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Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen sopimuslaajennus Pyhännän kanssa
Khall 03.09.2018 § 189
Sosiaali- ja terveyspiiri helmen yhteistoimintasopimuksen 2 §:n
mukaan Haapaveden kaupunki ja Pyhännän kunta sopivat sosiaalija terveyspalvelujen järjestämisestä sopimuskuntien asukkaille
seuraavasti:
1. Laissa säädettyjen kansanterveyspalvelujen järjestämisestä ja
hallinnosta vastaa Haapaveden kaupunki.
2. Sosiaalitoimen palveluiden järjestämisestä ja hallinnosta vastaa
Haapaveden kaupunki, kunkin sopijakunnan määrittelemän
palvelutason mukaisesti.
3. Erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä alueella
määritellään sopimuksen kohdassa 10 §.
4. Ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja
hallinnosta vastaa Haapaveden kaupunki.
Eläinlääkäripäivystyspalvelut järjestetään erillisten sopimusten
mukaisesti.
Pyhännän kunta päätti vuonna 2007, että se järjestää
sosiaalipalvelut itse, eikä siirrä niitä Haapaveden kaupungin
järjestettäväksi. Perusteluina oli tuolloin mm. oman palvelutuotannon
kustannustehokkuus ja toimivat järjestelyt.
Yhteistoimintasopimus astui voimaan vuonna 2007 ja sitä päivitettiin
vuosina 2009 ja 2017.
Pyhännän kunta on pyytänyt sopimuksen laajentamista koskemaan
sosiaalipalveluita.
Sosiaalialalla tapahtuneet muutokset, mm. lainsäädännössä ovat
johtaneet siihen, että pienen kunnan on entistä haasteellisempaa
järjestää sosiaalipalvelut itse. Tarvittavaa henkilöstöä ja osaamista
kehittämistyöhön on vähän ja vaarana on, että toimintaa ei pystytä
kehittämään ja toiminnan taloudellisuutta ei pystytä parantamaan.
Edellä mainituista syistä johtuen on tullut tarpeelliseksi selvittää
mahdollisuus yhteistoimintasopimuksen laajentamisesta koskemaan

myös sosiaalitoimen järjestämistä. Mikäli sosiaalitoimen
järjestäminen siirretään osaksi yhteistoimintasopimusta, siirto
tapahtuisi 1.1.2019 alkaen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää käynnistää neuvottelut Sosiaali- ja
terveypiiri Helmen sopimuksen laajentamiseksi koskemaan
sosiaalipalveluita.
Kaupunginhallitus nimeää yhdistymistä ohjaavaan ryhmään
perusturvajohtajan, talousjohtajan, hallintojohtajan
hallintosihteerin ja kaupunginjohtajan, joka toimii ohjausryhmän
puheenjohtajana.
Käsittely:
Käsittelyn kuluessa kaupunginjohtaja muutti ehdotusta seuraavaksi:
Kaupunginhallitus päättää käynnistää neuvottelut Sosiaali- ja
terveypiiri Helmen sopimuksen laajentamiseksi koskemaan
sosiaalipalveluita.
Kaupunginhallitus nimeää yhdistymistä ohjaavaan ryhmään
perusturvajohtajan, talousjohtajan, hallintojohtajan
hallintosihteerin ja kaupunginjohtajan, joka toimii ohjausryhmän
puheenjohtajana.
Sopimuksen laajentamiseen liittyen, kaupunki perustaa Pyhännän
toimintoja varten sosiaalityöntekijän viran ja myöntää sille
täyttöluvan.
Päätös:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
______

Toteutusvastuu

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

Khall 30.10.2018 § 254
Pyhännän kunta on ilmoittanut halukkuutensa siirtää sosiaali- ja
terveyspiiri Helmelle terveyspalvelujen lisäksi myös sosiaalitoimen

palvelujen järjestämisvastuun.
Asiasta on käyty neuvottelut Haapaveden kaupungin/ sosiaali- ja
terveyspiiri Helmen ja Pyhännän kunnan kesken. Neuvottelujen
mukaisesti ehdotetaan siirtoon liittyvän sopimuksen hyväksymistä.
Samassa yhteydessä on myös päivitetty Helmen
yhteistoimintasopimus.
Siirto koskee Pyhännän kunnassa noin 30 viranhaltijaa tai
työntekijää, jotka siirtyvät Helmen palvelukseen
liikkeenluovutuksella.
Asia on käsitelty Pyhännän kunnan yhteistoimintaelimessä
22.10.2018.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupungiinvaltuustolle,
että se
1. hyväksyy sopimuksen Pyhännän kunnan sosiaalipalvelujen
siirrosta sosiaali- ja terveyspiiri Helmelle liitteen nro 238 mukaisesti;
ja
2. hyväksyy sosiaali- ja terveyspiiri Helmen uuden
yhteistoimintasopimuksen liitteen nro 239 mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin
______

Toteutusvastuu
Kvalt 12.11.2018 § 48

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että se
1. hyväksyy sopimuksen Pyhännän kunnan sosiaalipalvelujen
siirrosta sosiaali- ja terveyspiiri Helmelle liitteen mukaisesti;
ja

2. hyväksyy sosiaali- ja terveyspiiri Helmen uuden
yhteistoimintasopimuksen liitteen mukaisesti.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
______

