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Perusturvalautakunta 13.02.2017 § 13
Valtuusto on 14.11.2016 § 58 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, joissa vanhuspalveluprosessien mallintaminen ja päivitetyt
palveluprosessit viedään käytäntöön. Perusturvalautakunta on edelleen esittänyt
kokouksessaan 8.12.2016 § 91 ikäihmisten palvelumallin ja
organisaatiorakenteen hyväksymistä kunnanhallitukselle, joka on kokouksessaan
9.1.2017 hyväksynyt esityksen.
Ikäihmisten palvelumallissa ja organisaatiorakenteessa kotiin vietävien palveluiden –linjalla on kaksi sairaanhoitajaa. Toinen sairaanhoitajan toimi asia on
käsitelty perusturvalautakunnan kokouksessa 8.12.2016 § 86. Nyt ratkaistavana
on toisen sairaanhoitajan toimi. Kotiin vietäviin palveluihin esitetään
perustettavaksi sairaanhoitajan toimi 1.4.2017 alkaen.
Sairaanhoitajan työ sisältää sekä hoito- että sairaanhoitotyötä. Hän vastaa
asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista, kotiutumisista ja lääkehoidon
toteutumisesta. Hän ohjaa henkilöstön hoitotyötä ja vastaa työnsuunnittelusta.
Toimen perustaminen ei kasvata kokonaiskustannuksia, koska Marjaniemen
vastaavan sairaanhoitajan virka on esitetty lakkautettavaksi.
Hallintosäännön 4 luvun 15 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteen (toimen) perustamisesta palvelutoimintaa varten ja sen
lakkauttamisesta sekä asetettavista kelpoisuusvaatimuksista päättää
kunnanhallitus ao. toimielimen esityksen pohjalta.
Kunnanhallitus on päättänyt vuoden 2017 talousarvion täytäntöön-pano-ohjeiden
hyväksymisen yhteydessä 5.12.2016 § 267 mm. seuraavaa:


Virkojen ja toimien tullessa vuoden aikana avoimiksi, niiden vakinainen tai
määräaikainen täyttäminen edellyttää kaikissa tapauksissa kunnanhallituksen täyttölupaa. Ennen täyttöluvan hakemista on selvitettävä, onko
edellytykset sisäisille tehtäväjärjestelyille tai henkilöstösiirroille.

Vanhuspalvelujohtaja Marketta Uimaniemi-Honkanen esittää kunnanhallitukselle
perustettavan sairaanhoitajan toimen täyttämistä ikäihmisten kotiin vietäviin
palveluihin.
Päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
sairaanhoitajan toimen perustamista ikäihmisten kotiin vietäviin palveluihin

1.4.2017 alkaen ja täyttöluvan myöntämistä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja asiasta antaa:
perusturvajohtaja Virpi Piira
puh. 040 514 2539, etunimi.sukunimi@ranua.fi
Kunnanhallitus § 66
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 13.2.2017 § 12 esittänyt Marjaniemen
vastaavan sairaanhoitajan virkaa lakkautettavaksi. Perusturvalautakunta on
samassa kokouksessaan (13 §) esittänyt sairaanhoitajan toimen perustamista
ikäihmisten kotiin vietäviin palveluihin 1.4.2017 alkaen. Jatkossa Marjaniemen
vastaavana sairaanhoitajana toimii Rantakodin kanssa yhteinen palveluasumisen
vastaava sairaanhoitaja. Marjaniemen vastaavan sairaanhoitajan virka on
hoidettu väliaikaisjärjestelyin maaliskuulta 2015 alkaen.
Hallintosäännön 4 luvun 15 §:n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta
ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan
esityksen.
Samalla kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Marjaniemen vastaavan
sairaanhoitajan virka lakkautetaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

