KIHNIÖN KUNTA

Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 10 / 2014

Perusturvalautakunta

Kokousaika
Kokouspaikka
Saapuvilla olleet
jäsenet

07.11.2014 klo 15.00 – 15:28
Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone

Kuusisto Kosti
Lehtinen Jyri
Toivonen Katri
Myllyniemi Tuula
Alkkiomäki Mervi
Oksanen Annika

jäsen, tilapäinen puheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Liukku Petri

pöytäkirjanpitäjä

Muut saapuvilla olleet

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

73

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyri Lehtinen ja Mervi Alkkiomäki

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Kosti Kuusisto

Petri Liukku

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 12.11.2014
Allekirjoitukset

Jyri Lehtinen
Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä

Mervi Alkkiomäki

Paikka ja pvm 14.11.2014 klo 9 -15
Virka-asema

Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

Petri Liukku
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ASIALUETTELO

73 §

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KIHNIÖN KUNNASSA
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KIHNIÖN KUNNASSA
Kihniössä on käyty sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden järjestämistä
koskevaa keskustelua erityisesti kuluvan vuoden aikana järjestämällä mm.
neljä valtuustoseminaaria, joissa on ollut kutsuttuna valtuutetut, perusturvalautakunnan jäsenet, henkilöstöjärjestöjen edustajat ja johtavat virkamiehet.
Kunnanhallitus ja perusturvalautakunta on useasti epävirallisesti käynyt keskustelua sosiaali- ja terveystoimen tulevaisuuden järjestämistavasta. Virallisia
käsittelyjä tai päätöksiä Kihniön kunnan sosiaali- ja terveystoimen tulevaisuuden järjestämistavasta ei ole toistaiseksi tehty.
Kihniön ja Parkanon luottamushenkilöt keskustelivat kuntayhteistyön merkeissä loppuvuodesta 2013. Tällöin esille nousi voimakkaasti tarve kehittää ja tiivistää yhteistyötä erityisesti Kihniö - Parkano sosiaali- ja terveystoimen osaalueilla. Tämän jälkeen 2013 – 2014 on selvitetty sote- yhteistyön mahdollisuuksia myös seudun kuntajohtajien tapaamisissa sekä Kihniön ja Parkanon
virkamiesjohdon sekä Pe-Tu lautakuntien puheenjohtajien tapaamisissa. Lisäksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntatapaamisia em. asioiden
puitteissa on käyty naapureiden Virtojen kaupungin ja Karvian kunnan kannssa.
Edellä mainittuun liittyen Kihniön kunnan on tarkoituksenmukaista ehdottaa
Parkanon kaupungille sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aluetta. Ehdotus on tarkoituksenmukaista tehdä, jotta voitaisiin turvata pitkällä aikavälillä
Kihniön sosiaali- ja terveystoimen lähipalvelut ja turvata sosiaali- ja terveystoimen työpaikat. Erittäin tärkeää on toteuttaa palvelut lähivuosina nykyistä
järjestelmää edullisemmin. Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut ovat nousseet tilinpäätöstietojen mukaan vuosina 2009 – 2013 keskimäärin kuusi prosenttia vuosittain. Toimintatuottojen nousu on vastaavasti ollut keskimäärin
0,37 prosenttia vuosittain.
Kunnassa ovat usean vuoden ajan toimineet hallintokunnittaiset taloudellisen
tasapainottamisen työryhmät, joiden avulla kustannuksia ja niiden kasvua on
yritetty pitää kohtuullisina. Vaikutukset ovat kuitenkin jääneet verrattain pieneksi.
Paras- Puitelaki korostaa yhteistoimintavelvoitetta. Laissa määritetään, että
kunnan tulee kuulua sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen,
johon kuuluu noin 20.000 asukasta. Kihniön ja Parkanon yhteistoiminta-alue
ei tähän yllä, mutta on Luoteis-Pirkanmaalla avaus tavoitteen saavuttamiseksi.
Esittelijä

Ehdotus: ( puheenjohtaja)
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kihniön kunta ehdottaa
Parkanon kaupungille Kihniön ja Parkanon sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhteistoiminta-alueen muodostamista. Kihniön kunta edellyttää, että erillisellä
molempia osapuolia sitovalla sopimuksella määritellään Kihniön kunnassa
säilyvä palvelutaso sekä kustannuskehitys tuleville vuosille.
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Edelleen perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
nimeää mahdollisiin yhteistyöneuvotteluihin osallistujat.
Perusturvaltk. § 73

Päätös:
Keskustelun alussa todettiin, että kokoukselle tulee valita tilapäinen puheenjohtaja varsinaisen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan olleessa esteellisiä.
Kokous valitsi yksimielisesti Kosti Kuusiston tilapäiseksi puheenjohtajaksi.
Esittelijän ollessa estynyt päätti kokous yksimielisesti voimassa olevan
hallintosäännön 36 § 4 mom mukaisesti , että käsiteltävä asia ratkaistaan
puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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