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Perusturvalautakunta

Kokousaika
Kokouspaikka

18.03.2014 klo 17.00 – 18.00
Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone

Saapuvilla olleet
jäsenet

Kärkelä Pilvi
Yli-Kujala Minna
Aittoniemi Helena
Kuusisto Kosti
Lehtinen Jyri
Leppälä Martti
Toivonen Katri

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet

Yli-Salomäki Markku

esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

13 – 24

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Leppälä ja Katri Toivonen.

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: 19.3.2014
Allekirjoitukset

Martti Leppälä
Katri Toivonen
Paikka ja pvm:
Kihniön kunnanvirasto 25.03.2014 klo 9 – 15.
Virka-asema
Allekirjoitus
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TILAPÄISEN KOTISAIRAANHOIDON MAKSUN TARKISTUS
-------RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUKSEN MYÖNTÄMINEN 2014
ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN VUONNA
2013
LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2013 ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSIIN
TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI PER 31.12.2013
PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
VALVONTASUUNNITELMIEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODELTA 2013
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
ILMOITUSASIAT
TURVAPUHELIMIEN LASKUTUSKÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN
MUISTISAIRAIDEN PALVELUASUMISYKSIKÖN SUUNNITTELU / TYÖRYHMÄN
NIMEÄMINEN

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus
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TILAPÄISEN KOTISAIRAANHOIDON MAKSUN TARKISTUS
Voimassa olevan maksukäytännön mukaan asiakas maksaa tulojensa
ja varallisuutensa mukaan esim. kaksi kertaa kuukaudessa tapahtuvasta säännöllisestä kotisairaanhoidon käynnistä jopa 130 euroa
kuukaudessa, mitä voidaan pitää kohtuuttomana Tällaisia asiakkaita on
Kihniössä keskimäärin viisi. Tilapäisen kotisairaanhoidon käynnin hinta
on maksutaksan mukaan 9,30 euroa.
Edellä olevaan maksuun esitetään muutosta siten, että harvemmin kuin
kerran viikossa tapahtuva kotisairaanhoidon käynti kihniöläisiltä asiakkailta olisi 9,30 euroa / käynti.
Valmistelijat: johtava hoitaja Heli Yli-Kauhaluoma ja kotihoidon
vastaava sairaanhoitaja Leila Pusa.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy 1.1.2014 alkaen harvemmin kuin
kerran viikossa tapahtuvasta säännöllisestä kotisairaanhoidon
käynnistä kihniöläisiltä asiakkailta perittäväksi 9,30 euroa / käynti.
Päätös koskee vuosia 2014 – 2015.

Perusturvaltk. § 13

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 tähän
mennessä kolme.
Esittelijä

Ehdotus:
-------

Perusturvaltk. § 15

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013
Liitteenä numero 2 yhteenveto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
palvelusopimuslaskutuksesta vuonna 2013. Viime vuoden lopullinen
laskutus oli kalliin hoidon tasausmaksu mukaan lukien yhteensä
2.501.217,56 euroa. Edellisten vuosien varsinaisten erikoissairaanhoidon palvelujen ostot olivat seuraavat:
2.314.651 €
2.414.907 €
2.090.486 €
2.001.658 €
2.146.576 €

2012
2011
2010
2009
2008

Viime vuonna oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen ostoon (ml.
erityisvelvoitemaksu ja kvtel-maksu) varattuna talousarviossa yhteensä
2.479.095 euroa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laskutti erityisvelvoitemaksua Kihniön
kunnalta viime vuonna yhteensä 25.658 euroa.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen toteutumisen vuodelta 2013 tietoonsa saatetuksi.

Perusturvaltk. § 16

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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VUODEN 2013 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN YLITYKSEN HYVÄKSYMINEN
Viime vuoden talousarviossa oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintakuluihin varattu yhteensä 2.479.095 euroa. Lopulliset sairaanhoitopiirille
maksetut toimintakulut (ml. eläkeperusteiset maksut, kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksu) olivat vuonna 2013 yhteensä
2.569.261,38 euroa. Suurimmat ylitykset verrattuna tilaukseen olivat
sisätautien, sydänkeskuksen, lastenpsykiatrian ja lasten tautien toimintamenoissa.
Muun erikoissairaanhoidon (yksityiset palvelujen tuottajat, kunnat)
toimintamenot olivat vuonna 2013 yhteensä 38.686,26 euroa eli
talousarviossa varattuun määrärahaan verrattuna ylijäämää jäi yli
31.000 euroa.
Edellä mainittuun selvitykseen perustuen koko erikoissairaanhoidon
tulosalueen määrärahan ylityksen hyväksynnän tarve vuodelle 2013 on
noin 58.900 euroa.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittää
edelleen kunnanvaltuustolle erikoissairaanhoidon tulosalueelle vuodelle
2013 yhteensä 58.900 euron ylityksen hyväksymistä.

Perusturvaltk. § 17

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI PER 31.12.2013
Perusturvan talousarvion toteutuma per 31.12.2013 liitteenä numero
3A. Koko viime vuoden mukaan toimintakulujen toteutuma koko
perusturvan osalta oli 98,7 % ja toimintatuottojen toteutuma 98,1 %.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvan
talousarvion toteutumaraportin per 31.12.2013.

Perusturvaltk. § 18

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

18.03.2014

8

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
Lautakunnan on laadittava toiminnastaan kertomus kultakin kalenterivuodelta. Liitteenä numero 3B on perusturvalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2013.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen numero 3B mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2013.

Perusturvaltk. § 19

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus
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VALVONTASUUNNITELMIEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODELTA 2013
Ympäristöterveyden huollon valvontaan koskevan valvontasuunnitelma-asetuksen 665/2006 mukaisesti kunnan ympäristöterveydenhuollosta vastaavan toimielimen tulee hyväksyä tulevan vuoden valvontasuunnitelma sekä arvioida edellisen vuoden valvontasuunnitelman toteutumista ja toimittaa arvioinnin tulokset paikalliseen aluehallintovirastoon kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Arviointia tulee tehdä ainakin seuraavien osa-alueiden kohdalla: tarkastusten määrä ja kattavuus kohdetyypeittäin, näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentaminen.
Arviointituloksia voidaan käyttää apuna toiminnan kehittämisessä ja
tehostamisessa ja jatkosuunnitelmien laadinnassa. Kokonaisuuden tavoitteena on järjestää kuntalaisille turvallinen elinympäristö ja ennaltaehkäistä terveyshaittoja.
Vuoden 2013 valvontatietojen raportointi elintarvikevalvonnan osalta on
muuttunut Oiva-järjestelmän mukaan kokonaisvaltaisesti. Tiedot tarkastuksista ja niiden määristä siirtyvät Maa- ja metsätalousministeriön Tike-tietokannasta suoraan keskusvirastolle. Ainoastaan entinen ELTU
a-kaavake sekä b-kaavakkeen osio näytteidenotosta tullaan täyttämään manuaalisesti ja toimittamaan Eviraan. VASU- raportointi säilyy
toistaiseksi ennallaan. Valviran omia lomakkeita terveydensuojelun ja
tupakkalain valvonnan toteutumisessa on mahdollista käyttää vielä
vuoden 2013 tulosten raportoinnissa. Ensi vuodesta nämä tiedot siirtyvät YHTI-ohjelman mukaisesti kokonaan verkkoon. Vuoden 2013 Valviran raportointilomakkeisiin on jo valmiiksi yhdistetty Kihniön ja Parkanon kohteet ja valvontatiedot.
Vuoden 2013 valvontasuunnitelmat toteutuivat pääpiirteiltään. Valvontasuunnitelmat oli suhteutettu käytettävissä oleviin resursseihin ja laadittu maltillisiksi. Tarkastusten tehostamiseksi tehtiin keskitetysti kaikkien valvontasuunnitelmien tarkastukset samanaikaisesti niihin kohteisiin, joihin kohdistuu useamman eri valvontasektorin tarkastukset.
Vuoden 2013 ympäristöterveydenhuoltoa leimasi ja rasitti kahdet eri
yhteistyöneuvottelut, ensin Pirtevan ja sitten Sastamalan kanssa. Aivan
vuoden lopussa saatiin, ilman ministeriön pakottamista, sopimus aikaan Sastamalan kanssa. Integroituminen yhteistyöalueeseen ja yhteisten käytäntöjen sekä toimintamallien muodostaminen siirtyi kokonaisuudessaan vuodelle 2014, jonka vaikutusta valvontasuunnitelmien
toteumaprosentteihin on vaikea ennustaa. Yhdistyminen Sastamalan
sosiaali- ja terveyspalveluihin pienensi nyt liittyvien kuntien resursseja
yhteensä yli puolella henkilötyövuodella.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

18.03.2014

10

Oiva-järjestelmään siirtyminen asetti omat haasteensa elintarvikevalvontaan ja osaltaan lisäsi elintarvikevalvontaan käytettyjen htpv määrää, ainakin tänä ensimmäisenä siirtymävuonna.
Työajan jakautumisesta eri valvontasektoreille ei voi tarkkaan tilastoida, sillä työtehtäviä ei voi selkeästi laskea yhdelle yksittäiselle osaalueelle, kun käytännössä tehdään montaa asiaa samanaikaisesti. Raportointilomakkeisiin laskettujen htpv määrä on täysin oikea ainoastaan
kokonaismäärältään.
Pääosa työajasta kuluu kuntalaisten neuvomiseen, opastamiseen, lupien ja ilmoitusten käsittelyyn, lausuntojen antamiseen, valitusten vastaanottaminen, erilaiseen toimistotyöhön sekä asumisterveyteen liittyviin tarkastuksiin, joten valvontasuunnitelmien mukaisiin tarkastuksiin
jää ainoastaan alle puolet työajasta. Asumisterveyteen liittyvät tehtävät
kuten asunnontarkastukset sekä asukkaiden neuvonta, näytteidenotto,
tulosten analysointi, sisäilmatyöryhmät ja – palaverit ovat rajusti lisääntyneet vuosi vuodelta.
Elintarvikevalvonta
Valvontaa on tehty riskiperusteisesti eli valvontakohteita on priorisoitu
vähimmäisvaatimuksella, että kaikissa kohteissa käydään vähintään
kerran. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia oli muutamia, koskien
uusia yrityksiä tai toiminnan olennaista muutosta sekä asiakasvalituksia.
Lihavalmisteiden listeriaprojekti jatkui vuodelle 2013. Uusina painopistealueina olivat kasvisten käsittelyhygienia elintarvikehuoneistoissa ennen vähittäismyyntiä sekä reseptivalvontahanke, johon osallistuttiin
kohteiden mitoittamissa puitteissa. Reseptivalvontahankkeeseen, joka
sisältää lisäksi ravintolisät ja -valmisteet saatiin valvonta-apua Evirasta.
Elintarvikelain uudet muutokset pyrittiin saamaan suunnitelmallisen
valvonnan piiriin vuoden 2013 aikana. Kunnilla ei ollut elintarvikevalvonnassa omia sisäisiä projekteja.
Suuria muutoksia ei valvontakentässä tullut, kohteiden määrä jatkaa
hiljaista vähenemistä uusista yrittäjistä huolimatta. Elintarvikkeiden laatua koskevia asiakasvalituksia oli kaksi ja kaksi ruokamyrkytysepäilyä,
jotka osoittautuivat ainakin laboratorionäytteiden perusteella aiheettomiksi.
Elintarvikenäytteitä otettiin ainoastaan velvoitetarkkailuun kuuluvat
näytteet sekä ruokamyrkytysepäilyjen yhteydessä.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Terveydensuojelulain mukainen valvonta
Valvontasuunnitelman mukainen valvonta keskittyi valtakunnallisen
valvontasuunnitelman 2011-2014 mukaisille painopistealueille, kuten
lasten ja nuorten käyttämiin palveluihin ja tiloihin sekä majoitus- ja kokoontumishuoneistot. Uimarannat sekä talousvettä toimittavien laitosten näytemäärät ja erityistilannesuunnitelmat olivat painotetusti esillä
tarkastuksilla. Vesinäytteitä otettiin kaikkiaan 112 kpl, joista vain noin
puolet oli valvontatutkimussuunnitelmien mukaisia. Alueen kaikkien vesilaitosten ja vesisosuuskuntien pumppaamot tarkastettiin ja samalla
yritettiin painottaa vesisosuuskuntien luottamushenkilöille varautumista
talousvesiasetuksen mukanaan tuomiin muutoksiin ja erityistilannesuunnitelman laadinnan pakollisuutta.
Suurin ryhmä terveydensuojelulain piiriin kuuluvista tarkastuksista oli
valvontasuunnitelman ulkopuoliset asunnontarkastukset koskien joko
sisäilmaa tai muuta terveyshaittaa tai sen epäilyä. Sisäilmaongelmat
niin yksityisissä kodeissa kuin julkisissa kiinteistöissä vie resursseja
muulta valvonnalta.
Kemikaalilain mukainen valvonta
Valvontasuunnitelman mukaista kemikaalien valvonta oli pysähdyksissä alkuvuodesta, koska odotettiin uutta lakimuutosta ja sen mahdollisesti aiheuttamaa valvontaviranomaisen muutosta. Kemikaalivalvonta
siirtyi 1.9.2013 kokonaisuutena Tukesiin eli keskitetysti valtion vastuulle. Ainoastaan vain isompien vähittäismyymälöiden tarkastusten yhteydessä varmistettiin muutamien yleisien myytävien kemikaalituotteiden
pakkausten oikeellisuus ja turvallisuus.
Tupakkalain mukainen valvonta
Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin valvontaa tehtiin muiden tarkastusten yhteydessä. Vähittäismyyntilupien kokonaismäärä pysyi lähes samana, muutamia luvanhaltijamuutoksia lukuun ottamatta. Valvontaalueella voimassa olevia tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupia vuoden
lopussa oli 23 toimijalla, osalla tosin useampi lupa (isommat vähittäismyymälät). Vähittäismyynnin valvonnan lisäksi keskityttiin päiväkotien,
koulujen läheisyyden ja ravintoloiden savuttomuuteen. Erikseen ei käyty valvomassa savuttomia kohteita ja niiden savuttomuutta. Asiaan
kiinnitytettiin huomiota aina liikuttaessa kohteissa muista syistä.
Kuluttajaturvallisuus
Kuluttajaturvallisuusvalvonnassa on useampana vuonna painotettu eri
turvallisuusasiakirjoja. Erityistilannesuunnitelmat olivat osa vuoden
2013 painopistealueita. Valtakunnallinen valvontaprojekti 2013 oli sisäPöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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leikkipaikkojen turvallisuus. Tarkastusohjeistusta oli vaikea soveltaa
meidän yhteen vaatimattomaan kohteeseen, mutta sinne tehtiin erillinen kuluttajaturvallisuustarkastus. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston oman projektin aihe oli lasten ja nuorten kesäleirien turvallisuus. Kaikki eri leiripaikat tarkastettiin leirien aikana, jolloin voitiin arvioida toiminnallinen turvallisuus ja vaadittavien turvallisuusasiakirjojen
olemassaolo.
Henkilöstöresurssit vuonna 2013
Henkilötyöpäivät palautuivat ennalleen puolentoista vuoden vajauksen
jälkeen lisäämättä kuitenkaan valvontaresursseja. Oiva-tarkastuksiin
siirtyminen vaati laajaa panostusta kuntaohjelmien ylläpitoon, kohdeluettelointiin ja niiden siirtämiseen Maa- ja metsätalousministeriön keskitettyyn tietojärjestelmään, joka oli pois valvontatyöstä.
Valvonnasta saadut tulot
Ympäristöterveydenhuollon budjetoidut tulot saavutettiin, sillä näytteiden otoista saatavat tulot kompensoivat suunniteltujen valvontamaksujen vajausta, joka kuvastaa hyvin työpanoksen jakaantumista. Tulokertymän jakauma valvontaryhmittäin ei täysin vastannut suunniteltua. Yksittäisiin hinnan korotuksiin ei ole lähdetty, koska on odotettu yhteistyökuvion valmistumista ja sen mukanaan tulevaa yhteistä hinnoittelua.
Valvonnasta saadut tulot tilitetään ympäristöterveydenhuoltoon kohdetta tarkemmin eriyttämättä. Kulupuolella pysyttiin kokonaisuutena budjetissa.
Koulutus ja toiminnan tehostaminen
Alan lainsäädännön muutos on jatkuvaa ja koulutustarvetta on lisännyt
molempien keskusvirastojen siirtyminen keskitettyyn tietojärjestelmään.
Terveystarkastajalle koulutuspäiviä kertyi kaikkiaan 11 yhdeksässä eri
koulutuksessa. Koulutusmäärärahat on budjetoitu, mutta valvontasuunnitelmaan ei ole erikseen merkitty koulutukseen varattuja päiviä.
Vuoden 2013 koulutuspäivien lukumäärää lisäsi Oiva-peruskurssit ja
jatkokurssit.
Toiminnan tehostaminen on valvonnan yhdenmukaistamisen lisäksi
toinen pääsyy siirtyä keskitettyihin järjestelmiin, jolloin hyvin työllistävä
alkuvuoden raskas taulukointi ja tilastointi tulevat tulevaisuudessa jäävät kokonaan pois valvontayksiköistä. Tulevaisuudessa osaksi toiminnan tehostamisen mittareita ollaan nostamassa valvonnan vaikuttavuuden lisäämistä. Liittyminen Sastamalan sosiaali- ja terveyspalveluihin
tulee tulevaisuudessa tehostamaan toimintaa ainakin karsimalla pois
päällekkäisiä toimintoja.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Liitteenä numero 4 on VASU-raportti sekä Valviran ja Tukesin täytetyt
raportointilomakkeet.
Valmistelija: Terveystarkastaja Taina Bister
Esittelijä

Ehdotus:
Kihniön kunnan perusturvalautakunta merkitsee ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tiedoksi ja toimittaa arvioinnin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon maaliskuun
loppuun mennessä.

Perusturvaltk. § 20

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavien viranhaltijoiden
tekemät viranhaltijapäätökset ajalla 11.1.2014 – 14.3.2014: perusturvajohtaja, vastaava lääkäri ja johtava hoitaja. Päätökset nähtävänä
kokouksessa.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakuntakunta merkitsee ajalla 11.1.2014 – 14.3.2014
tehdyt viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, että se ei
käytä otto-oikeuttaan ko. päätöksiin.

Perusturvaltk. § 21

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

18.03.2014

15

ILMOITUSASIAT

Esittelijä

-

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 9.1.2014;
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen / 9Lives Pirkanmaa Oy Helsinki,

-

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 16.1.2014;
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen / Hoivakoti Johanna Oy Tampere,

-

Hämeenkyrön perusturvalautakunnan päätös 23.1.2014; Tähystystutkimusten sopimusten hinnantarkistukset vuodelle 2014,

-

Parkanon kaupunki 7.2.2014; terveystarkastajan ja
terveysvalvonnan johtajan kustannukset 2013 / Kihniö,

-

Parkanon kaupunki 10.2.2014; Kasvatus- ja perheneuvolan
kustannukset 2013 / Kihniö,

-

Sotainvalidien Veljesliiton Satakunnan piirin ry:n kirje 5.2.2014;
Sotainvalidipariskuntien yhteisasuminen pitkäaikaishoidossa /
palveluasunnoissa,

-

Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös 20.1.2014;Korvauspäätös
kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen 12/2013,

-

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 21.2.2014; Päätös
(14/0132/1) valitukseen toimeentulotuesta, Hallinto-oikeus hylkäsi
valituksen, Hallinto-oikeus ei tutki vahingonkorvausvaatimusta,

-

Perusturvaosaston talousarvion toteutuma 1/2014.

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Perusturvaltk. § 22

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

18.03.2014
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TURVAPUHELIMIEN LASKUTUSKÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN
Kotihoidon turvapuhelinpalvelun asiakkaat maksavat tällä hetkellä ko.
toiminnan palvelusta ja laitteesta Mainiovire Oy:lle. Lisäksi asiakas
maksaa erikseen Turvatiimille yöpäivystyksen varallaolosta ja auttamiskäynneistä. Molemmilta palveluntuottajilta tulee asiakkaalle oma
lasku. Turvatiimi alentaisi palvelun hintaa, jos kunta hoitaisi laskutuksen
asiakkaille kotihoidon laskutuksen yhteydessä. Turvatiimi lähettäisi
täten vain yhden laskun kuntaan. Useat turvapuhelinasiakkaat ovat
joutuneet irtisanomaan turvapuhelimen sen korkeista kustannuksista
johtuen.
Turvapuhelinpalvelu on tärkeä kotihoidon asiakaspalvelun kannalta ja
yksinäisen asiakkaan kotona asumisen ensisijaisena turvana.
Valmistelijat: vastaava sairaanhoitaja Leila Pusa, johtava hoitaja Heli
Yli-Kauhaluoma
Esittelijä

Päätös:
Perusturvalautakunta päättää, että Turvatiimi voi laskuttaa turvapuhelinpalvelun varallaolosta ja auttamiskäynneistä Kihniön kuntaa, joka
laskuttaa vastavilla summilla yksittäisiä turvapuhelimen käyttäjiä kotihoidon laskutuksen yhteydessä.

Perusturvaltk. § 23

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

18.03.2014
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MUISTISAIRAIDEN PALVELUASUMISYKSIKÖN SUUNNITTELU / TYÖRYHMÄN
NIMEÄMINEN
Kuluvan vuoden talousarviossa on teknisellä lautakunnalla 50.000
euron määräraha muistisairaiden palveluasumisyksikön (talousarviossa
nimikkeellä dementiaosasto) suunnitteluun. Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.3.2014 keskustellut ko. suunnittelumäärärahan siirtämistä
perusturvaan. Kunnanhallitus tekee asiasta varsinaisen lopullisen siirtopäätöksen seuraavassa 31.3.2014 pidettävässä kokouksessa. Kunnanhallituksen toivomuksena oli kuitenkin suunnittelun / asian perusselvitystyön käynnistäminen mahdollisimman nopealla aikataululla.
Suunnittelutyön käynnistämiseksi tulee valita työryhmä, joka vastaa
palveluasumisyksikön suunnittelun eri toteuttamisen vaihtoehdoista.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta nimeää muistisairaiden palveluasumisyksikön
suunnittelun työryhmään seuraavat:
Pilvi Kärkelä, Minna Yli-Kujala, Petteri Wiinamäki, Tapani Törmä, Heli
Yli-Kauhaluoma, Leila Pusa, Jaak Roosimägi ja Markku Yli-Salomäki.
Kunnanjohtajalla on oikeus osallistua työryhmän kokouksiin. Työryhmä
voi kuulla työssään eri asiantuntijoita. Työryhmällä on oikeus käyttää
suunnittelumäärärahaa osa-aikaisen erityisasiantuntijan palkkaukseen /
palkkioon.
Työryhmän puheenjohtajaksi valitaan Pilvi Kärkelä ja sihteeriksi Leila
Pusa.

Perusturvaltk. § 24

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

