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1. Taustaa
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteistoiminta-aluetta koskevan suunnitelman
valmisteluvaiheessa ovat mukana olleet Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Kaskisten kaupungit
sekä Teuvan, Isojoen ja Karijoen kunnat.
Kauhajoki, Teuva, Isojoki ja Karijoki käynnistivät syyskaudella 2006 yhteisen selvitystyön kuntaja palvelurakenneuudistuksesta. Samanaikaisesti päätti Kristiinankaupungin kaupunginhallitus
vuoden 2006 lopulla laatia yhdessä Kaskisten ja Närpiön kaupunkien kanssa selvityksen
perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalitoimen palveluiden 20 000 asukkaan
yhteistoiminta-alue vaihtoehtoisista järjestämismalleista. Kolmen kaupungin
yhteistyöneuvottelukunnassa oli tätä ennen sovittu selvityksen teettämisestä. Selvitykseen toivottiin
mukaan myös Karijoen kuntaa, jonka kanssa Kristiinankaupungilla on yhteinen
terveyskeskuskuntayhtymä. Karijoki ei kuitenkaan osallistunut selvitykseen. Selvityksen teki Simo
Kokko Stakesista.
Em. neljän kaupungin-/kunnanhallitusten kannanottojen jälkeen näiden kuntien kuntajohtajista
muodostettu ohjausryhmä kutsui mukaan myös Kristiinankaupungin ja Kaskisten kaupungit. Nämä
kuusi kaupunkia ja kuntaa päättivät 13.11.2006 käynnistää valmistavan esiselvityksen sosiaali- ja
terveyspalveluista, opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista sekä teknisistä palveluista,
tavoitteena selvittää laajan yhteistoiminta-alueen etuja ja haittoja. Raportit sosiaali- ja
terveystoimesta, koulutoimesta ja teknisestä toimesta eivät vielä tuolloin johtaneet yhteen
yhteistoiminta-alueeseen. Kunnissa oli myös halu selvittää edellytyksiä kuntaliitokselle.
18.1.2007 kuntajohtajat päättivät laatia yhteisen toimeenpanosuunnitelman tavoitteena Kauhajoen
kaupungin sekä Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien yhteistoiminta-alue. Hankkeelle nimettiin
ohjausryhmä, johtoryhmä ja seurantaryhmä.
8.2.2007 kuntajohtajat päättivät hankkia konsulttiapua konkreettisen ohjelman laatimiseksi Efeko /
Audiator Oy:ltä. Prosessi sisälsi neljä seminaaria, joissa oli mukana laajasti virkamiehiä,

luottamushenkilöitä sekä henkilöstön edustus. Prosessin ongelmakohtia työstettiin kesäkuussa
pienemmällä joukolla. Tässä vaiheessa keskustelu eteni kohti liikelaitospohjaista
palvelutuotantojärjestelmää sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Samaan aikaan Kristiinankaupunki, Kaskinen ja Närpiö selvittivät yhteistoimintamahdollisuuksia
Simo Kokon selvitystyön pohjalta. Toukokuussa 2007 Närpiön suuntauduttua Maalahden ja
Korsnäsin suuntaan, hakeutuivat Kristiinankaupunki ja Kaskinen uudelleen em. neljän kunnan
yhteissuunnitteluun. Ensimmäinen yhteinen kuuden kaupungin ja kunnan neuvottelu oli 3.7.2007.
Liikelaitoskuntayhtymän valmistelua päätettiin jatkaa kuuden kaupungin ja kunnan yhteisenä
virkamiestyönä päämääränä kaikkien kuntien koko sosiaali- ja terveystoimien yhdistäminen. 7. –
9.8. kuntajohtajat sekä sosiaali- ja terveysjohto muokkasivat yhteistä näkemystä alueen sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuloksia esiteltiin 10.8 hallitusten ja valtuustojen
puheenjohtajille. Esityksen päälinjat hyväksyttiin tavoitteena yhden kokonaisuuden
muodostaminen koko yhteistoiminta-alueelle.
Keväällä 2007 olivat Kauhajoki, Teuva, Isojoki ja Karijoki, Jurva, Kaskinen sekä
Kristiinankaupunki erillisenä projektina selvittäneet ympäristöterveysvalvonnan,
ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisen. Tämä osa-alue
voidaan nyt yhdistää ajatellun liikelaitoksen toimintaan ”Ympäristötoimen alue” –alle.
Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin 27.8.2007 tämän suunnitelman sijaan
yhteistyösuunnaksi Närpiön suunnan. Kaskisten kaupunginvaltuusto päätti 30.8.2007 samoin tämän
yhteistyösuunnitelman sijaan yhteistyösuunnaksi Närpiön suunnan.
Tilastotietoja yhteistoiminta-alueesta:
Asukasluku Invånarantalet

31.12.2006

Isojoki - Storå
Karijoki - Bötom
Kauhajoki
Teuva - Östermark

2 540
1 617
14 457
6 158
24 772

Yhteensä

Lähde: Tilastokeskus - Källa: Statistikcentralen

Väestöennuste

Kauhajoki
Teuva
Isojoki
Karijoki
Yhteensä

2005

2015

2025

14 465
6 220
2 552
1 673
24 910

14 047
5 523
2 343
1 441
23 354

13 895
5 221
2 230
1 354
22 700

Lähde: Tilastokeskus - Källa: Statistikcentralen

Väestöllinen huoltosuhde
2005
81
79,7
60,7
74,6

Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

2010
75,4
74,7
61,6
73,9

2015
80,4
82,4
71,2
85,3

2020
90,7
96,3
81,1
94,7

2025
102,7
107,4
89,4
102,3

Lähde: Tilastokeskus - Källa: Statistikcentralen
Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset/asukas
Vuosi

2005

Nettokostnaderna för
primärvården i euro /
invånare
494

Nettokostnaderna för
primärvården i euro /
invånare,
behovsstandardiserat
(hela landet = 100)
100

Nettokostnaderna för
den specialiserade
sjukvården i euro /
invånare
779

2005
Erikoissairaanhoidon
nettokustannukset,
euroa / asukas,
tarvevakioituna, (koko
maa =100)
Nettokostnaderna för
den specialiserade
sjukvården i euro /
invånare,
behovsstandardiserat
(hela landet = 100)
100

3011

682

89

874

78

Karijoki

2620

611

78

1030

99

Kauhajoki

2379

548

97

814

91

Teuva

2343

526

80

804

79

Sosiaali- ja
terveystoimen
nettokustannukset,
euroa / asukas
Social- och
hälsoväsendets
nettokostnader i euro /
invånare
2441

Isojoki

Koko maa

2005

2005

Perusterveydenhuollon
Perusterveydenhuollon nettokustannukset, euroa
nettokustannukset, euroa / / asukas, tarvevakioituna,
asukas
(koko maa =100)

2005

Erikoissairaanhoidon
nettokustannukset,
euroa / asukas

lähde: Stakes

2. Yhteistoimintastrategia
Laaditaan toiminnalle ideaalimalli koko yhteistoiminta-alueelle. Riittävän suuri ja
monimuotoinen yhteisö kykenee tähän huomioiden samalla olemassa olevan osaamisen,
työyhteisön houkuttelevuuden, ennakoinnin, korkean tuottavuuden ja lähipalvelut.
Organisaatio on matala, kevyt ja tehokas, mutta kuitenkin demokraattisen julkisen kontrollin
alainen.

Liikelaitoskuntayhtymän perustehtävä:

Kauhajoen kaupungin sekä Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien yhteistoimintaalueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon,
eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelujen järjestäminen tasaarvoisesti yhteistoiminta-alueen asukkaille.
Liikelaitoskuntayhtymän visio 2020:
Yhteistoiminta-alue on elinympäristöstään huolehtiva, kehityksen kärjessä
kulkeva hoiva- ja hoitoyhteisö, joka panostaa kestävän kehityksen mukaisesti
ennalta ehkäisevään työhön sekä korostaa ihmisen aktiivisuutta ja
omatoimisuutta. Palvelut on tuotettu kustannustehokkaasti. Alueemme
toimintaympäristö on viihtyisä ja asiakkaamme ovat onnellisia ja hyvinvoivia.
Avainsanoja:
- inhimillisyys, kodinomaisuus, omatoimisuus, virikkeellisyys, ennalta ehkäisevä työ, kestävä
kehitys niin ekologisena, sosiaalisena kuin kulttuurisena
- ideologia: ennakkoluuloton, ennakoivien toimintatapojen etsiminen ja kehittäminen
ihmisten mukaan saamiseksi tarpeellisten elintapojen ja toimintakulttuurin muuttamiseksi
(2-tyypin diabetes, metabolinen oireyhtymä, ylipainoisuus, depressio, dementia, päihteet,
syrjäytyminen, kasvatustehtävän tukeminen, ympäristön siisteys)
- lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi (lasten päivähoidon järjestäminen alueella
perheen tarpeiden mukaisesti; vrt. JKL:n seutu)
- avohoitopainotteisuus (lähipalvelu) - laitoshoidon sijaan (Tanskan malli), ja toimintojen
hinnoittelussa suositaan avopalveluja
- toimiva hoidon porrastus eli ”asiakas oikeaan aikaan oikeassa paikassa”
- selvitetään myös lähipalvelujen järjestäminen kylien palvelupisteissä
- korkea tuottavuus: panostus hyvin toimivaan perusterveydenhuoltoon ja avohoitoon
- verkostomainen toimintatapa ja nykyteknologian tehokas hyödyntäminen asiakaslähtöisesti
- palveluprosessi kuvataan tuotteistamisen periaatteita noudattaen: monistuva
palveluformaatti, missä: laadi kuva palvelusta, palvelun käsikirjoitus, vaatimusmäärittely,
työohjeet, lanseeraa palvelu, kokoa työohjeet
- monikulttuurisuus
- kansainvälisyys, tutkimusyhteistyö ja tuotekehitys
- tarvittavat ostopalvelut
- johtamisjärjestelmänä käytetään tasapainotettua mittaristoa (BSC) sekä prosessijohtamista,
jossa on mahdollisimman matalat rajapinnat
- työyhteisöä johdetaan tavoitteellisesti, kannustavasti ja palkitsevasti
- strategiset investoinnit osaamiseen, henkilöstöön ja toimintaympäristöön
- toimiva omistajaohjaus ja toiminnan mitoittaminen kuntien voimavaroihin, ja kunnat
määrittelevät palvelutasonsa
Yhteistoimintastrategian motto: Määritellään, mitä palvelua pitää saada aikaan eikä miten se
tehdään!

Arvot:
-

kunnioittaminen
omatoimisuuden tukeminen
erilaisuuden hyväksyminen
turvallisuus
elämänmyönteisyys

Riittävän hyvä ennakointi ja kyky lukea tulevaa nostaa tuottavuutta ja tällöin syntyy tuloksia.
Kun tiedetään, mitä tapahtuu ja milloin, toiminta on oikea-aikaista.
.

Jos pyritään hoitamaan seurauksia, eivät tulokset ole välttämättä odotettuja. Kokonaisuudesta
ei saada silloin välttämättä oikeaa kuvaa ja huonoimmillaan tilanne voi karata käsistä

Strategiset tavoitteet 3-5 vuoden ajalle:

1. Organisaation kulttuurin vahvistaminen siirtymään yhä enemmän
laitosmaailmasta ennakoivaan toimintatapaan ja avopalvelujen suuntaan
korostamalla inhimillisyyttä, elämänmyönteisyyttä ja kodinomaisuutta.
Tavoitteena on erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta oman tuotannon
korkean tuottavuuden kautta.
2. Saumaton, oikea-aikainen ja toimiva palveluketju koko yhteistoimintaalueella ottaen huomioon monikulttuurisuus. Selvitetään
kotisairaalan/tehostetun kotisairaanhoidon järjestäminen.
3. Perhetyön ja lastensuojelun vahvistaminen.
4. Kestävä kehitys läpäisevänä toimintaperiaatteena: ekologinen, sosiaalinen ja
kulttuurinen (elämänhallinta). Ollaan etulinjassa valtakunnassa.
5. Kustannusten hallinta ja toimiva omistajaohjausjärjestelmä käytössä.
6. Tasapainotettu tuloskortti (BSC), prosessijohtaminen, kustannuslaskenta ja
tuotteistaminen käytössä.
7. Tavoitesuuntautunut, osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö.

Toiminnassa on taloudellisinta kohdistaa huomio erityisesti portaiden alkupäähän
(lähipalvelut) ja pitää porrastus toimivana: (uusi 50-taso: tehostettu kotisairaanhoito)

HOIDON PORRASTUS

200
Erikoissairaanhoito

100
Akuutti
vuodeosastohoito

80
Pitkäaikaishoito

60
Hoivakoti

40
Pienkoti

20

0

Kotona asuminen,
kotipalvelu,
kotisairaanhoito,
tukipalvelut

KORKEA TUOTTAVUUS
Terveyskeskuksen korkean tuottavuuden
taloudellinen merkitys on huomattava. Mitä
korkeampi terveyskeskuksen tuottavuus on,
sitä matalammat ovat myös
erikoissairaanhoidon menot. Mitä korkeampi on
lääkärissäkäyntien määrä virkaa kohti, sitä
alhaisemmat ovat erikoissairaanhoidon menot.
Mitä enemmän terveyskeskus tarjoaa
lääkärissäkäyntejä lääkärin virkaa ja asukasta
kohti, sitä vähemmän väestö tarvitsee
erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä.
Perusterveydenhuollon palveluja tulee olla
väestölle riittävästi tarjolla ja niiden laatu
asianmukainen.

Toiminnallinen kokonaisuus –
Ei erillinen, eikä sektoroitu
Sosiaalitoimi
Vaan:
Yhtenäinen

Terveystoimi

Perusturva
Ei eri puolia,
vaan asiakaslähtöinen
toimintakokonaisuus

3. Yhteistoiminnan rakenne ja organisointi

ESITYS KAUHAJOEN KAUPUNGIN SEKÄ TEUVAN, ISOJOEN
JA KARIJOEN KUNTIEN YHTEISEN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN PROSESSEISTA
JA ORGANISOIMISESTA

YHTYMÄKOKOUS
TILAAJALAUTAKUNTA
LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Perusturvajaosto

Ympäristöjaosto

Liikelaitoksen johtaja

Sosiaalipalvelun alue Hoidon ja hoivan alue Ympäristötoimen alue
Lapsi- ja Sosiaaliperhetyö palvelut

- Päivähoito
- Esiopetus
- Neuvola
- Perhetyö
- Kouluterv.
huolto
- Lastensuojelu
- Muut sos.
palv.

- Sosiaalityö
- Vammaispalvelut
- Päihdehuolto
- Muut
sos.
palv.

Ympäristö
PoliOsas- Erikliininentotoi- kois- Vanhustoiminta minta sai- työ

- Avo- Vastaan- - Akuut- raanpalvelu
ottotoim. tios.
hoi- Kotihoito
- Yleinen - Vuo
don
- Palveluterveyden- deosasuminen
huolto
osas- tot
-Tukipal- Hammash. tot
velut
- Mielent.h. - Psyk.
- Työterv. osasto
huolto

- Ympäristöterveysvalvonta
- Ympäristönsuojelu
- Eläinlääkintähuolto

LIIKELAITOKSEN TULEVASTA ORGANISAATIOSTA:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Perusesitys muodostuu
• 4 kunnan eli Kauhajoen kaupungin sekä Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien
yhteistoiminta-alueesta
Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous (omistajaohjaus + strateginen ohjaus)
Liikelaitoskuntayhtymän tilaajalautakunta
• poliittinen suhteellisuus
Liikelaitoksen johtokunta
• 4 kuntaa: X jäsentä [a,b,c,d]
Johtokunnasta
• toimintaideologiasta ja kulttuurimuutoksesta kiinni pitäminen
• tehokkuusvaatimus, tilauksiin liittyvät tarjoukset kunnille
• johtokunnalta ei edellytetä poliittista suhteellisuutta
• sekä virkamiesjohtoa että poliittista johtoa
Perusturvajaosto
• sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät yksilöasiat
• poliittisin perustein valittu
Ympäristöjaosto
• lupa ja valvonta-asiat
• eläinlääkintähuollon asiat
• poliittisin perustein valittu
Liikelaitoksen vetäjänä liikelaitoksen johtaja, joka toimii virkavastuulla
Kuntayhtymän johtajalta edellytetään substanssin tuntemusta pääpainon ollessa kuitenkin
johtamisosaamisessa
Yhtymän sisäisen työnjaon kehittäminen on muodostettavan yhtymän johtokunnan ja
liikelaitoksen johtajan tehtävä
Kuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon sekä muiden tuottajien välisen yhteistyön
kehittäminen on johtokunnan ja kuntayhtymän johtajan tehtävä
Johtaja ja henkilöstö ovat kuntayhtymän palveluksessa
Elämänkaarimallin mukainen vastuualuejako
Liikelaitoskuntayhtymän kotipaikka on x
Kuntien omistajaohjausta vahvistetaan
Vastuu palvelutason määrittämisestä on kunnilla
Kunnat määrittelevät toiminnan laajuuden taloudellisten edellytystensä ja kuntayhtymän
toiminnasta saatujen kokemusten mukaisesti
Mikäli kunnat ovat tyytymättömiä omistajaohjauksen toimivuuteen, yhtymäkokous puuttuu
peliin ja kokoontuu tätä varten tarvittaviin kuntayhtymän sopeuttamistoimiin
Kuntayhtymä vuokraa kiinteistöt (pääoma- ja käyttövuokra)
Kunnat tilaajina ja liikelaitos tuottajana
• rahoitus perustuu alkuvaiheessa suoritepohjalle käytön määrän sekä palvelutason
aiheuttamien suoritekustannusten perusteella, jatkossa siirrytään täysin
tuotteistettuihin palveluihin
• tuotannon ohjaus perustuu tilaussopimuksiin, joissa kunnat määrittelevät palvelun
laajuuden sekä arvioidun määrän oman kunnan osalta
• ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun osalta rahoitus perustuu
yhtenäisesti sovittavaan käytäntöön
Tuotteistetut palvelut ja tuotekustannus tavoitteena parin vuoden sisällä käynnistämisestä
Sairaankuljetuksen organisoiminen yhteistoiminta-alueella
Ympäristötoimen palveluja voidaan tarvittaessa järjestää myös muille kunnille

•
•

Organisaation madaltaminen
Henkilöstö siirtyy liikelaitoskuntayhtymän palvelukseen puitelaissa määritellyin ehdoin

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ORGANISOIMINEN
Perusterveydenhuolto järjestetään yhteistoiminta-alueella niin, että Kauhajoella on terveysasema,
joka sisältää akuuttiosaston, polikliinisen toiminnon, vuodeosastotoiminnon ja työterveyshuollon.
Kauhajoen terveysasema hoitaa virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnon arkisin klo 16-22 ja
viikonloppuisin klo 8-22. Teuvan terveysasema tuottaa palveluja arkisin klo 19 saakka. Kaikissa
kunnissa järjestetään maanantaista perjantaihin lääkäripalveluja. Jokaisessa kunnassa järjestetään
tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut.
Alueen perusterveydenhuoltoa vahvistetaan kehittämällä erikoislääkäripalveluja sekä lisäämällä
erikoislääkäreiden rekrytointia. Lisäksi ennalta ehkäisevän työn aluetta vahvistetaan merkittävästi.
Lisäksi hoidon porrastuksen vahvistamiseksi määritetään prosessien omistajat (esim. hoitajat).
Lehtiharjun sairaala on osa palveluketjua ja sen toimintaa kehitetään tarpeiden mukaan.
Erittäin keskeistä on perusterveydenhuollon ja vanhustyön (hoito ja hoiva) saumaton yhteistyö ja
toimiva palveluketju.
Sosiaalipalvelut organisoidaan niin, että yhteistoiminta-alueella on vastuuvetäjä ja toiminnassa
korostetaan selkeästi ennakoivaa ja ennalta ehkäisevää työtä. Perhetyö organisoidaan vastaavien
periaatteiden mukaisesti siten, että terapeuttista toimintaa kehitetään ja siinä on riittävää
ammattiosaamista. Työryhmään kuuluu myös sosiaalityöntekijä. Päivähoito on osana lapsi- ja
perhetyön aluetta ja toimii koko yhteistoiminta-alueella.
Ympäristöterveydenhuollossa toimii hygieenikko sekä ympäristönsuojelussa ja
eläinlääkintähuollossa on vastuuvetäjät. Näistä yksi nimetään ympäristötoimen vastuuvetäjäksi.

4. Vaihtoehtomallit
4.1. NELJÄN KUNNAN MUODOSTAMA LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ
4.2. KUNTALIITOKSET KOKONAISUUTENA TAI OSITTAISENA
Audiator Oy:n konsultti Veijo Hurskaisen selvityksen toimeksiannon yhteydessä todettiin,
että selvitetään kuntien valmius kuntaliitokseen (Karijoki, Isojoki, Teuva, Kauhajoki). Tässä
vaiheessa näyttää siltä, että kuntien liitokseen ei ole valmiutta. Esiselvityksen loppuraportti
toimitetaan kunnille myöhemmin käsittelyä varten.
4.3. VASTUUKUNTA-/ISÄNTÄKUNTAMALLI
Toteutuu edellä olevan liikelaitosmallin mukaisesti muutoin paitsi yhtymäkokouksen tilalla
toimisi Kauhajoen kaupunginvaltuusto. Silloin ei olisi kyseessä juridisesti oma
oikeushenkilö. Kunnat ovat todenneet, ettei tähän ole valmiutta.
Tavoitteena on toiminnan käynnistäminen vuonna 2009. Valmistelu tehdään vuoden 2008 aikana.
Liikelaitoksen johtaja valitaan mahdollisimman pian kuntien päätösten jälkeen.

10 a luku

Kunnallinen liikelaitos

87 a §
Kunnallinen liikelaitos ja sen tehtävät
•
•

•
•

Kunta tai kuntayhtymä voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen liiketoimintaa
tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten.
Liikelaitoksen perustaminen edellyttää erikseen tehtävää päätöstä.
Kunnan perustamasta liikelaitoksesta käytetään nimitystä kunnan liikelaitos
ja kuntayhtymän perustamassa kuntayhtymän liikelaitos. Liikelaitoksen
nimessä tulee olla sana liikelaitos. Kuntien ja kuntayhtymien yhdessä
perustamasta kuntayhtymästä, jonka tehtävänä on kunnallisen liikelaitoksen
ylläpitäminen, käytetään nimitystä liikelaitoskuntayhtymä. Tällaisen
liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitoskuntayhtymä.
Kunnan liikelaitos-, kuntayhtymän liikelaitos- sekä liikelaitoskuntayhtymänimitystä voi käyttää vain sellainen kunnallinen liikelaitos, joka on perustettu
tämän lain mukaiseksi liikelaitokseksi.
Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tehtävistä määrätään
johtosäännössä. Liikelaitoskuntayhtymän tehtävistä on sovittava
perussopimuksessa. Liikelaitoskuntayhtymästä on voimassa, mitä tässä
laissa säädetään kuntayhtymästä, jollei tässä luvussa toisin säädetä.

87 b §
Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous
Liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenet
yhtymäkokouksessa, johon kuntayhtymän jäsenet valitsevat edustajansa
kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokousedustajan valinnasta
kunnassa säädetään 81 §:n 3 momentissa. Liikelaitoskuntayhtymän
jäsenenä olevassa kuntayhtymässä yhtymäkokousedustajan valitsee
78 §:n 3 momentin 4 kohdassa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.
Yhtymäkokouksen tehtävänä on:
1) päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja
taloudellisista tavoitteista;
2) hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän johtosääntö;
3) valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta ja muut
toimielimet, joiden valintaa ei ole johtosäännössä siirretty johtokunnalle;
4) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
5) valita tilintarkastajat; sekä
6) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta.

87 c §
Johtokunta
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kunnallisella liikelaitoksella on johtokunta.
Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa
liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta
järjestämisestä.
Johtokunnan tehtävänä on:
1) päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston tai
yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden
saavuttamisesta;
2) hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma;
3) valita ja irtisanoa liikelaitoksen johtaja, jollei johtosäännössä toisin määrätä;
4) päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista,
jollei johtosäännössä toisin määrätä;
5) päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; ja
6) valvoa liikelaitoksen etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä ja edustaa
kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella.
Johtokunnan muista tehtävistä määrätään johtosäännössä.
Liikelaitoskuntayhtymässä muista kuin yhtymäkokoukselle kuuluvista asioista
päättää johtokunta, jollei kysymys ole johtajalle 87 d §:n mukaan kuuluvasta
asiasta tai jollei toimivaltaa ole siirretty johtajalle tai muulle viranomaiselle.
Kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanoon ei sovelleta 81 §:n 4
momenttia.

87 d §
Johtaja
•

•

•

Kunnallisessa liikelaitoksessa on johtaja, joka on virkasuhteessa kuntaan tai
kuntayhtymään. Johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena
liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä
taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.
Johtajan on huolehdittava johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta ja
annettava johtokunnalle tieto liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä
toimenpiteistä ja tapahtumista.
Johtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa johtokunnan puolesta, jollei
johtosäännössä toisin määrätä.

87 e §
Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen talousarvio ja – suunnitelma
•
•

•

•

•

Liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan tai kuntayhtymän
talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa.
Johtokunnan on valtuuston tai yhtymäkokouksen päättämässä määräajassa
tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi
sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi
(suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suun-nitelmassa on tuloslaskelma-,
investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden
ensimmäinen vuosi.
Kunnan tai kuntayhtymän talousarviossa asetetaan liikelaitoksen
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä
kunnan tai kuntayhtymän talousarviossa ovat korvaus kunnan tai
kuntayhtymän sijoittamasta pääomasta, kunnan tai kuntayhtymän toimintaavustus kunnalliselle liikelaitokselle sekä kunnan tai kuntayhtymän
pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle
tai kuntayhtymälle.
Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta
viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan tai kuntayhtymän
talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien
mukaisesti.
Liikelaitoksen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
liikelaitoksen talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää
johtokunta.

87 f §
Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja – suunnitelma
•

•
•
•

Johtokunnan on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
liikelaitoskuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen
hyväksymisen yhteydessä johtokunnan on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi).
Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään liikelaitoskuntayhtymän
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa on tuloslaskelma-,
investointi- ja rahoitusosa.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.
Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.

87 g §
Liikelaitokselle maksettava tuki tai toiminta-avustus
Kunta tai kuntayhtymä voi myöntää liikelaitokselle tukea tai toimintaavustusta määrätyn tehtävän hoitamisesta aiheutuvien kustannusten
kattamiseksi. Tuki tai toiminta-avustus ei saa olla enemmän kuin, mitä ovat
tehtävän hoitamisesta liikelaitokselle aiheutuvat kustannukset. Kunnan tuki
ja toiminta-avustus on ilmoitettava erikseen liikelaitoksen tilinpäätöksessä.

87 h §
Kirjanpitovelvollisuus
•
•
•

Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen kirjanpito on eriytettävä kunnan tai
kuntayhtymän kirjanpidossa.
Liikelaitoskuntayhtymä on kirjanpitovelvollinen ja sen kirjanpidosta ja
tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, soveltuvin osin
voimassa, mitä kirjanpitolaissa (1336/97) säädetään.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain
ja tämän lain 68–70 §:n soveltamisesta kunnallisessa liikelaitoksessa.

87 i §
Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tilinpäätös
•
•

•

Liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava
tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi
sekä saatettava se kunnanhallituksen tai yhtymähallituksen käsiteltäväksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot
liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen
erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksessä.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja johtaja.

87 j §
Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös
•

Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta on voimassa, mitä
tämän lain 68 ja 68 a §:ssä säädetään.

ELÄMÄNKAARIMALLIN MUKAINEN PALVELUJEN TARKASTELU KAUHAJOEN
TILANTEEN MUKAISESTI:
Kaavioissa on esimerkin omaisesti tarkasteltu elämänkaarimallin mukaisesti toisiinsa kytkeytyviä
palveluprosessin osia. Tarkoituksena on pelkistää toimivaa palveluverkostoa, joka koostuu eri
hallintokuntien toiminnoista ja muista toiminnoista. Samalla tavalla väritetyt toimijat kuuluvat
ajatuksellisesti yhteen tai kuuluvat samaan nykyiseen hallintokuntaan. Nuolilla kuvataan eräitä
vuorovaikutussuhteita, asiakassuhteita tai asiakkaiden virtauksia.
Esimerkiksi lapsiperheiden palveluverkostossa neuvolan rooli on keskeinen, koska se kohtaa lähes
kaikki asiakkaat. Toiminnan kannalta tärkeätä on tiedonkulku ja palveluprosessien toimiminen yli
hallintokuntien rajojen. Sen sijaan vanhusten hoito- ja hoivapalveluissa avohuollon ja kuntoutuksen
onnistuminen on ratkaisevaa.

Lapsiperheiden palvelut
• Sosiaalitoimi
• Terveystoimi
• Sivistystoimi

PERHENEUVOLA

ESIOPETUS

PERHETYÖ

TERVEYSKESKUS

ERIKOISSAIRAANHOITO

PERUSOPETUS

LASTENNEUVOLA

LASTENSUOJELU
LASTEN
PÄIVÄHOITO

ERITYISOPETUS

PÄIHDEHUOLTO
MIELENTERVEYSTYÖ

Aktiiviväestön palvelut
•
•
•

Aikuiset, työssä käyvät
Aikuiset, työttömät
Perheelliset ja perheettömät

HAMMASHOITO

LIIKENNE- YM.
YHTEYDET

TERVEYSKESKUS

ERIKOISSAIRAANHOITO

PERHETYÖ

TÄYDENNYSKOULUTUS

TYÖN MAAILMA
ASUMINEN

LASTENHOITO
TYÖTERVEYSHUOLTO

VAPAA-AJAN
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET

PÄIHDEHUOLTO

TYÖTTÖMYYSTURVA

MIELENTERVEYSTYÖ

Vanhusten palvelut
• Terveyspalvelut
• Kotipalvelut
• Kuntouttavat palvelut

VUODEOSASTO 1

VUODEOSASTO 2

AVOPALVELUN
TUKI
KOTONA
ASUVILLE

SANSSIN
PALVELUKOTI

KORPISENKOTI

FYSIOTERAPIAN
KUNTOUTUS
OMAISHOIDON
TUKI

VIHERMAA

AVOHOIDON
KUNTOUTUS
KODINOMAINEN
ASUMINEN
AVOPALVELUN
TUKITOIMIN

KOTISAIRAANHOITO

KYLIEN
TOIMINTAKESKUKSET
JA
TUKITOIMET

AVOPALVELUN
TEHOTUKI
KOTONA
ASUVILLE

PIENKOTIASUMINEN JA
SEN TUKI

