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KOKOUSAIKA
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KOKOUSPAIKKA

Tuusniemen kunta, kunnanhallituksen huone

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

Holopainen Tenho, puheenjohtaja
Riekkinen Irma, varapuheenjohtaja
Hakkarainen Mika, jäsen
Kuronen Antti, jäsen
Reinikainen Hannu, jäsen
Toivanen Irma, jäsen
Vainikka Tiia, jäsen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Räsänen Maija-Leena, kunnanhallituksen edustaja
Seppänen Eeva, esittelijä, sosiaalijohtaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

ASIAT

§ 28 - 29

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta
taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan
tarkastamisesta)

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirjoita tarkastaja.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Tenho Holopainen

Eeva Seppänen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Klo 17.00 -

Tarkastusaika

Tuusniemi 23.8.2018
Allekirjoitukset

Allekirjoitus1
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Allekirjoitus2

Paikka ja pvm

Tuusniemi 27.8.2018
Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Marja Hytönen
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Sosiaalilautakunta 23.8.2018 § 28

SOSIAALITOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.2018 – 30.6.2018
Sosltk § 28

Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 § 57 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020. Talousarvion täytäntöönpanosta ja noudattamisesta kunnanhallitus antoi ohjeet 22.1.2018.
Talousarvion toteutumisesta laaditaan osavuosikatsaus 30.6. ajankohdan mukaisesti. Raportti esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Osavuosiraportissa käsitellään tehtäväkohtaisesti toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumaa.
Talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena. Mikäli talousarvio
uhkaa ylittyä, on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi.
Ennen talousarviomuutosesityksen tekemistä on myös etsittävä säästöjä kyseisen toimialueen tehtävistä ja toiminnoista. Ensisijaisesti mahdolliset ylitykset tulee kattaa toimialan sisältä.
Poikkeaminen ja muutostarve koskevat sekä määrärahoja, tuloarvioita
että toiminnallisia tavoitteita. Talousarviomuutoksen yhteydessä on esitettävä selvitys määrärahamuutoksen vaikutuksesta tuloarvioon ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Talousarviomuutos on aina perusteltava. Perusperiaate on, että talousarviovuoden aikana ei hyväksytä enää lisämenoja, ellei kyseessä ole erittäin perusteltu lakisääteinen meno.
Lasten ja perheiden palveluissa tulee syntymään lastensuojelun palvelujen oston ylitystä 397 000 euroa. Vammaispalvelujen laitoshoidon palvelujen ostossa syntyy säästöä, millä pystytään kattamaan kuljetuspalvelujen ja vaikeavammaisten asumispalvelujen kasvaneet menot ja kattamaan muilla tulosalueilla tulevia toimintamenojen ylityksiä 132 000 eurolla. Vanhuspalvelujen tulosalueen toimintatuloja lisätään 30 000 eurolla. Aikuissosiaalityön tulosalueella vähennetään työllisyyspalvelujen
toimintatuloja 30 00 eurolla ja lisätään täydentävän toimeentulotuen,
päihdekuntoutujen ostopalvelujen ja työmarkkinatuen määrärahaa yhteensä 57 000 eurolla. Terveyspalvelujen talousarvioon ei esitetä muutoksia. Erikoissairaanhoidossa on alkuvuoden toteuman perusteella kuitenkin ylityspaineita. Sosiaalitoimen toimintamenot ylittyvät kokonaisuutena 322 000 eurolla.
valmistelija: sosiaalijohtaja Eeva Seppänen, puh 044 720 9049
Liite:

Sosiaalilautakunnan osavuosikatsaus 1.1.2018 – 30.6.2018

Sosiaalijohtajan päätösehdotus:
Sosiaalilautakunta hyväksyy liitteenä olevan sosiaalilautakunnan osavuosikatsauksen toiminnan ja talouden toteumasta ajalla 1.1.2017 – 30.6.2017 ja esittää sen edelleen
kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
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Osavuosikatsaus sisältää seuraavat sosiaalitoimen talousarviomuutosesitykset:
Lasten ja perheiden palvelujen toimintamenoja lisätään
397 000 euroa.
Vammaispalvelujen toimintamenoja vähennetään 132 000
euroa.
Vanhuspalvelujen toimintatuloja lisätään 30 000 euroa.
Aikuissosiaalityön toimintatuloja vähennetään 30 000 euroa
ja toimintamenoja lisätään 57 000 euroa.
Sosiaali- ja terveystoimen toimintamenojen lisäys on yhteensä 322 000 euroa ja nettomenojen lisäys 322 000 euroa.
Päätös:

Tiedoksi/toimenpiteitä varten:
kunnanhallitus
vanhustyön johtaja
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Sosiaalilautakunta 23.8.2018 § 29

VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2017
Sosltk § 29

Kunnanvaltuusto on käsitellyt Tuusniemen kunnan arviointikertomuksen
vuodelta 2017 valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimielimen on annettava vastauksensa arviointikertomukseen.
Arviointikertomuksessa todetaan, että sosiaalitoimen toimintakate alitti
talousarvion 17 135 eurolla. Sosiaalilautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Kuntastrategiassa on linjattu, että sosiaalitoimen kannalta on tärkeää omaishoidon ja kotipalvelujen tukeminen. Tärkeitä asioita sosiaalipuolella tulevaisuudessa on
varhainen tuki, yhteistyön tiivistäminen ja eri tahojen keskinäinen tietojen jakaminen.
Tuusniemen kunnan terveyspalvelut ovat olleet laadukkaat, mutta kustannuksiltaan korkeat. Palvelujen kustannukset per asukas ylittävät valtakunnallisen keskimääräisen tason niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollon osalta. Arviointikertomuksessa viitataan Kuopion
kaupungin ja Tuusniemen kunnan väliseen sopimukseen terveyspalvelujen tuottamisesta, mikä on tehty vuosille 2015 ja 2016. Tuusniemi ja
Kuopio neuvottelivat loppuvuodesta 2016 jatkoajan perusterveydenhuollon sopimukselle vuosille 2017 ja 2018.
KELA:n terveyspuntarin mukaan v. 2015 Pohjois-Savon sairastavuusindeksi oli 119,9 ja Tuusniemen 154,4 ja koko maan 100. Työkyvyttömyyindeksit olivat seuraavat: Pohjois-Savo 135,6, Tuusniemi 213,6 ja
koko maa 100.
Arviointikertomuksessa on virheellinen luku terveyspalvelujen talouden
toteumasta. Terveystoimen toimintakate oli 7 492 750 euroa vuonna
2017. Terveystoimen budjetti alittui 579 081 eurolla.
valmistelija: sosiaalijohtaja Eeva Seppänen, puh 044 720 9049
Liite:

Tuusniemen kunnan arviointikertomus 2017

Sosiaalijohtajan päätösehdotus:
Sosiaalilautakunta merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 207 tiedoksi antaa vastauksensa edelleen kunnanhallitukselle.
Kotihoidon ja omaishoidon vahvistamiseen on lähdetty jo
vuoden 2018 talousarvissa. Valtuusto on talousarviossaan
varannut määrärahat palveluohjaajan tehtävään ja vahvistanut vanhuspalvelujen varahenkilöstöä. Varhainen tuki,
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten asiakasprosessien
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parantaminen ja tiedonhallintaan, kirjaamiseen ja tiedonsiirtoon liittyvät asiat ovat sosiaalitoimen kehittämisen kohteita.
Terveydenhuollon prosesseista vastaa Kuopion kaupunki
perusterveydenhuollon osalta ja KYS erikoissairaanhoidon
osalta. Tarkastuslautakunta toteaa, että terveydenhuolto
on kustannuksiltaan korkeaa. Yksi kustannuksia kohottava
tekijä on korkea sairastavuus ja työkyvyttömyys verrattuna
maan keskiarvoon. On tärkeää, että perusterveydenhuollon kanssa saadaan sujuvat asiakasprosessit erityisesti
kotihoidossa ja vanhuspalveluissa, ja että lapsiperhepalvelujen ja lasten- ja nuorisopsykiatrian välinen yhteistyö toimii asiakaslähtöisesti kuten myös aikuisten palvelut ja psykiatria.
Päätös:
Tiedoksi/toimenpiteitä varten:
kunnanhallitus
vanhustyön johtaja

