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SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ
Lastensuojelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä, josta käytetään nimitystä
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka on liitteenä numero 1.
Lastensuojelulain 12 §:n mukaan "Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja
lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista
talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.”
Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudella tiedot:
1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;
2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista;
3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa;
4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista;
5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä
olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä;
6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille
palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä
7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on:
-

-

antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännön toteuttajille aiempaa
parempi kokonaiskäsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista voimavaroista
toteutua prosessina, joka tehdään yhteistyössä eri hallinto- ja ammattikuntien edustajien kanssa kuullen asiakkaita sekä järjestöjen ja
muiden yhteisöjen kokemuksia ja näkemyksiä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon muut Kihniön kunnan hyväksymät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvät asiakirjat. Uusi lastensuojelulaki korostaa kaikissa
palveluissa ennaltaehkäisevän työtavan merkitystä. Kunnan sosiaali- ja
terveyspalvelut eivät pysty vastaamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin
palvelutarpeisiin yksin, eivätkä myöskään kykene yksin vähentämään
lastensuojelun tarvetta. Tavoitteena on, että sosiaalityön lapsi- ja perhekohtaisen työn tarvetta olisi kunnassamme mahdollisimman vähän.
Päävastuu lapsista on lasten omilla vanhemmilla. Yhteiskunnan palvePöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Valtuusto
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luiden tulee tukea lapsiperheitä siten, että he selviytyvät hoito- ja
kasvatusvastuustaan lapsen ikätason ja tarpeiden edellyttämällä
tavalla. Mikäli vanhemmat eivät selviydy lasten hoito- ja
kasvatusvastuusta tarvitaan perheen tueksi sosiaalityön tekemää
lastensuojelua.
Sosiaalityöntekijä Ulrika Rautanen ja perhetyöntekijä Anna Aittoniemi
esittelevät kokouksessa Kihniön kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen numero 1 mukaisen Kihniön
kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Perusturvaltk. § 74

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 – 2017
Liitteenä numero 2 on perusturvalautakunnan talousarvioarvioehdotus
vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015 – 2017.
Sosiaali- ja terveystoimi on parhaillaan isossa muutospaineessa. Valtakunnallisesti selvitetään isojen sote-alueiden perustamiseen liittyviä
lainsäädännöllisiä ja toiminnallisia asioita. Suuri sote-uudistus on tavoitteena toteuttaa 1.1.2017 alkaen. Samanaikaisesti Kihniön kunta
selvittää yhteistoiminta-alueen perustamista Parkanon kaupungin kanssa.
Vuoden 2015 talousarvion laadinnan ohjeena ollut palkkamenojen osalta se, että palkkamenojen nousu voi olla enintään 1 % tämän vuoden
palkkatilanteesta. Toimintamenoihin ei sallita nousua kuin ainoastaan
laajenemisen / lisäyksen kautta tulevat nousutarpeet.
Nousupaineet sosiaali- ja terveystoimen toimintamenoihin Kihniössä on
erittäin suuret. Lastensuojelun toimintamenoja lisää kolmen uuden
sijoituksen toteutuminen kuluvana vuonna. Vuositasolla ko. kustannukset ovat noin 270.000 euroa.
Kehitysvammahuollossa kahden uuden kehitysvammaisten asumiseen
liittyvän sijoituksen toteutuminen vuoden 2015 alussa tuo omat paineensa toimintakuiluihin. Paine kehitysvammaisten asumispalvelun
hankintaan em. lisäksi on jatkossakin suuri.
Samoin henkilöstömenojen lisäys kotihoidossa. Aluehallintoviraston
vaatimuksena on henkilöstöresurssien lisäys ns. Iltakodille sisältäen
vaatimuksen yövalvonnan käyttöönotosta, joka toteutui loppukesästä
2014. Tällöin aloitti kolme uutta lähihoitajaa kotihoidossa (Iltakodilla).
Taloushallinnon ym. keskitetysti hoidetut henkilöstömenot on jaettu jokaiselle päävastuualueelle. Samoin on tehty työterveyshuollon osalta.
Sosiaali- ja terveystoimeen kohdistuvat menot ovat edellä mainituista
palveluista arvioitu yhteensä 94.615 euroksi. Ns. sisäisiksi vuokramenoiksi (kulut perusturvan käytössä olevista kiinteistöistä) on arviotu
219.833 euroksi.
Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen toimintakulujen yhteissumma on
10.650.704 euroa. Vastaavasti toimintatuotoiksi arvioidaan 1.755.375
euroa.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen numero 2 mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille 2015 –
2017.

Perusturvaltk. § 75

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus
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PERUSTURVAOSASTON OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2014
Liitteenä numero 3 on perusturvaosaston osavuosikatsaus 30.9.2014.
Osavuosikatsauksen per 30.9.2014 mukaan sosiaali- ja terveystoimen
toimintakulujen toteumaprosentti on 76,5. Lukemissa on mukana ns.
sisäiset erät. Tällaisia menoja ovat mm. kiinteistöjen käyttö- ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset ja sisäinen ravintohuolto. Sisäiset
erät on kirjattu siten, että tämän vuoden talousarvioon merkityistä menoista on otettu 30.9.2014 osavuosikatsaukseen laskennallinen 75 %
osuus.
Sosiaalipalvelujen sekä Kansanterveys- ja vanhustyön tulosalueen
määrärahat eivät riitä koko vuodelle. Kuluvan vuoden aikana on jouduttu tekemään mm. asiakkaiden sijoituksia ulkopuolisille palvelujen
tuottajille. Erikoissairaanhoitoon kuluvan vuoden talousarviossa varatut
määrärahat eivät riitä. Tarkemmin lisämäärärahojen tarve selviää
varsinaisesta osavuosikatsauksesta.
Tulojen toteutumaprosentti oli 30.9.2014 tilanteen mukaan 70,9.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee liitteenä numero 3 olevan perusturvaosaston osavuosikatsauksen 30.9.2014 tietoonsa saatetuksi.

Perusturvaltk. § 76

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2014 TALOUSARVIOON
Perusturvan kuluvan vuoden talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan koko vuoden toimintakuluja. Talousarviovuoden aikana on jouduttu tekemään mm. asiakassijoituksia, joihin ei voitu varautua laadittaessa kuluvan vuoden talousarviota.
Sosiaalipalvelujen tulosalueella lastensuojelussa on jouduttu sijoittamaan kuluvan vuoden aikana kolme lasta ulkopuoliselle palvelujen
tuottajalle kuukausikustannusten ollessa 7.500 euroa lasta kohden.
Sijoituksista tulee tänä vuonna kustannuksia yhteensä noin 165.000
euroa. Samalla tulosalueella tulee joissakin toimintayksiköissä määrärahan alitusta, joten koko tulosalueen lisämäärärahan tarve on arviolta
noin 90.000 euroa
Ympäristöterveydenhuoltoon (eläinlääkintähuolto) varatut määrärahat
eivät myöskään ole kuluvalle vuodelle riittävät. Palkkauskustannuksiin
(ostopalvelut Sastamalan kaupungilta) kuluu arvioitua enemmän. Samoin erikoissairaanhoidon tulosalueella määrärahat eivät riitä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin käyttö on ollut kuluvana vuonna tilausta suuremmat. Samoin muuhun erikoissairaanhoitoon tarvitaan lisää yhden
uuden psykiatrian asiakassijoituksen vuoksi.
Lisämäärärahan tarve jakaantuu alla olevan mukaisesti:
Sosiaalipalvelujen tulosalue
lastensuojelu / ostopalvelu

90.000 €

Kansanterveys- ja vanhustyön tulosalue:
ympäristöterveydenhuolto

30.000 €

Erikoissairaanhoidon tulosalue
Sairaanhoitopiiri
Muu erikoissairaanhoito
YHTEENSÄ
Esittelijä

120.000 €
25.000 €
265.000 €

Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle selostusosassa mainituin perustein kuluvan vuoden talousarvioon Sosiaalipalvelujen tulosalueelle 90.000 euron lisämäärärahan, Kansanterveys- ja vanhustyön
tulosalueelle 30.000 euron lisämäärärahan sekä Erikoissairaanhoidon
tulosalueelle 145.000 euron.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUSOHJAUSEURANNAN TOTEUTUMA 1.1. –
31.10.2014
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutumaraportti per 31.10.2014 mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
erikoissairaanhoidon palveluja oli ostettu 2.319.000 eurolla (vuonna
2013 vastaava lukema 2.137.000 euroa). Tilauksen toteutumaprosentti
oli syyskuun lopussa 90,4.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toteutumaraportti per 31.10.2014 on
liitteenä numero 4.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuman ajalta 1.1. –
31.10.2014.

Perusturvaltk. § 78

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavien viranhaltijoiden
tekemät viranhaltijapäätökset ajalla 1.11.2014 – 24.11.2014 :
perusturvajohtaja, työterveyslääkäri ja johtava hoitaja. Päätösluettelot
ovat nähtävänä kokouksessa.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakuntakunta merkitsee ajalla 1.11.2014 – 24.11.2014
tehdyt viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, että se ei
käytä otto-oikeuttaan ko. päätöksiin.

Perusturvaltk. § 79

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT VUONNA 2015
Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 0,96 prosentin korotusta vuoteen 2014 verrattuna.
Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2015 lukien 384,66 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava
hoitopalkkio on vähintään 769,33 euroa kuukaudessa.
Kihniössä on ollut omaishoidon tuen saajia tänä vuonna keskimäärin 45
- 48 henkilöä.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää omaishoidon tuen palkkioiksi vuonna
2014 seuraavat euromäärät kuukaudessa:
Ryhmä l
Ryhmä ll
Raskas siirtymävaihe

Perusturvaltk. § 80

384,66 €
600,83 €
769,33 €

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdo-

tuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN
Valtioneuvosto antoi 23. lokakuuta 2014 asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat
voimaan 1. tammikuuta 2015. Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomien palvelujen maksuja ei koroteta
lausunto- ja sakkomaksuja lukuun ottamatta.
Asetusmuutoksen taustalla on hallituksen päätös julkisen talouden
suunnitelmasta vuosille 2015 - 2018. Sen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 40 miljoonalla eurolla vuoden 2015
alussa. Asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan alentamista vastaavasti. Kunnat päättävät itse, perivätkö ne asiakasmaksuja enimmäismäärän.
Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut, tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut ja lastensuojelun maksut säilyvät ennallaan.
Liitteenä numero 5 on valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistuksen mukaiset perusturvalautakunnan toimivaltaan
kuuluvat maksut liitteen numero 5 mukaisina enimmäismäärinä.
Tarkistukset tulevat voimaan 01.01.2015 alkaen.

Perusturvaltk. § 81

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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TYÖTERVEYSHUOLLON TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN
Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja ovat valmistelleet työterveyshuollon taksojen tarkistuksen. Uudessa taksassa on voimassa olevaan
taksaan verrattuna joitakin pieniä muutoksia / lisäyksiä, joista mainittakoon sähköposti- ja puhelinkonsultaatiosta perittävä hinta. Terveystarkastusten (mm. työterveyshoitaja) hinta on muutettu toimenpideperusteisesta aikaperusteiseksi.
Liitteenä numero 6 on ehdotus uudeksi työterveyshuollon taksaksi.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen numero 6 mukaisen työterveyshuollon taksojen tarkistukset. Uusi taksa tulee voimaan 1.1.2015.

Perusturvaltk. § 82

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Valtuusto
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ILMOITUSASIAT

Esittelijä

-

Pirkanmaan TE-toimiston kirje 6.11.2014; Työllisyydenhoidon
yhteistyön järjestäminen Pirkanmaalla,

-

THL:n tilastoraportti 13.11.2014;Sosiaalihuollon laitos- ja
asumispalvelut,

-

THL:n tilastoraporti 13.11.2014; Lastensuojelu,

-

THL:n tilastoraportti 18.11.2014; perusterveydenhuolto,

-

Muistisairaiden palveluasumisyksikön suunnittelutyöryhmän
6.11.2014 kokouksen muistio.

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Perusturvaltk. § 83

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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PERUSTURVAJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT
Perusturvajohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista
sosiaali- ja terveystoimeen liittyvistä asioista.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta käy informaatioasioista tarvittavan keskustelun ja
merkitsee asiat tiedokseen.

Perusturvaltk. § 84

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Perusturvalautakunnalle selvitettiin mm. sote-valmistelun
tilannetta.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

