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KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 5 / 2014

Perusturvalautakunta

Kokousaika
Kokouspaikka

02.06.2014 klo 17.00 – 17.35
Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone

Saapuvilla olleet
jäsenet

Kärkelä Pilvi
Yli-Kujala Minna
Aittoniemi Helena
Haveri Satu
Kohtala Paavo
Kuusisto Kosti
Lehtinen Jyri
Leppälä Martti
Korkiakoski Mika

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Mäkinen Heikki
Yli-Salomäki Markku

khall:n edustaja
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

41 - 44

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Leppälä ja Mika Korkiakoski.

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pilvi Kärkelä

Markku Yli-Salomäki

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 3.6.2014
Allekirjoitukset

Martti Leppälä
Mika Korkiakoski
Paikka ja pvm:
Kihniön kunnanvirasto 9.6.2014 klo 9 – 15.
Virka-asema
Allekirjoitus

Perusturvajohtaja
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LISÄMÄÄRÄRAHA KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN MÄÄRÄAIKAISEEN PALKKAAMISEEN
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen
sosiaalihuollon valvonta-asiassa 31.3.2014 päivätyllä kirjeellä. Asia
koskee Kihniön kunnan vanhustenhuoltoa. Päätös on liitteenä
numero 1.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut sosiaalihuoltolain
57§ 3 momentin nojalla Kihniön kunnalle huomautuksen ns. Iltakodin
hoitohenkilöstön riittämättömyydestä suhteessa yksikön asiakasmäärään. Henkilökuntaa tulee olla em. päätöksen mukaan riittävästi, jotta
työntekijöitä on kaikkina vuorokauden aikoina, koska yksikössä on yövalvontaa tarvitsevia asiakkaita. Henkilöstön mitoittamisen lähtökohtana tulee olla asiakkaiden toimintakyky ja palvelujen tarpeet.
Uuden 1.7.2013 voimaantulleen vanhuspalvelulain 20 §:n mukaan toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. Jos toimintayksikön
tiloissa hoidettavana olevan iäkkään henkilön toimintakyky on alentunut
siten, että hän tarvitsee huolenpitoa vuorokauden ajasta riippumatta,
toimintayksikössä on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina.
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut laatusuosituksen hyvän
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Laatusuosituksessa todetaan, että henkilöstön kohdentamisessa tulee huomioida
asiakkaiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä muut tarpeet. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksen mukaan tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodissa suositus ehdottomaksi vähimmäismääräksi on 0,50 hoitotyöntekijää asukasta kohden. Suositeltu henkilöstön vähimmäismitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevien työntekijöiden osuus korvataan sijaisilla.
Liitteessä numero 2 on tarkempi selvitys Iltakodin nykyisestä henkilöstöstä ja suunnitelma henkilöstön lisäämiseksi henkilöstömitoituksen
tavoitteen saavuttamiseksi. Iltakodilla keskimääräinen pitkäaikainen
asukasmäärä on 19 – 20 asukasta.
Lisähenkilöstö palkataan tässä vaiheessa määräaikaisesti tämän vuoden loppuun saakka. Tämä sen vuoksi, että lähikuukausina saadaan
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tarkemmat päätökset Kihniön sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden organisointitavasta. Joka tapauksessa tavoitteena on saada henkilöstömitoitus suositusten mukaiseksi viimeistään ensi vuoden alusta
alkaen.
Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole määrärahavarausta uusien
hoitajien palkkaamiseen, joten lisämäärärahaa on haettava palkkauskustannuksiin.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle 70.000 euron lisämäärärahaa vuoden 2014 talousarvioon kolmen uuden määräaikaisen
lähihoitajan toimen palkkauskustannuksiin kotihoidon toimintayksikköön
Iltakotiin henkilöstömitoituksen parantamiseksi. Kotihoidon lopullinen
henkilöstömitoituksen saaminen sosiaalihuoltolain, vanhuspalvelulain
20 §:n ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vaatimusten sekä
Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksen mukaiseksi sekä edellä
olevien toimien vakinaistaminen käsitellään vuoden 2015 talousarvion
valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä.

Perusturvaltk. § 41

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI PER 30.04.2014
Perusturvan talousarvion toteutuma per 30.4.2014 liitteenä numero 3.
Maaliskuun lopussa toimintakulujen toteutuma koko perusturvan osalta
oli 32,6 % ja toimintatuottojen toteutuma 29,9 %.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvan
talousarvion toteutumaraportin per 30.4.2014.

Perusturvaltk. § 42

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen
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RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUKSEN MYÖNTÄMINEN 2014
Valtiokonttori on päätöksellään 27.1.2014 myöntänyt Kihniön kunnalle
rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahaa 10.714,21 euroa ja toisella
päätöksellään 27.1.2014 rintamaveteraanien kotiin vietävien
avopalveluihin 2.898,23 euroa . Kuntien tulee tehdä vuoden 2014
määrärahalla maksettavat rintamaveteraanien kuntoutuspäätökset
31.12.2014 mennessä. Tehtyjen kuntoutuspäätösten perusteella
voidaan kuntoutuskustannuksia maksaa 31.3.2015 saakka.
Valtiokonttori on antanut 29.1.2014 päivätyllä ohjeella perusteet, jonka
mukaan rintamaveteraanien kuntoutusta ja avupalveluja järjestetään.
Kuntoutushakemukset valmistelee / käsittelee Kihniössä kuntoutustyöryhmä, johon kuuluvat lääkäri, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, johtava
hoitaja ja sosiaalitoimen edustajana sosiaaliohjaaja.
Kuntoutushakemuksia vuoden 2014 määrärahasta on toimitettu yksi
uusi hakemus.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta myöntää rintamaveteraanikuntoutuksen avokuntoutuksena --------------------------. Avokuntoutusta myönnetään toimintakykyluokkiin I ja II kuuluville enintään 3x10 tai 2x15 hoitosarjaa ja
toimintakykyluokkaan III kuuluville enintään 2x10 hoitosarjaa. Toimintakykyluokan määrittelee terveyskeskuslääkäri.

Perusturvaltk. § 43

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Salassa pidettävä asia – ei julkista nähtävänä pitämistä
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ILMOITUSASIAT

Esittelijä

-

ELY-keskus tiedote 20.5.2014, Pirkanmaan työllisyyskatsaus
30.4.2014; Kihniön työttömyysaste 12,1 %, Pirkanmaan 13,5 ja
koko maa 11,7 %,

-

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, tiedote 14.5.2014;
Peruspalvelujen arviointiraportti Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston alueella,

-

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisu; Lapsen elatus ja
huolto 2013

-

ELY-keskus päätös 21.5.2014; Päätös korvauksesta kuntouttavan
työtoiminnan järjestämiseen,

-

Sosiaali- ja terveysministeriön uutiskirje 3/2014 (27.5.2014).

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Perusturvaltk. § 44

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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