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ASIALUETTELO

9§

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KIHNIÖN KUNNASSA /
YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN

10 §

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KIHNIÖN KUNNASSA /
KIHNIÖN PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

11 §

ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN VUONNA
2014

12 §

VUODEN 2014 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN YLITYKSEN HYVÄKSYMINEN
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KIHNIÖN KUNNASSA / YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN
Perusturvaltk § 73 / 7.11.2014
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. 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 osa-alueilla. 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 kanssa.
Edellä mainittuun liittyen Kihniön kunnan on tarkoituksenmukaista ehdottaa Parkanon kaupungille sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaaluetta. 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 yhteistoimintaalueeseen, johon kuuluu noin 20.000 asukasta. Kihniön ja Parkanon
yhteistoiminta-alue ei tähän yllä, mutta on Luoteis-Pirkanmaalla avaus
tavoitteen saavuttamiseksi.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Valtuusto
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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.
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.
____________________
Kunnanhallitus 10.11.2014 / § 131
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 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.
- se nimeää mahdollisiin yhteistyöneuvotteluihin osallistujat.
- se myöntää oikeuden käyttää asian valmisteluun tarvittavia konsulttija lakimiespalveluita
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Perusturvalautakunta

03.02.2015

Khall

5

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
______________________
Kvalt 17.11.2014 / 26 §
Khall

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, 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.
- se nimeää mahdollisiin yhteistyöneuvotteluihin osallistujat.
- se myöntää oikeuden käyttää asian valmisteluun tarvittavia konsulttija lakimiespalveluita
Kvalt.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
Kunnanvaltuusto nimesi Heikki Mäkisen esityksestä Juha-Matti Markkolan kannattamana, että yhteistyöneuvotteluihin ao. asian osalta nimetään: kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen jäsen Jari Alkkiomäki.
Kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden täydentää
neuvotteluryhmää.
Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ryhmiä kuultuaan, että
mahdollinen päätös yhteistoiminta-alueen muodostamisesta tehdään
erillisellä sopimuksella Parkanon kaupungin kanssa. Yhteistoimintaalueen sopimuksen hyväksyvät kuntien valtuustot.
_________________
Kuntien väliset neuvotteluryhmät ovat kokoontuneet 4 kertaa 25.11.
2014, 10.12.2014, 12.1.2015 ja 27.1.2015 ja Lisäksi nimetty neuvottelutyhmä on kokoontunut erikseen valmistelemaan asiaa. Työryhmässä
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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on valmisteltu liitteenä oleva sopimus ( + liite) sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Yhteistoiminta-alueesta
on käyty keskusteluja myös muiden kuntien kanssa.
Sopimuksen tarkoituksena on sopia lainsäädännössä kuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja
sopijakuntien yhteisesti hyväksymien muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Sosiaali- ja terveyspalveluihin ei lueta tässä yhteydessä varhaiskasvatuspalveluita ja ympäristöterveydenhuoltoa.
Sopimuksella kunnat muodostavat kunta- ja palvelurakenneuudistusta
koskevan lain 5 §:ssä tarkoitetun yhteistoiminta-alueen.
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007/169
5 § (29.4.2011/384) / Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostaminen
"Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa toiminnallisesta kokonaisuudesta muodostuvan 3–5 momentissa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen. Kunnat voivat sopia, että yhteistoimintaalueen tehtävät annetaan kuntalain (365/1995) 76 §:n 2 momentin mukaisesti alueen yhden kunnan hoidettaviksi, jolloin tehtävien hoitamista
varten perustetaan kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu alueen kuntien yhteinen toimielin, tai että yhteistoiminta-alueen tehtävät hoitaa kuntayhtymä.”
Sopimus on kuntalain 76 §:n 2 momentin tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta ja mahdollisesti myös
Mänttä-Vilppulan kaupunki sekä Juupajoen kunta muodostavat yhteistoiminta-alueen siten, että järjestämisvastuu on Parkanon kaupungilla.
Kuntalaki 10 luku / Kuntien yhteistoiminta / 76 § Yhteistoiminnan muodot:
"Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä.
Kunnat voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi
yhden tai useamman kunnan puolesta taikka että tehtävän hoitaa kuntayhtymä."
Kuntien yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n mukaan työnantajan ja
henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä käsitellään ainakin
sellaiset asiat, jotka koskevat mm:
- henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa,
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistoiminnassa.
Lain 5 §:n mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee em. asian, hänen
on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan asian toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Laajakantoiset tai henkilöstöä yleisesti koskevat asiat käsitellään
yhteistoimintaelimessä.
Kihniön ja Parkanon sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen
muodostaminen ja siihen liittyvän henkilöstön siirron yhteistoimintalain
mukainen käsittely on toteutettu Kihniön kunnan yhteistyösuojelutoimikunnan ja Parkanon kaupungin YT-ryhmän yhteisessä kokouksessa
28.1.2015.
Perusteet yhteistoiminta-alueen muodostamiselle ovat samat mitä edellä mainitut kts. esittelytekstin alkuosa perusturvaltk § 73 / 7.11.2014.
Lisäksi voidaan todeta, että Kihniön kunnalla ja Parkanon kaupungilla
on lukuisia kuntien välisiä sopimuksia palvelutuotannosta sote- tehtäväalueella. Tästä johtuu, että toimintaa on tarkoituksenmukaista tarkastella yhtenä palvelukokonaisuutena tulevaisuudessa. Mainittakoon
myös kuntien yhteistoiminnasta se, että kunnat selvittivät kuntaliitosta
vuonna 2006, mikä ei kuitenkaan johtanut kuntaliitokseen. Kuntien välinen yhteistoiminta kaikilla hallinnonaloilla on jatkunut selvityksen jälkeen tiiviinä.
Lisäksi kunnilla on yhteinen haaste lähivuosina voimakkaasti kasvavasta ikääntyneiden määrästä, mm voimakkaan sairastavuuden tuomaan
palvelutarpeeseen vastaamisesta sekä hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevien toimien kehittämistarve yhteisvoimin.
Esittelijä:

Ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
-1.4.2015 muodostetaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue,
jonka vastuukuntana toimii Parkanon kaupunki ja yhteistyökuntana
Kihniön kunta ja mahdollisesti myös Mänttä-Vilppulan kaupunki ja
Juupajoen kunta. Liite 1 sopimus sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamisesta ja liite 1A henkilöstönsiirtosopimus
Kihniö -Parkano

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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- kunnanhallitus voi allekirjoittaa sopimuksen ja ryhtyä muihin sen
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin kuntalain 98 §: n nojalla ennen
kuin päätös on saanut lainvoiman.
-kunnanhallitus oikeutetaan päättämään Kihniön kunnan puolesta
sopimusta täsmentävistä muutoksista, jotka ovat tarpeen sopimuksen
tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
Perusturvaltk. § 9

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Pöytäkirjaan merkitään, että ennen kokouksen alkua kaikkien soten
palveluksessa olevien henkilöiden henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiesten / luottamusmies luovuttivat perusturvalautakunnalle henkilöstöjärjestöjen esityksen, joka kokonaisuudessaan luettiin kokouksessa
perusturvalautakunnan jäsenille. Siinä toivotaan erilaisin perustein
otettavaksi päätöksenteossa aikalisä, kunnes neuvottelut henkilöstöä
koskien ym. on saatettu loppuun asianmukaisella tavalla.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KIHNIÖN KUNNASSA / KIHNIÖN
PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Perusturvaltk § 73 7.11.2014
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. 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 sosiaalija terveystoimen osa-alueilla. 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 kanssa.
Edellä mainittuun liittyen Kihniön kunnan on tarkoituksenmukaista ehdottaa Parkanon kaupungille sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaaluetta. 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 yhteistoimintaalueeseen, johon kuuluu noin 20.000 asukasta. Kihniön ja Parkanon
yhteistoiminta-alue ei tähän yllä, mutta on Luoteis-Pirkanmaalla avaus
tavoitteen saavuttamiseksi.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Perusturvalautakunta
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Esittelijä
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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.
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.
____________________
Kunnanhallitus 10.11.2014 / § 131
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 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.
- se nimeää mahdollisiin yhteistyöneuvotteluihin osallistujat.
- se myöntää oikeuden käyttää asian valmisteluun tarvittavia konsultti- ja lakimiespalveluita
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
______________________
kvalt 17.11.2014 26 §
Khall

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, 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.
- se nimeää mahdollisiin yhteistyöneuvotteluihin osallistujat.
- se myöntää oikeuden käyttää asian valmisteluun tarvittavia konsulttija lakimiespalveluita
Kvalt

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
Kunnanvaltuusto nimesi Heikki Mäkisen esityksestä Juha-Matti Markkolan kannattamana, että yhteistyöneuvotteluihin ao. asian osalta nimetään: kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen jäsen Jari Alkkiomäki.
Kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden täydentää
neuvotteluryhmää.
Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ryhmiä kuultuaan, että
mahdollinen päätös yhteistoiminta-alueen muodostamisesta tehdään
erillisellä sopimuksella Parkanon kaupungin kanssa. Yhteistoimintaalueen sopimuksen hyväksyvät kuntien valtuustot.
_________________
Kuntien muodostaessa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen
on palvelut tarkoituksenmukaista järjestää ja tuottaa mahdollisimman
laadukkaasti ja kustannustehokkaasti palvelun käyttäjä huomioiden.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kuntien väliset neuvotteluryhmät ovat kokoontuneet keskenään ja erikseen valmistelemaan asiaa.
Työryhmässä on valmisteltu liitteenä oleva sopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevasta yhteistoiminnasta
Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan välillä ” Kihniön palvelusopimus” ( + liitteet). Tässä sopimuksessa määritellään Kihniössä oleva
palvelutaso ja hinnanmuodostus tuleville vuosille. Palvelutasossa lähdetään siitä, että palvelutaso on nykytaso.
Tämän sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä ja tuottamista
koskevan sopimuksen (jäljempänä ”Palvelusopimus”) tarkoituksena on
sopia Kihniön kunnan Parkanon kaupungin järjestämisvastuulle
siirrettyjen Kihniön kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden
tuottamisesta osana Parkanon yhteistoiminta-aluetta. Taustana on
huoli lähivuosina voimakkaasti kasvavasta ikääntyneiden määrästä,
mm. voimakkaan sairastavuuden tuomaan palvelutarpeeseen
vastaamisesta sekä hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevien toimien
kehittämistarve yhteisvoimin.
Sopimuksen tavoitteena on erityisesti: aikaansaada laadukas sosiaalija terveyden-huollon integraatio laajemmalle väestöpohjalle, turvata
kustannustehokas palve-luiden järjestäminen, jolla hillitään sosiaali- ja
terveyspalveluiden kustannusten nousu pitkällä aikavälillä, aikaan
saada säästöjä myös lyhyellä aikavälillä, sekä turvata lähipalveluiden
säilyminen sopijapuolena olevien kuntien alueilla vähintään sen tasoisina kuin ne ovat voimassa sopimuksen voimaan tullessa.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin ei lueta tässä yhteydessä varhaiskasvatuspalveluita ja ympäristöterveydenhuoltoa.
Sopimus on kuntalain 76 §:n 2 momentin tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta muodostavat yhteistoiminta-alueen siten, että järjestämisvastuu on Parkanon kaupungilla.
Kuntalaki 10 luku / Kuntien yhteistoiminta / 76 § Yhteistoiminnan muodot:
"Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä.
Kunnat voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi
yhden tai useamman kunnan puolesta taikka että tehtävän hoitaa kuntayhtymä."
Kuntien yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n mukaan työnantajan ja
henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä käsitellään ainakin
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sellaiset asiat, jotka koskevat mm:
- henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistoiminnassa.
Lain 5 §:n mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee em. asian, hänen
on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan asian toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Laajakantoiset tai henkilöstöä yleisesti koskevat asiat käsitellään
yhteistoimintaelimessä.
Kihniön ja Parkanon sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen
muodostaminen ja siihen liittyvän henkilöstön siirron yhteistoimintalain
mukainen käsittely on toteutettu Kihniön kunnan yhteistyösuojelutoimikunnan ja Parkanon kaupungin YT-ryhmän yhteisessä kokouksessa
28.1.2015.
Mahdolliset muutokset asiakirjoihin tuodaan kunnanhallituksen kokoukseen.
Esittelijä:

Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että
-se hyväksyy liitteen 2 mukaisen sopimuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevasta yhteistoiminnasta
Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan välillä, ”Kihniön palvelusopimus”
-liitteen 2 A mukaisen Kihniön kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden
palvelukuvauksen
-liitteen 2 B mukaisen henkilöstönsiirtosopimuksen.
-kunnanhallitus voi allekirjoittaa sopimuksen ja ryhtyä muihin sen
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin kuntalain 98 §: n nojalla ennen
kuin päätös on saanut lainvoiman.
-kunnanhallitus oikeutetaan päättämään Kihniön kunnan puolesta
sopimusta täsmentävistä liitteistä, jotka ovat tarpeen sopimuksen
tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi sekä päättämään
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sopimusta täsmentävistä teknisluonteisista muutoksista ja/ tai
lisäyksistä.
Perusturvaltk. § 10

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014
Liitteenä numero 3 yhteenveto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelusopimuslaskutuksesta vuonna 2014. Viime vuoden lopullinen laskutus
oli kalliin hoidon tasausmaksu mukaan lukien yhteensä 2.642.053
euroa. Edellisten vuosien varsinaisten erikoissairaanhoidon palvelujen
ostot olivat seuraavat:
2.501.218 €
2.314.651 €
2.414.907 €
2.090.486 €
2.001.658 €
2.146.576 €

2013
2012
2011
2010
2009
2008

Viime vuonna oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen ostoon (ml.
erityisvelvoitemaksu ja kvtel-maksu) varattuna talousarviossa
lisämäärärahoineen yhteensä 2.562.051 euroa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laskutti erityisvelvoitemaksua Kihniön
kunnalta viime vuonna yhteensä 28.954 euroa.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen toteutumisen vuodelta 2014 tietoonsa saatetuksi.

Perusturvaltk. § 11

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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VUODEN 2014 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN YLITYKSEN HYVÄKSYMINEN
Vuoden 2014 talousarviossa oli erikoissairaanhoidon toimintakuluihin
varattu lisämäärärahoineen yhteensä 2.626.051 euroa. Lopulliset
erikoissairaanhoidon toimintakulut eli Pirkanmaan sairaanhoitopiirille
maksetut toimintakulut (ml. eläkeperusteiset maksut, kalliin hoidon
tasaus ja erityisvelvoitemaksu) lisättynä muun erikoissairaanhoitoon
toimintakuluilla, olivat vuonna 2014 yhteensä 2.797.399,91 euroa.
Suurimmat ylitykset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen kustannuksissa verrattuna tilaukseen olivat ihotautien, verisuonikirurgian,
gastroenterologian, lastentautien, Coxan ja ulkoisten ostojen toimintamenoissa.
Edellä mainittuun selvitykseen perustuen koko erikoissairaanhoidon
tulosalueen määrärahan ylityksen hyväksynnän tarve vuodelle 2014 on
noin 171.500 euroa.
Muilla perusturvan tulosalueilla on vuoden 2014 toteutuma (tilanne per
3.2.2015, tilinpäätös ei valmiina) se, että sosiaalipalvelujen tulosalueella toimintakulujen toteutuma 86,5 % sekä kansanterveys- ja vanhustyön tulosalueella 95,1 %
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittää
edelleen kunnanvaltuustolle erikoissairaanhoidon tulosalueelle vuodelle
2014 yhteensä 171.500 euron ylityksen hyväksymistä.

Perusturvaltk. § 12

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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