 25 johti asiak kuu-
teen vuonna 2020.

 Lastensuojeluilmoituksia tehtiin noin 100 kpl vuoden aikana ja myös
nii den käsittely toteutui lain määräämässä määräajassa. Vuonna
2020 Virroilla oli 24 lastensuojeluasiakkuudessa olevaa lasta yhtä
so si aa li työn te ki jää kohden ja Ruovedellä 11.Tämän lisäksi so si aa li-
työn te ki jät osallistuivat palvelutarpeen arviointeihin, olo suh de sel vi-
tyk siin sekä huolehtivat virka-aikaisesta sosiaalipäivytyksestä. So si-
aa li työn te ki jöil lä oli myös muitakin kuin lastensuojelulain mukaisia
asiak kuuk sia.

 Ikääntyneiden palveluissa tehtiin vuonna 2020 39 kpl ilmoitusta pal-
ve lu tar peen arvioinnista (Ruovesi 23, Virrat 16). Raportin mukaan
yh teis toi min ta-alu eel la on ikäihmisille suunnattuja palveluasumisen
paik ko ja  riittävästi  ja resurssit ovat todettu riittäviksi.

 Vammaispalvelulain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit ja sel vi tyk-
set on tehty määräajassa, samoin kuin niihin liittyvät hal lin to pää tök-
set.

 Varhaiskasvatus on kuulunut vasta 1.9.2018 lähtien so si aa li asia-
mies pal ve lui den piiriin, jonka tietoisuutta etenkin var hais kas va tuk-
sen vastuuhenkilöille tulee lisätä. Muistutusten, kanteluiden ja oi kai-
su vaa ti mus ten johdosta on valtakunnallisesti tehty oh jaus kes kus te-
lui ta, toimintaohjeiden ja soveltamisohjeiden muutoksia ja työn ke hit-
tä mis tä.

 Ruoveden kuntakyselyn mukaan varhaiskasvatuslain mukaisia
muis tu tuk sia ei tehty vuonna 2020. Muihin kysymyksiin ei saatu vas-
tauk sia Ruovedeltä tai Virtain kaupungin osalta.

Sosiaaliasiamiehen huomiot ja toimenpide-ehdotukset

 - päivitetyt sosiaaliasiamiehen yhteystiedot kuntien verkkosivuille,
myös Ruoveden kunnan ja Virtain kaupungin varhaiskasvatuksen
verk ko si vuil le sekä muistutuskaavake yhteystietoineen

 - kiinnittää huomioita ja arvioida jatkossa lasten asioista vastaavien
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so si aa li työn te ki jöi den asiakasmäärään. Tällä hetkellä asia kas mää-
rät ei ole suuria, mutta työntekijöillä ollut muita asiakkuuksia ja työ-
teh tä viä

 -sijaishuollossa olevien lasten henkilökohtaiset tapaamiset  vas tuu-
so si aa li työn te ki jän toimesta riittävälle tasolle

 - enemmän huomiota päätöksenteon prosesseihin

Ehdotus: Perusturvalautakunta keskustelee sosiaaliasiamiehen selvityksen
si säl lös tä ja toimenpide-ehdotuksista. Raportti viedään tiedonantona
Vir tain kaupunginhallitukselle sekä Ruoveden kunnanhallitukselle.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu:        Virtain kaupunginhallitus
 Ruoveden kunta
 Keiturin Sote Oy
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Perusturvalautakunta § 53 22.06.2021

Natiivikuvauslaitteiston hankintapäätös

192/06.04/2021

PETUL § 53
Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia  Virtain ja Ikaalisten kau pun-
kien toimeksiannosta kahdesta natiivikuvauslaitteesta. Kilpailutus
jär jes tet tiin hankintarenkaana, jonka jäseninä ovat  Virtain kaupunki
ja Ikaalisten kaupunki.

Hankintarenkaan molemmat jäsenet,  Virtain kaupunki ja Ikaalisten
kau pun ki, tekevät omat hankintapäätöksensä ja sopimuksensa va li-
tun sopimuskumppanin kanssa.

Virtain osalta valmistelussa oli mukana Keiturin Sote Oy:n rönt gen-
hoi ta ja Minna Ala-Kan to ja va. talous- ja hallintopäällikkö Ville Hap-
po nen

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin me net-
te ly. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä tavaran hankinta. Han-
kin nas ta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi 15.4.2021 HIL-
MA-pal ve lus sa ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tar jous pal ve-
lu.fi-toimittajaportaalissa.

Määräaikaan 17.5.2021 klo 14.00 mennessä saapui yhteensä kuusi
tar jous ta seuraavilta viideltä tarjoajilta: Imaqen Oy (2767645-7), Li-
fe med Oy (0629011-7), Lifemed Oy (0629011-7), Philips Oy
(0889447-5), Sonar Oy (2353862-0), Tromp Medical Oy
(1828494-5).

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Kaikki tarjoajat täyttävät tarjoajan kelpoisuuden vaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjottavia laitteita sekä tarjousta koskevat vaatimukset oli mää ri tel-
ty tarjouspyynnössä kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit. Tar kas-
tuk ses sa todettiin, että kaikki tarjoukset täyttävät asetetut vaa ti muk-
set.

Tarjousten vertailu
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Hankinnan valintaperusteena on hinta-laatusuhteeltaan paras tar-
jous. Vertailuperusteet on esitetty tarjouspyynnön kohdassa "Han-
kin nan kohteen kriteerit". Hinta- ja laatupisteet sanallisine pe rus te-
lui neen on esitetty hankintapäätöksen liitteenä olevassa ver tai lu tau-
lu kos sa.

Vertailuperusteiden mukaan eniten pisteitä sai ja tarjouskilpailun
voit ti Sonar Oy:n tarjoama natiivikuvauslaitteisto Samsung GC85.

Hankinta- asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toi min-
nan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee jul-
ki sek si päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa kos ke-
vat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen te ke-
mi sen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun han-
kin taa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Lo-
gis tiik ka Oy:n sähköisessä arkistossa. Sopimus voidaan tehdä ai kai-
sin taan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sil-
lä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Valmistelija:  va. talous- ja hallintopäällikkö

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää,  että natiivikuvauslaitteisto Samsung
GC85 hankitaan Sonar Oy:ltä kokonaisvertailuhintaan 237 880 eu-
roa (alv 0 %). Pakollisten optioiden ja määräaikaishuollon han kin-
nas ta pää te tään erikseen sopimuksen tekovaiheessa.

Sopimussuhde ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin
teh tä väl lä kirjallisella tilausasiakirjalla. Perusturvalautakunta val tuut-
taa sosiaali- ja terveysjohtajan allekirjoittamaan lopullisen ti laus asia-
kir jan.

  Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvaosaston käyt tä-
mään laitteen hankinnassa 3stepit-leasingrahoitusta.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 Nuorisovaltuuston edustaja Jarkko Mäki saapui kokoukseen klo
17.50.
_________

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

Jakelu: Tuomi Logistiikka Oy
 Keiturin Sote Oy
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Perusturvalautakunta § 54 22.06.2021

Kutsunnat vuonna 2021

PETUL § 54
Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen ase-
vel vol li suu des ta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2003 syn ty-
nei den sekä muiden jäljempänä mainittujen asevelvollisten kut sun-
nat Pirkanmaan aluetoimiston alueella Virtain kaupungissa
25.8.2021 sekä Ruoveden kunnassa 18.8.2021.

Asevelvollisuuslain15§, 22§ ja 96§ mukaan aluetoimiston tulee huo-
leh tia siitä, että kunta nimeää lääkärin kunnassa järjestävään kut-
sun ta ti lai suu teen kutsuntakuulutuksen mukaisesti. Länsi-Suomen
so ti las lää nin Pirkanmaan aluetoimisto on kaupungille saapuneella
kirjeellä kehottanut kuntia nimeämään kunnan edustajat   sekä kut-
sun ta lää kä rin.

Valmistelija:  sosiaali-ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta nimeää yhteistoiminta-alueen kut sun ta lää kä-
rik si Antti Blankensteinin sekä Virtain kaupungin edustajiksi Suvi
Nie men, Riitta Kammosen sekä Taina Puumalan. Ruoveden kun-
nan hal li tus nimeää kunnan omat edustajat.

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
 Antti Blankestein

  Kaupunginjohtaja Henna Viitanen
  Vs. kunnanjohtaja Terhi Källi
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Perusturvalautakunta § 55 22.06.2021

Sosiaali - ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

PETUL § 55
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki
(1201/2020) ja asetus (417/2021) uudistuvat osittain 1.7.2021
alkaen. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan 1.1.2022,
sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.
Asiakasmaksulain ja asiakasmaksuasetuksen määrittelemistä
asiakasmaksuista saa poiketa vain alaspäin. Palveluista, joista ei
säädetä laissa tai asetuksessa, peritty maksu saa olla korkeintaan
niiden tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Asiakasmaksulain muutoksilla tavoitellaan terveyden ja hyvinvoinnin
tasa-arvon lisäämistä laajentammalla terveyspalvelujen
maksuttomuutta sekä kohtuullistammalla asiakasmaksuja. (HE
129/2020)

Keskeiset muutokset 1.7.2021 alkaen

PERUSTERVEYDENHUOLTO
Lakimuutoksella selkiytetään, että kouluterveydenhuollon ja
mielenterveystyön avosairaanhoidon sekä perusterveydenhuollossa
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanotot ovat
maksuttomia. Terveydenhuollon ammattihenkilön antamat
todistukset ja lausunnot, joita tarvitaan hoidon, kuntoutuksen,
lääkekorvauksen tai enintään sairausvakuutuslain tarkoittaman
omavastuuajan pituisen sairausloman tarpeen saamiseksi, ovat
maksuttomia. Poliklinikan antama tutkimus ja hoito ovat maksutonta
alle 18-vuotiaille. Seksuaalirikosten uhrien terveyspalvelut ovat
maksuttomia. Myös päihteitä käyttävien tutkimus, hoito ja seuranta
ovat maksuttomia äitiyspoliklinikoilla.

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT
Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun (kotihoito)
maksutaulukko on nostettu asetuksesta lain tasolle, ja taulukko
määrittää nyt maksun suuruuden entistä tarkemmin annettujen
palvelutuntien perusteella (10 e §). Edelleen kuitenkin huomioidaan
kotitalouden koon mukaiset tulorajat, joiden ylityksestä
asiakasmaksu peritään.

Sosiaalihuoltolain (21 §) nojalla järjestettävästä asumispalvelun ja
perhehoitolain (3 §) nojalla järjestettävän perhehoidon maksuista
säädetään nyt laissa. Pitkäaikainen palveluasuminen rinnastetaan
nyt jatkuvaan ja säännölliseen kotihoitoon. Pitkäaikaiseen
palveluasumiseen siirryttäessä huomioidaan tuloista vähennyksenä
entisen asunnon kohtuulliset ja todelliset kulut. Pitkäaikainen
tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen perhehoito rinnastetaan



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2021 18
Perusturvalautakunta 22.06.2021

Ptk:n tark.

maksuperusteiltaan pitkäaikaiseen laitoshoitoon (7 c §).  Yksin
asuvan tuloista maksu saa olla kaikissa korkeintaan 85 % tai
puolisoiden yhteenlasketuista tuloista korkeintaan 42,5 %. Maksun
jälkeen asiakkaan käyttöön on laitoshoidossa jäätävä 110 €
kuukaudessa ja muissa em. palveluissa 164 €./kk Pitkäaikaisen
tehostetun palveluasumisen hintaan tehdään enemmän
vähennyksiä asiakkaan tuloista kuin pitkäaikaisen laitoshoidon ja
perhehoidon hintaan (10 d §).

MAKSUJEN PERINNÄSTÄ
Jatkossa kunta saa periä käyttämättömästä ja perumattomasta
sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisesta hoito- tai
asumispalvelupaikasta 50,80 € maksun. Edellytyksenä tälle on, että
kunnan on tiedotettava riittävästi maksun perimisestä ja paikan
peruuttamisesta (3 §). Aiemmin maksu on voitu periä vain
peruuttamattomista vastaanottoajoista.

Lakiin lisätyn 10 k §:n mukaan kunta tai kuntayhtymä saa periä
jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta sekä pitkäaikaisista
asumispalveluista, laitoshoidosta ja perhehoidosta 7 c ja 10 e §:ssä
säädetyt maksun, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta
johtuvasta syystä. Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi
päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelu
keskeytyy kunnasta tai kuntayhtymästä johtuvasta syystä tai siksi,
että asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun
viiden päivän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden,
maksua ei peritä lainkaan. Maksun tarkistamisesta säädetään lakiin
lisätyssä 10 j §:ssä. 

Laissa täsmennetään nyt, että maksun alentamisen ja perimättä
jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Kunnan
on tiedotettava asiakkaalle maksujen alentamisesta ja perimättä
jättämisestä sekä lisätietojen saamisesta asiaan liittyen. Asiakkaalla
on oikeus pyytää tieto kirjallisena.

KESKEISET MUUTOKSET KOSKIEN MAKSUKATTOA 1.1.2022
ALKAEN
Maksukatto on kansaneläkeindeksin mukaisen tarkastuksen myötä
683 € vuonna 2022. Jatkossa aiempaa useampi palvelu kerryttää
maksukattoa. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa saadaan periä 22,50
€/vrk -suuruinen ylläpitomaksu maksukaton täytyttyä. Uusia
maksukattoa kerryttäviä palveluja ovat esimerkiksi suun ja
hampaiden tutkimus ja hoito, suun ja leukojen erikoissairaanhoidon
hoitotoimenpiteet, yksittäiset fysioterapiaan rinnastettavat hoidot ja
tilapäinen kotisairaanhoito. Asiakkaan tulee jatkossakin seurata itse
maksukaton täyttymistä.
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Valmistelija:  Sosiaali- ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy uudet sosiaali - ja terveydenhuollon
maksut 1.7.2021 alkaen.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu: Keiturin Sote Oy
 Virtain kaupunki
 Ruoveden kunta
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Perusturvalautakunta § 3 19.01.2021
Perusturvalautakunta § 20 23.02.2021
Perusturvalautakunta § 40 18.05.2021
Perusturvalautakunta § 56 22.06.2021

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-
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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.

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 §
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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

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
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 Ehdotus: Mikäli Keiturin Soten hallitus päättää halukkuudesta tuottaa te hos-
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. 
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Valmistelija:  sosiaali-ja terveysjohtaja

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

PETUL § 56
Tehostetun palveluasumisen kilpailutus keskeyttiin  ja tarjouspyyntö
jul kais tiin uudelleen siinä tapahtuneiden olennaisten muutosten
vuok si. Tarjousten jättöajan päätyttyä 28.6.2021,  on syytä ajoittaa
uu si tarjousten avaamistilaisuus. Avaustilaus järjestetään

Valmistelija:  sosiaali - ja terveysjohtaja, va talous - ja hallintopäällikkö

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi ja vahvistaa avaus ti-
lai suu den ajankohdaksi 29.6.2021 klo 11.00. Tilaisuuteen osallistuu
Virtain kau pun gin ja Keiturin Sote oy:n edustajat.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu:
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Perusturvalautakunta § 57 22.06.2021

Kunta- ja vakuutuslaitoskorvaukset 2021

85/02.02.00/2020

PETUL § 57
 Terveydenhuollon kunta- ja vakuutuslaitosten laskutusperusteet

(kor vauk set) liitteenä. Kustannukset perustuvat 2020 toteutuneisiin
käyn tei hin ja niiden kustannuksiin.

 Hintoja käytetään yksittäisten käyntien laskuttamiseen yh teis toi min-
ta-alu een välisistä yksitäisistä hoitojaksoista ja -käynneistä, ul ko-
kun tien laskuttamiseen ja vakuutusyhtiöiden laskuttamiseen. Hinnat
ovat vuoden 2020 käynteihin perustuvia täyskustannushintoja, jotka
ei vät sisällä katetta.

 Suunniteltaessa mahdollisia yhteisiä toimintoja voidaan päättää
muusta edellä esitetystä poikkeavasta laskutusperusteesta.

Valmistelija:  va talous - ja hallintopäällikkö

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevat vakuutus- ja
kuntalaskutushinnat.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 7151286, sähköposti
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu:
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Perusturvalautakunta § 58 22.06.2021

Lapsen tai nuoren itsenäistymisvarojen hallinta ja käytänteet

PETUL § 58
Lain määrittelemät itsenäistymisvarat

Lastensuojelulain (417/2007) 77 §:n mukaan lastensuojelulain
perusteella sijaishuoltoon sijoitettu lapsi on oikeutettu sijoituksen
päättymisen jälkeen maksettaviin itsenäistymisvaroihin. Kun lapsi tai
nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena,
huostaan otettuna tai jälkihuoltona, on hänen itsenäistymistään
varten kalenterikuukausittain varattava määrä, joka vastaa
vähintään 40 prosenttia hänen sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain 14 §:ssä tarkoitetuista tuloistaan,
korvauksistaan tai saamisistaan. Määrää laskettaessa ei lapsilisää
kuitenkaan oteta huomioon.

Jollei lapsella tai nuorella ole edellä mainitun lainkohdan
tarkoittamia tuloja, korvauksia tai saamisia, taikka jos ne ovat
riittämättömät, sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on tuettava
sijoituksen päättyessä itsenäistymässä olevaa nuorta asumiseen,
koulutukseen ja muuhun itsenäistymiseen liittyvissä menoissa
tarpeellisilla itsenäistymisvaroilla.

Sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus päättää
itsenäistymisvarojen maksamisen ajankohdasta. Lähtökohtaisesti
itsenäistymisvarat on annettava lapselle tai itsenäistymässä olevalle
nuorelle jälkihuollon päättyessä, taikka lapsen tai nuoren
itsenäistymisen tukemiseen tai turvaamiseen liittyvästä erityisestä
syystä viimeistään hänen täyttäessään 25 vuotta. Nuorta tulee
ohjata ja tukea itsenäistymisvarojen käytön suunnittelussa.

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on annettava selvitys
itsenäistymisvarojen kertymisestä ja maksamisesta sijoituksen
päätyttyä ja huoltajan, edunvalvojan tai 15-vuotiaan lapsen sitä
pyytäessä myös sijoituksen aikana. Lainsäädännössä ei ole erityisiä
säädöksiä siitä, millä tavoin ja minne itsenäistymisvarat tulee
tallettaa. Sen vuoksi on tarpeen määritellä Virtain kaupungin ja
Ruoveden kunnan noudatettava käytäntö, jolla itsenäistymisvarojen
kartuttaminen, valvonta ja käyttö olisivat mahdollisimman selkeitä.

Itsenäistymisvaroja varten lapselle / nuorelle tulee avata pankkitili
kaupungin tai kunnan toimesta. Tilin avauksen oikeudesta päättää
Virtain kaupungin talousjohtaja. Tilin käyttöoikeus määritellään
kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla. Tilin avauksesta
sosiaalitoimessa huolehtii toimistosihteeri, kuten myös
maksuvaraliikenteestä. Käytännössä myös lapsen asioista
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vastaavalla sosiaalityöntekijällä tai sosiaaliohjaajalla on oikeus
toimia tilin käyttäjänä ja päätöksentekijänä.

Tilin avanneen yksikön tulee luonnollisesti valvoa ja seurata tilin
käyttöä.
Tällä menettelyllä estetään lapsen huoltajan tai lapsen nosto-oikeus
tililtä. Valvonnan kannalta tililtä voidaan nostaa rahoja vain lapsen
asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan tekemällä
viranhaltijapäätöksellä. Viranhaltijapäätöksen toteutumista voidaan
seurata normaaleja tiliotetietoja seuraamalla.

Koska itsenäistymisvarat on tarkoitettu nuoren omaan käyttöön
sijoituksen päätyttyä, esim. asunnon kalustamiseen, tilille kertyneitä
varoja ei voida käyttää sijoituksen aikana nuoren omiin kuluihin tai
nuoren hoidosta tai huolenpidosta aiheutuviin kuluihin.

Lapsen huomattavan varallisuuden hallinta ja käyttö

Niissä tapauksissa, joissa sijaishuollossa olevalla lapsella on tai
hänelle kertyy sijaishuollon aikana verotettavaa tai muutoin
rekisteröitävää tai ilmoitettavaa varallisuutta, eikä huoltajien tai
muun edunvalvojan katsota huolehtivan varallisuudesta lapsen edun
mukaisesti, hänelle tulee käräjäoikeuden päätöksellä määrätä
edunvalvoja taloudellisten asioiden hoitoon. Tällöin edunvalvoja
päättää lapsen nimissä olevien pankkitilien käytöstä ja
käyttöoikeuksista.

Valmistelija:  sosiaali - ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää, että Virtain sosiaalitoimen
toimistosihteeri valtuutetaan avaamaan  lapselle / nuorelle
itsenäistymisvarojen tallentamiseen tarkoitetut pankkitilit. Tilien
käytössä noudatetaan asiaselostuksessa kuvattua tapaa, jossa
toimistosihteeri voi käyttää tilejä perustuen  lapsen asioista
vastaavan sosiaalityöntekijän tai lastensuojelun sosiaaliohjaajan
tekemään tilin nostoa koskevan viranhaltijapäätökseen niissä
tapauksissa, joissa tilille kertyneitä varoja on tarpeen käyttää.

 Perustettavat tilit ovat sijoittavan kunnan omistuksessa ja
hallinnassa jälkihuollon päättymiseen saakka. Nuoren täyttäessä 25
vuotta, voidaan pankin ja nuoren kanssa sopia, että tili siirtyy
kokonaan nuoren omistukseen ja hallintaan. 

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________
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Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, p. 044 715 1094,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Perusturvalautakunta § 59 22.06.2021

Täyttölupa lastensuojelun sosiaaliohjaajan virkaan

PETUL § 59
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) sosiaalityö määritellään asiakas-
ja asiantuntijatyöksi, jossa rakennetaan asiakkaan tai yhteisön
tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus sekä
seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. Sosiaalityö on
muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on asiakkaiden
toimintaedellytysten vahvistamisen lisäksi yhteisöjen sosiaalisen
eheyden edistäminen. 

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015) säädetään
oikeudesta toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Lain
tarkoituksena on varmistaa, että sosiaalihuollon työntekijöillä on
ammattitoiminnan edellyttämä koulutus sekä mahdollisuus edistää
ammattihenkilöiden välistä yhteistyötä ja tarkoituksenmukaisen
tehtävärakenteen muodostamista (em., 1§)

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan sosiaalihuoltoon liittyvää
neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä.
Sosiaaliohjauksen tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin ja
osallisuuden edistäminen elämänhallintaa ja toimintakykyä
vahvistamalla. (Em., 15–16 §.). Sosiaaliohjaukseen ja työhön liittyy
vahvasti palvelutarpeen arviointi, johon henkilöllä on oikeus, jollei
arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. (SHL 2014/1301, 36
§.). Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tehdään yhteenveto
asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen
tarpeesta ja määritellään asiakkaan tarve omatyöntekijään (SHL
2014/1301, 37 §). Lisäksi palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä
selvitetään tarvittaessa myös lastensuojelun tarve (LsL 2007/417,
26 §).

Yhteistoiminta-alueella vapautuu lastensuojelun sosiaaliohjaajan
virka 29.6.2021 alkaen. Viran sijoituspaikkana on Ruovesi. Viran
täyttäminen on välttämätöntä lakisääteisten työtehtävien
turvaamiseksi.

Vaikuttavuuden arviointi tummennetulla:
Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei
vaikutusta
Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei
vaikutusta
Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen / ei vaikutusta
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Valmistelija:  sosiaali - ja terveysjohtaja

Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle lastensuojelun
sosiaaliohjaajan täyttölupaa 1.8.2021 alkaen.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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

Jakelu: Kaupunginhallitus
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Perusturvalautakunta § 60 22.06.2021

Tiedoksi perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä

PETUL § 60
Lista nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija:  va. talous- ja hallintopäällikkö

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

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

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



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2021 32
Perusturvalautakunta 22.06.2021

Ptk:n tark.

Perusturvalautakunta § 61 22.06.2021

Ilmoitusasiat

PETUL § 61
- Päätös LSSAVI/1885/2020

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________
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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   48, 49, 52, 54. 59, 60, 61
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät   50, 51, 55-58
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  50, 51, 55-58

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, Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Pykälät 53
Valitusaika 14 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.
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Ptk:n tark.

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

Pöytäkirjan
nähtävilläolopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 29.6.2021

Liitetään pöytäkirjaan


