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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta
PETUL § 39
Ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja tarkastetaan 13.3.2018 ja pidetään julkisesti nähtävillä
14.3.2018.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Pauli Kotalampi ja Risto Saarinen.
_________
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Perusturvalautakunnan tilinpäätös ja tavotteiden toteutuminen 2017
PETUL § 40
Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteuma
vuodelta 2017 on 27.2.2018 tilanteen mukaan seuraava, tilinpäätös
ei sisällä investointeihin kohdistuvia poistoja:
Perusturvalautakunta yhteensä

Virtain palvelutuotanto

Ruoveden palvelutuotanto

Perusturvan osalta on eritelty Virtain ja Ruoveden palvelutuotanto.
Ruoveden kunnan maksuosuus on budjetoitu yhdelle terveystoimen
tukipalveluiden tulosalueelle.
Perusturvalautakunta teki määrärahamuutosehdotuksen talousarviPtk:n tark.
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oon vuoden 2017 lopussa, jonka johdosta Ruoveden palvelutuotantoon lisättiin menomäärärahaa yhteensä 700 000 euroa €: Tämä lisämääräraha Ruoveden palvelutuotantoon jakautui seuraavasti:
• Sairaanhoito 180 000 euroa
• Sosiaalityö 220 000 euroa
• Kehitysvammahuolto 70 000 euroa
• Koti- ja vanhustyö 230 000 euroa
Virtain palvelutuotannossa tehtiin 250 000 euron lisäys erikoissairaanhoidon menoihin.
Ruoveden palvelutuotannon talousarvion (sis. lisämäärärahan) toimintakate ylittyi tukipalveluiden, sairaanhoidon ja hammashoidon
osalta. Ruoveden tukipalveluissa pieni ylitys (0,1%) johtui alibudjetoiduista palveluiden ostoista. Sairaanhoidon talousarvion ylitystä
selitää alibudjetoidut ict-palvelut, sosiaali- ja terveyspalveluiden ostot, aineiden, tavaroiden ja tavirkkeiden ostot. Hammashoidon ylitys
selitttyy budjetoitua suuremmilla palveluiden ostoilla esim. hammaslääkärien palveluostoilla (oikojat, erikoishammaslääkäri, Keiturin Sotelta ostettu hammaslääkärien työpanoksen osto.
Virtain palvelutuotannon talousarvion (sis. lisämäärärahan) toimintakate ylittyi tukipalveluiden, sairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon
osalta. Virtain tukipalveluissa ylitys johtui ylibudjetoiduista tuotoista
ja alibudjetoiduista palveluiden ja tarvikkeiden ostoista. Erikoissairaanhoidon ylitys johtui palveluostojen ylityksestä. Sairaanhoidossa
palveluiden ostot, erityisesti muiden kuin asiakaspalveluiden ostot,
sekä aineet, tavarat ja tarvikkeet ylittivät budjetoidun määrärahan.
Investoinnit

Perusturvalautakunnan hankeryhmän määrärahat olivat varaumia
terveys- ja sosiaalitoimen käytössä olevien ohjelmistolisenssien päivittämiseksi. Vuonna 2017 toteutui ohjelmisto-hankintojen osalta Lifecare investointi. Autoklaavi, suoradigitaalinen detektori ja hammashoidon olivat muita perusturvalautakunnan investointeja. Ohjelmistolisenssit ylittyivät budjetoidusta (sis. lisämääräraha) huomattavasti 70 666 euroa.
Talousarviossa 2017
Ptk:n tark.
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kousasian liitteenä.
Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee tilinpäätöstiedot ja talousarviotavoitteiden toteumat tiedoksi ja antaa ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen muutoksin keskustelun
jälkeen.
Kaisa Jaatinen poistui kello 19.17 ja Pirkko Mäenpää kello 19.30.
_________

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

Ptk:n tark.
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Lääkärinlausuntojen maksuttomuus yhteistoiminta-alueella
PETUL § 41

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 22 §:ssä säädetään todistuksista. Pykälän mukaan kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että
sen asukas tai terveyskeskuksen potilas saa terveydentilaansa koskevan todistuksen tai lausunnon silloin, kun todistuksen tai lausunnon tarve perustuu lakiin, taikka on asukkaan tai potilaan hoidon,
toimeentulon, opiskelun tai muun vastaavan syyn kannalta välttämätöntä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulaki, 734/1992) 5 §:n 1 kohdan d-alakohdan mukaan maksuja saa periä terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausunnoista silloin kun ne eivät liity potilaan hoitoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen
(912/1992) 23 §:ssä säädetään lääkärintodistuksen ja lääkärinlausunnon maksun enimmäismäärästä. Lisäksi pykälän mukaan maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta.
Potilaan hoitoon liittyviä todistuksia, jotka ovat kunnissa maksuttomia, ovat seuraavat todistukset:

A-todistus

B-todistus on maksuton, jos todistus on laadittu sairauden hoitoa varten (esim. sairauslomaa, Kelan kuntoutusta, Kelan erityiskorvattavaa lääkehoitoa varten)

Nuorison terveystodistus

Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä
varten

Lausunto veteraanikuntoutusta varten

Lääkärinlausunto holhousasioissa

Todistus lapsen sairaudesta

Todistus matkakustannusten korvausta varten

Todistus koulukyydityksestä sairauden perusteella

Allergiatodistukset

Neuvolan ja kouluterveydenhuollon todistukset

Valmistelija: Taloussuunnittelija
Ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää esityksen mukaisten lääkärintodistusten maksuttomuudesta yhteistoiminta alueella.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh. 044 715 1286, sähköposti
Ptk:n tark.
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Perheneuvolan psykologin täyttölupa
PETUL § 42
Perheneuvolassa annetaan sosiaalihuoltolain 26 §:n mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja
myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi
sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Perheneuvolan psykologin tärkeänä tehtävänä on tehdä
psykologisia tutkimuksia lapsille.
Perheneuvolan nykyinen psykologi jää eläkkeelle syksyllä 2018.
Oheisena täyttölupa-anomus.
Valmistelija: hyvinvointijohtaja
Ehdotus:

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi täyttöluvan perheneuvolan toistaiseksi voimassa olevalle viralle,
koska sen täyttäminen on toiminnan kannalta välttämätöntä.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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Ilmoitusasiat
PETUL § 43






Talous- ja velkaneuvonnan tilasto v. 2017
Aluehallintovirasto on hyväksynyt Keiturin Sote Oy:n uuden
terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan. Uutena vastuulääkärinä toimii 1.3.2018 alkaen laillistettu erikoislääkäri
(yleislääketiede) Markku Puro.
A-klinikkasäätiön vuoden 2017 tilastot

Valmistelija: hyvinvointijohtaja
Ehdotus:

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, puh. 044 715 1094, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 39, 40,42, 43
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälä 41
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Virtain perusturvalautakunta, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT
Pykälä 41
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
(rasti)
Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituskirja

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Kunnallisvalitus, pykälät,
valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät,
valitusaika _____ päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika ___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla va-

litusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite _______________________________Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite ________________________________Pykälät

Lisätietoja

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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