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Khall § 48
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän (Ksthky) jäsenkunnat (Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila) ovat aloittaneet valmistelutyön sosiaalipalvelujen siirtämiseksi kuntayhtymän järjestämisvastuun piirin 1.1.2021 alkaen. Valmistelutyötä varten kunnat
ovat yhdessä kuntayhtymän kanssa asettaneet ohjausryhmän, jonka
alaisuuteen ohjausryhmä on asettanut seuraavat valmistelutyöryhmät:








Hallinto- ja henkilöstö, talous- ja ICT
Aikuispalvelut
Lapsiperhepalvelut
Vammaispalvelu
Ikäihmisten palvelut
Tekninen työryhmä
Yhteistoimintatyöryhmä

Ohjaus- ja hallinto- ja henkilöstö, talous- ja ICT –työryhmä ovat yhdessä valmistelleet Ksthky:n nykyisen perussopimuksen muuttamista. Perussopimukseen esitettävillä muutoksilla mahdollistetaan Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan
aloittaminen 1.1.2021 lukien.
Ksthky:n perussopimuksen muuttamisesta on perussopimuksen 21
§:ssä seuraava kirjaus:
” Perussopimus on jäsenkuntien välinen sopimus, jota voidaan muuttaa kuntalain 57 §:n mukaisesti.”
Kuntalain 57 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden
asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa jäsenkuntaa
ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan
uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin
kustannuksiin.
Perussopimus on kuntien välinen sopimus, joten sen muuttaminen
tapahtuu jäsenkuntien valtuustojen päätöksillä. Perussopimuksen
muutoksen jälkeen kuntayhtymän ja jäsenkuntien tulisi sopia yhteisellä siirtosopimuksella mm. seuraavista asioista ennen palvelutuotannon aloittamista:







Henkilöstön siirtyminen
Tukipalvelut
Omaisuuden siirtyminen ja tilat
Sopimusten siirrot
Palveluiden hinnoittelu

Siirtosopimuksen laadintatyö on aloitettu ja jäsenkuntien valtuustot
käsittelevät siirtosopimusta tulevan kesän valtuustoissa.
Nyt käsittelyssä olevilla perussopimusmuutoksilla jäsenkunnat eivät
vielä siirrä kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin sosiaalipalveluita
vaan siirtyvä palvelukokonaisuus vahvistetaan siirtosopimuksessa.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt Kessote valmistelua kokouksissaan
20.1.2020 ja 5.2.2020.
Tavoitteena on, että kaikki nykyiset Ksthky:n jäsenkunnat hyväksyvät
siirtosopimuksen ja siirtävät laaja-alaisesti sosiaalipalvelunsa tulevan
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän piiriin.
Oheismateriaalina on nykyinen Keski-Satakunnan perussopimus,
jossa poistettavat kohdat ovat yliviivattuina ja muutokset punaisella.
Muutettu perussopimus on luonnoksena esityslistan liitteenä, josta
valtuusto tekee päätöksen.
Esityslistan liitteenä on luonnos Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseksi
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
luonnoksen Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseksi, joka korvaa nykyisen Keski-Satakunnan
terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Vesa Jalonen ehdotti, että perussopimuksen
muutosta ei hyväksytä. Ehdotusta ei kannatettu ja se raukesi
kannattamattomana. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ilona Sjöman poistui hallintolain 28.1 § kohdan 1 mukaisesti esteellisenä kokouksesta päätöksenteon ajaksi.
Vesa Jalonen jätti asiasta eriävän mielipiteen:
"Eurajoen kunnan tavoitteena on pitkään ollut järjestää tasokkaat peruspalvelut lähipalveluina. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtäminen
kokonaisuudessaan Keski-Satakunnan kuntayhtymän järjestettäväksi
heikentää näkemykseni mukaan jatkossa kuntalaisten palveluja.
Palveluiden siirto tulee tehdä ilman välivaihetta mahdollisen maakunnallisen tai valtakunnallisen soten yhteydessä."

----Kvalt § 12
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
luonnoksen Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseksi, joka korvaa nykyisen Keski-Satakunnan
terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Vesa Jalonen esitti Kirsi Hassisen kannattamana, että päätösehdotukseen tehdään seuraava lisäys: ”Eurajoen
kunta on Kessoten valmistelun takana, mutta vallitsevan tilanteen
johdosta valmisteluun tarvitaan vuoden lisäaika. Kessoten toteutumista tulee tavoitella vuoden 2022 alusta”.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti seuraavan selonteon: Keskustelun aikana Vesa Jalonen Kirsi Hassisen kannattamana esitti, että päätösehdotukseen tehdään seuraava lisäys:
”Eurajoen kunta on Kessoten valmistelun takana, mutta vallitsevan
tilanteen johdosta valmisteluun tarvitaan vuoden lisäaika. Kessoten
toteutumista tulee tavoitella vuoden 2022 alusta”.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys niin, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat
äänestävät jaa ja Vesa Jalosen esitystä kannattavat äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa-ääntä, 4 ei-ääntä ja yksi
tyhjä.
Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen äänin 26-4, yksi
tyhjä hyväksyä alkuperäisen päätösehdotuksen.
-----

