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Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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25 - 32

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Yli-Kujala ja Paavo Kohtala.

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: 16.4.2014
Allekirjoitukset

Minna Yli-Kujala
Paavo Kohtala
Paikka ja pvm:
Kihniön kunnanvirasto 22.4.2014 klo 9 – 15.
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EHO-ARVIOINTILOMAKKEET VUODELTA 2013
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatiman valtakunnallisen ohjelman
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO) tavoitteena tehostaa ja yhdenmukaistaa Eviran ohjaamaa valvontaviranomaisten toimintaa. Ohjelma sisältää lisäksi eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laatua koskevat
yleiset tavoitteet sekä valvontaan kuuluvat tarkastukset, näytteenotot ja
muut toimenpiteet.
Ohjelmasta säädetään eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 8 §:ssä ja
valtioneuvoston asetuksessa eläinlääkintähuollosta (1031/2009) 1
§:ssä.
EHO on osa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa ja (EY) N:o 882/2004 valvonta-asetuksen mukaista elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU).
Liitteenä numero 1 on EHO-arviointilomakkeet vuodelta 2013. Arviointiraportti suositellaan käsiteltäväksi kunnan asianomaisessa lautakunnassa. Lomakkeet on toimitettu aluehallintovirastolle.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi EHO-arviointilomakkeet vuodelta 2013.

Perusturvaltk. § 25

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI PER 28.2.2014
Perusturvan talousarvion toteutuma per 28.2.2014 liitteenä numero 2.
Helmikuun lopussa toimintakulujen toteutuma koko perusturvan osalta
oli 15,0 % ja toimintatuottojen toteutuma 9,6 %.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvan
talousarvion toteutumaraportin per 28.2.2014.

Perusturvaltk. § 26

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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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 uusia
hakemuksia kolme.
Esittelijä

Ehdotus:
-------

Perusturvaltk. § 27

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Salassa pidettävä asia – ei julkista nähtävänä pitämistä
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ENSIHOIDON UUDEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VALMISTELUUN LIITTYVÄ KIHNIÖN
PERUSTURVALAUTAKUNNAN KANNAOTTO
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri valmistelee parhaillaan uutta ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöstä. Nykyinen palvelutasopäätös on voimassa 2013-2014. Kunnallisjohtajien kokouksessa 25.3.2014 toimialajohtaja Hannu Päivä on esitellyt valmistelua. Hänen esittelymateriaalissaan oli esimerkkinä viiden eri yksikön lakkauttamisesta tulevat ”säästöt”. Esimerkkinä lakkautettavista oli Kihniö. Edellä mainittujen yksikköjen lakkauttamisesta tulevat säästöt olisivat Hannu Päivän laskelman
mukaan 1.524.714 euroa. Kihniön kuntaan ei ole oltu minkäänlaisessa
yhteydessä valmistelun aikana.
Kihniön kunnan perusturvalautakunnan kantana toteamme ensihoidon
uuden palvelutasopäätöksen valmisteluun liittyen seuraavaa:
Kihniön kunnan perusturvalautakunta ei hyväksy Kihniön ensihoitoyksikön lakkauttamista vuoden 2015 alusta alkaen. Kihniö sijaitsee Pirkanmaan äärilaidalla ja etäisyydet täältä ensihoidon palvelujen saamiseksi ovat pitkät. Lähimmät ensihoidon yksiköt ovat Parkanossa ja Virroilla. Parkanosta etäisyys Kihniön pohjoisosaan on lähes 50 kilometriä. Virroilta vastaava etäisyys kaukaisempaan Kihniön osaan on myös
50 kilometrin luokkaa. Kuinka näillä etäisyyksillä voidaan turvata ensihoidon asianmukainen ja tasapuolinen toteutuminen Kihniössä, jos
Kihniön ensihoitoyksikkö lakkautettaisiin? Entä tilanne, jossa sekä Parkanon, Virtain ja Ylöjärven (Kurun alue) ensihoidon yksiköt ovat kiireellisissä ensihoidon tehtävissä?
Virtain kaupunki on 1.3.2014 alkaen siirtänyt virka-ajan ulkopuolisen
päivystyksen (ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys) Tampereelle Acutaan.
Edellä oleva muutos vaikeuttaa entisestään ensihoidon saavutettavuutta Ylä-Pirkanmaalla ja osassa Luoteis-Pirkanmaata. Päivystysasiakkaat
viedään virka-ajan ulkopuolella Acutaan, jolloin kuljetuksen käytetty aika lisääntyy oleellisesti verrattuna tilanteeseen, jolloin päivystys oli Virroilla. Em. tilanteessa jää näille alueille ensihoidon kannalta tyhjiö, jos
Kihniössäkään ei ole ensihoidon yksikköä paikkaamaan Virtain / YläPirkanmaan aluetta.
Pirkanmaan kunnat ovat sijainnistaan riippuen ensihoidon toimivuuden
kannalta aivan eri asemassa Pirkanmaan äärilaidoilla verrattuna Tampereen kaupunkiseudun kuntiin. Ensihoidon kuljetustehtävään käytetty
aika Acutaan on aivan erilainen Pirkanmaan äärirajoilta kuin Acutan läheisyydestä sijaitsevilta kunnista. Vakavissa sairaus- ja onnettomuustaPöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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pauksissa tällä on oleellinen merkitys potilaan selviytymisen kannalta.
Tällaisissa tilanteissa ensihoidon saatavuus ja saavutettavuus tulee taata myös alueen äärirajoilla.
Ensihoidon palvelutasopäätöstä valmisteltaessa on väärin käyttää yhtenä perusteena tehtävämääriä. Palvelutasopäätöstä valmisteltaessa tulee ottaa huomioon myös suuri ja koko ajan lisääntyvä vapaa-ajan
asukkaiden määrä Ylä-Pirkanmaalla ja Luoteis-Pirkanmaalla.
Kihniössä on myös alustavasti käyty keskusteluja nykyisen palvelujen
tuottajan kanssa ensihoidon palvelukonseptin laajentamisesta, joka olisi
järkevää Pirkanmaan reuna-alueiden kunnissa. Myös tätä asiaa tulisi
sairaanhoitopiirin valmistella tulevan uuden ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelun yhteydessä.
On tärkeää muistaa uutta ensihoidon palvelutasopäätöstä valmisteltaessa, että Kihniön ambulanssi on toiminut ja palvelee edelleen monissa
eri ensihoidon tilanteissa myös em. naapurikunnissa. Näitä ei liene
valmistelun laskelmissa huomioitu eikä jyvitetty. Joskus hälytykset Kihniöstä ovat kohdentuneet ja kohdentuvat jatkossakin myös Pohjanmaan suuntaan. Jo yksikin vakava onnettomuus/sairaustilanne, jossa
ensihoito ei olekaan oikeassa ajassa oikeassa paikassa, voi ihmishenkien menetyksenä ja / tai elinikäisenä vammautumisena ”syödä” suunnitellut ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelussa käytetyn kustannussäästön.
Ensihoitopalvelu vastaa potilaan kiireellisestä tilannearviosta sekä tarvittaessa ensihoidosta ja potilaan kuljettamisesta terveydenhuollon yksikköön. Oikein laadittu ensihoidon palvelutasopäätös turvaa mahdollisimman tasa-arvoisen palvelujen saannin eri alueilla.
Palvelutasopäätöksen avulla voidaan tuottaa ensihoitopalvelua mahdollisimman tehokkaasti sekä tavoittaa alueen ensihoitoa tarvitsevista
potilaista tavanomaisessa elinympäristössään, kuten kotona tai työpaikalla, alueellisesti määritellyssä enimmäisajassa.
Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on
järjestettävä terveydenhuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan
sellaisiksi kuin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asukkaiden hyvinvointi,
potilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja terveydentila sekä niihin
vaikuttavien tekijöiden seurannan perusteella lääketieteellisesti,
hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti arvioitu perusteltu
tarve edellyttävät. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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vastuullaan olevien asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja
saatavuudesta yhdenvertaisesti koko alueellaan. Sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuoltopalvelut alueellaan
lähellä asukkaita, paitsi jos palvelujen alueellinen keskittäminen on
perusteltua palvelujen laadun turvaamiseksi.
Ensihoitopalvelu kustannusten jakoperusteeksi esitämme kapitaatioperustetta samalla tavalla kuin uuteen SOTE-lainsäädäntöön tulee kustannustenjakoperusteeksi vastaava. Maakunnallinen aluepelastuslaitoksen kustannusten jako on myös kapitaatioperusteinen.
Ennen ensihoidon siirtymistä toteutimme ensihoidon kunnan omana
toimintana. Ensihoidon nettokustannukset (toimintakulut vähennettynä
toimintatuotoilla) olivat vuosina 2011-2012 keskimäärin 74.590 euroa
vuosittain. Sairaanhoitopiirin toteuttamana kustannukset ovat aivan eri
tasoa.
KELA-korvaukset tulee kohdentaa aiheuttamisperusteisiksi kuten nykyisen ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelussa on todettu. Kihniön kunnan hoitaessa itsenäisesti ensihoitoa olivat KELA-korvaukset
vuosina 2011 – 2012 keskimäärin 125.000 euroa vuodessa.
Oheismateriaalina toimialajohtaja Hannu Päivän ”Ensihoitopalvelut
2013 ja uuden palvelutasopäätöksen valmistelu” materiaali.
Tämä perusturvalautakunnan ensihoidon palvelutasopäätöksen valmisteluun liittyvä kannaotto toimitetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle, sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalaiselle sekä ensihoidon
palvelutasopäätöksen valmistelusta vastaavalle toimialajohtaja Hannu
Päivälle.
Esittelijä

Ehdotus:
Kihniön kunnan perusturvalautakunta vaatii ensihoitoyksikön sijainnin
pysymistä edelleen Kihniössä. Tällä tavalla pystytään turvaamaan ensihoitopalvelua tarvitsevien kihniöläisten tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu kuten terveydenhuollossa tulee toteutua. Samalla varmistetaan naapurikuntien ensihoidon asianmukainen toteutuminen tilanteissa, joissa oma ensihoidon yksikkö on kiireellisessä kuljetustehtävässä.
Edelleen perusturvalautakunta vaatii Kela-korvausten kohdentamista
uusissa palvelutasopäätöksissä oikeudenmukaisiksi eli aiheuttamisperusteisiksi.
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Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUSOHJAUSEURANNAN TOTEUTUMA 1.1. –
31.3.2014
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutumaraportti valmistuu kokoukseen mennessä. Raportti jaetaan kokouksessa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toteutumaraportti on liitteenä numero 3.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuman ajalta 1.1. –
31.3.2014.

Perusturvaltk. § 29

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavien viranhaltijoiden
tekemät viranhaltijapäätökset ajalla 15.3.2014 – 11.4.2014: perusturvajohtaja, vastaava lääkäri ja johtava hoitaja. Päätökset nähtävänä
kokouksessa.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakuntakunta merkitsee ajalla 15.3.2014 – 11.4.2014
tehdyt viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, että se ei
käytä otto-oikeuttaan ko. päätöksiin.

Perusturvaltk. § 30

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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ILMOITUSASIAT

Esittelijä

-

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) päätös
1.4.2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskevan luvan muuttaminen, Näsimento Oy,

-

Fimlab asiakastiedote 7.4.2014; Suoritteet 1-3/2014 / Kihniön
laboratorio,

-

Pirkanmaan ELy-keskus 3.3.2014 päätös; Päätös korvauksesta
kuntouttavana työtoiminnan järjestämisestä,

-

Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnan kirje 12.3.2014; Kutsunnat
Kihniössä 5.9.2014.

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Perusturvaltk. § 31

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU-UUDISTUS
Perusturvalautakunta keskustelee perusturvajohtajan alustuksen
perusteella sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta käy sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta
keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Perusturvaltk. § 32

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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