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Kunnanvaltuusto päätti 28.11.2006 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen
toiminnallisen kokonaisuuden luovuttamisesta Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymälle päivähoitoa lukuun ottamatta.
Kunnanvaltuusto on päättänyt lisäksi järjestämisvastuun siirtämisestä
kuntayhtymälle 28.6.2016. Järjestämisvastuussa oleva kuntayhtymä vastaa
järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden
1) yhdenvertaisesta saatavuudesta
2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä
3) tuottamistavasta
4) tuottamisen valvonnasta
5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä
Samassa yhteydessä kuntayhtymän nimi on muuttunut Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymäksi.
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän selvitys loppulaskun 2017
käsittely. Päätösehdotus täydennetään tältä osin kokouksessa aikaisemmin
asiasta käydyn keskustelun mukaisesti.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee kokouksessa annettavan selostuksen tiedoksi ja
päättää jatkomenettelystä loppulaskun osalta.

Päätös

kunnanhallitus:
Ennen keskustelun avaamista kunnanjohtaja täydensi
päätösehdotustaan seuraavan sisältöiseksi:
Kunnanhallitus merkitsee kokouksessa annettavan selostuksen
tiedoksi ja päättää, että Iitin kunta maksaa Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän vuoden 2017 loppulaskun 2 040 934,37 euroa.
Samalla kunnanhallitus kuitenkin päättää, ettei Iitin kunta hyväksy
laskua perusteiltaan eikä määrältään. Yhtymältä kustannustenjaosta
saatujen tietojen perusteella on selvää, etteivät hinnoitteluperusteet
ja kuntalaskutus vuodelta 2017 ole olleet yhtymän perussopimuksen
mukaisia.
Lisälaskutuksessa ei myöskään ole noudatettu perussopimuksen 25

§:n edellyttämää menettelyä. Koska hinnoittelussa ja laskutuksessa
ei ole noudatettu perussopimuksen määräyksiä, ilmoittaa Iitin kunta
saatavan olevan maksusta huolimatta riidanalainen.
Iitin kunnanhallitus katsoo, että perussopimuksen mukaisesta
hinnoittelumallista poikkeamista ei voida perustella ennen
sopimuksen hyväksymistä tehdyillä jakoperustepäätöksillä tai
aiemmin voimassa olleilla toimintatavoilla. Myöskään kuntayhtymän
hallituksen tai valtuuston päätöksillä ei voida poiketa
perussopimuksesta ilman perussopimuksen muuttamista.
Perussopimuksen vastaisena pidetään erityisesti
kunta/toimipistekohtaista hinnoittelua, joka johtaa samansisältöisten
palvelujen osalta erilaiseen suorite ja kuntahintaan. Niin ikään
ostopalvelujen ns. läpilaskutus ei toteuta yhtenäistä
suoritehinnoittelua, vaikka laskutusperiaate kohteleekin kuntia
sinänsä samalla tavoin. Todellisuudessa kunnan kannalta ei tulisi
olla merkitystä onko palvelu yhtymän omana toimintana tuottamaa
vai yhtymän ulkopuoliselta toimijalta hankkimaa. Myös tyhjänä
olevien toimitilojen kustannusten kohdistaminen suoraan tilojen
sijaintikuntaan ei ole yhtenäisen suoritehinnoittelun mukaista.
Tilakustannukset tulisi riippumatta tilojen käytöstä olla sisällä ko.
toiminnon suoritehinnassa ja suoritehinnan olla yhtenäinen kaikissa
kunnissa, kun kyse on samansisältöisestä suoritteesta.
Lisäksi Iitin kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2017 aikana
jäsenkunnilta perittävien maksujen määrän muutoksia ei ole käsitelty
perussopimuksen 25 §:n mukaisesti. Muuttuneet kustannukset on
vain tuotu ilmoitusasiana kunnalle tiedoksi. Kesken toimintavuotta
2017 hinnoittelu- ja kustannustenjakoperusteissa tehdyillä
muutoksilla on ollut palvelutarpeessa tapahtuneita muutoksia
merkittävämpi vaikutus kunnan maksuosuuden kasvuun. Kun
esimerkiksi kotihoidon hinnoitteluun tehdyillä muutoksilla on
aiemmasta kustannustenjakoperusteesta (keskisuoritehinta) siirrytty
toimipistekohtaiseen hinnoitteluun on käytännössä etäännytty
perussopimuksen mukaisista yhtenäisistä suoritehinnoista ja siirrytty
käytännössä kuntakohtaiseen kustannusten jakoon, jossa suoritteen
hinta muodostuu jälkilaskennassa toteutuneiden kustannusten
mukaan.
Iitin kunta edellyttää, että hyvinvointikuntayhtymä korjaa vuoden
2017 kuntalaskutuksen perussopimuksen mukaiseksi ja palauttaa
Iitin kunnan liikaa maksaman määrän kunnalle.
Keskustelun aikana Merja Lonka teki kunnanjohtajan
päätösehdotukseen seuraavansisältöisen muutosehdotuksen
(lisäys):

Iitin kunta palkkaa ulkopuolisen asiantuntijan selvittämään
mahdollisuuksia hyödyntää yksityisiä sote-palveluntuottajia:
1) Lähiperuspalvelujen turvaamiseksi
2) Kustannuskehityksen hallitsemiseksi
3) Kunnan sote-kiinteistöjen omistajuuden ja toimintojen
kehittämiseksi
Asiantuntijan valitsemiseksi ja hänen työnsä tueksi perustetaan
poliittinen ohjausryhmä, johon kuuluvat kunnanhallituksen
puheenjohtajisto sekä kunnanvaltuustojen puheenjohtaja.
Kunnanjohtajalla on ryhmässä puhe- ja läsnäolo-oikeus. Ryhmä
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Ryhmä aloittaa työnsä heti.
Tavoitteena on löytyy kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämisen kannalta paras ja tehokkain ratkaisu sekä turvata
työpaikat sekä kunnan elinvoima.
Terhi Kare kannatti Merja Longan muutosehdotusta.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi
toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuuto
äänestyksen siten, että kunnanhallituksen ehdotus on JAA ja Merja
Longan ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin
yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi JAA-ääntä (Savelainen,
Kare, Heinonen, Tarula, Lonka, Ojala) ja kaksi EI-ääntä (Laaksonen,
Lehtinen E.). 1 poissa (Vierumäki)
Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen hyväksyä
kunnanjohtajan muutetun esityksen Merja Longan esittämällä
lisäyksellä.

