KIHNIÖN KUNTA

Pöytäkirja

Nro 5 / 2015

Perusturvalautakunta

Kokousaika
Kokouspaikka

10.6.2015 klo 17.00 – 17.50
Kunnanviraston kokoushuone

Saapuvilla olleet
jäsenet

Kärkelä Pilvi
Aittoniemi Helena
Alkkiomäki Mervi
Kohtala Paavo
Lehtinen Jyri
Leppälä Martti
Toivonen Katri

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet

Yli-Salomäki Markku

esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

27 - 30

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Kohtala ja Jyri Lehtinen.

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: 10.6.2015
Allekirjoitukset

Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä

Paavo Kohtala
Jyri Lehtinen
Paikka ja pvm:
Kihniön kunnanvirasto 17.6.2015 klo 9-15
Virka-asema
Allekirjoitus

Perusturvajohtaja
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PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 – 2017
Kihniön kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 9.2.2015, että Kihniön
kunta ja Parkanon kaupunki muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen. Vastuukuntana ko. yhteistoiminta-alueella toimii
Parkanon kaupunki. Kihniön sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen perustana on palvelusopimus. Sopimukseen sisältyy koko sosiaalija terveystoimen palvelujen järjestäminen ja tuottaminen lukunottamatta ympäristöterveydenhuollon palveluja, jotka on jo aiemmin ulkoistettu
lain vaatimusten mukaisesti ja niistä vastaa Sastamalan kaupunki.
Parkanon kaupunki on kilpailuttanut sosiaali- ja terveystoimen palvelut.
Kilpailutuksen voitti Pihlajalinnan Terveys Oy, joka vastaa myös Kihniön sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta lukunottamatta viranomaispäätöksiä vaativia toimintoja. Näistä vastaa jatkossa Kihniön
osalta Parkanon kaupunki.
Kihniön sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistus toteutui 1.5.2015 alkaen. Sopimus on voimassa 10 vuotta. Sopimukseen sisältyy lisäksi yksi
viiden vuoden mittainen optiokausi.
Edellä mainitun uudistuksen vuoksi Kihniön kunnassa laaditaan uusi talousarvio vuodelle 2015. Uudessa sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa on ulkoistuksen kustannukset jaettu aiemminkin käytössä oleville
kustannuspaikoille Parkanon kaupungin ilmoittamien laskennallisten jakoperusteiden mukaisesti 1.5.2015 alkaen. Palvelusopimuksen mukaiset sosiaali- ja terveystoimen kulut Parkanon kaupungille / Pihlajalinannan Terveys Oy:lle ajalla 1.5. – 31.12.2015 ovat yhteensä 5.123.376
euroa.
Kihniön kunnan toteuttamana sosiaali- ja terveystoimen kulut ja tuotot
ajalla 1.1. – 30.4.2015 on otettu uuteen talousarvioon mukaan
30.4.2015 toteutuman mukaisesti. Sosiaali- ja terveystoimen uutta vuoden 2015 talousarviota joudutaan tarkistamaan vielä talousarviovuoden
loppupuolella, koska em. huhtikuun lopun toteutumaan ei ole saatu
kaikkia ko. ajanjaksolle kuuluvia kustannuksia kattavasti.
Sosiaali- ja terveystoimen käytössä 1.5.2015 alkaen olevien tilojen
käyttökustannukset ovat kaikki teknisen toimen talousarviossa. Aikaisemmin em. käyttökustannukset ovat olleet sosiaali- ja terveystoimen
kuluissa mukana. Myös eläke- ja varhaiseläkeperusteiset maksut jäävät Kihniön kunnan sosiaali- ja terveystoimen maksettavaksi. Aiemmin
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sosiaali- ja terveystoimen kuluissa olleet taloushallinnon ja tietohallinnon kulut eivät ole enää 1.5.2015 alkaen sosiaali- ja terveystoimen kuluissa mukana. Edelleen vauvaraha ja seurakunnan diakonin palkkausavustus jäävät Kihniön kunnan kuluiksi. Nämä on kunnan uudessa
talousarviossa siirretty kunnanhallituksen talousarviokohtaan muille
myönnettävien avustusten joukkoon.
Parkanon kaupunki laskuttaa palvelusopimuksen mukaan Pihlajalinnan
Terveys Oy:n antaman tiedon perusteella siirtyneen henkilöstön
lomapalkkavaraukset (sis. erääntymättömät lomakorvaukset ja –palkat)
Kihniön kunnalta. Näiden yhteissumma on noin 540.000 euroa. Em.
summa sisältyy uuteen talousarvioon.
Liitteenä numero 1 on perusturvalautakunnan talousarvioarvioehdotus
vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015 – 2017.
Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion perustelut ovat tässä uudessa
talousarviossa samansisältöiset kuin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2015 § 30 ne hyväksynyt.
Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen toimintakulujen yhteissumma on
9.425.429 euroa. Vastaavasti toimintatuotoiksi arvioidaan 564.768
euroa. Toimintatuotoissa on siis mukana ainoastaan tuotot 30.4.2015
saakka. Tämän jälkeen tuotot ja kulut kohdentuvat Parkanon
kaupungille / Pihlajalinnan Terveys Oy:lle
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen numero 1 mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille 2015 –
2017.

Perusturvaltk. § 27

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavien viranhaltijoiden
tekemät viranhaltijapäätökset ajalla 1.5. – 5.6.2015: perusturvajohtaja.
Päätökset nähtävänä kokouksessa.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakuntakunta merkitsee ajalla 1.5. – 5.6.2015 tehdyt
viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, että se ei käytä
otto-oikeuttaan ko. päätöksiin.

Perusturvaltk. § 28

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI PER 30.4.2015
Perusturvan talousarvion toteutuma per 30.4.2015 on esityslistan
liitteenä numero 2. Kuluvan vuoden huhtikuun lopussa toimintakulujen
toteutuma oli 30,8 % ja toimintatuottojen toteutuma 32,2 %.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvan
talousarvion toteutumaraportin per 30.4.2015.

Perusturvaltk. § 29

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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ILMOITUSASIAT

Esittelijä

-

ARA päätös 4.6.2015; Ehdollinen varaus erityisryhmien investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen rakentamisen
korkotukilainaksi hyväksymiseen / Kihniön Hoivakoti,

-

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 5/2015; Kuntien työterveyshuolto ja siirtymäsäännös,

-

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 6/2015; Isyyslaki uudistuu
vuonna 2016 – isyyden voi tunnustaa jo äitiysneuvolassa.

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Perusturvaltk. 30§

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

