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96 §
Liikelaitoskuntayhtymän valmistelutilanne ja organisaatio
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 96 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelutoiminnan
käynnistämistä 1.1.2009 on valmisteltu syksyn 2008 aikana. Viikoittain
ovat kokoontuneet palveluryhmät tiistaisin yhteiseen neuvotteluun ja
sen jälkeen palvelualueittain (sosiaalipalvelu, hoidon ja hoivan sekä
ympäristöpalvelun alue). Palveluryhmät ovat käyneet läpi liikelaitoskuntayhtymälle siirtyviä nykyisiä kuntien järjestämiä palveluja ryhmitellen niitä yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Liikelaitoskuntayhtymän palvelut ovat sosiaalipalvelun, hoidon ja hoivan sekä ympäristöpalvelun
osalta kukin yksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka toimialue on koko
yhteistoiminta-alue.
Palvelualue jakautuu ydinprosesseihin. Ydinprosessi jakautuu osaprosesseihin, jotka puolestaan voivat jakautua aliprosesseihin. Palvelualueille ja ydinprosesseille sekä osin jo niiden alaisille prosesseille on
määritelty perustehtävä. Sen lisäksi on laadittu prosessikortit, jotka
auttavat prosessien toimivuuden, prosessien hallinnan ja tuotteistamisen toteuttamisessa.
Palvelualueilla on määriteltyjä ydinprosesseja 10 ja niiden osaprosesseja 39.
1. Sosiaalipalvelun alue jakautuu 3 ydinprosessiin:
a. Lapsiperheiden sosiaalityö;
b. Aikuissosiaalityö ja
c. Vammaispalvelut.
Lapsiperheiden sosiaalityö jakautuu 9 osaprosessiin: lastenvalvojatyö,
lastensuojelu, perhetyö, lausunnon antaminen, perheneuvola, adoptiopalvelut, kuraattoripalvelut, sosiaalipäivystys ja lapsiperheiden toimeentulotuki.
Aikuissosiaalityö jakautuu 8 osaprosessiin: toimeentulotukityö, päihdepalvelut, terveydenhuollon sosiaalityö, ikäihmisten sosiaalityö, mielenterveyskuntoutujien sosiaalityö, kuntouttava työtoiminta, monikulttuurinen sosiaalityö sekä ohjaus ja neuvonta.
Vammaispalvelut jakautuu 2 osaprosessiin: kehitysvammahuolto ja
vammaispalvelut. Nämä puolestaan jakautuvat osaprosesseihin.
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Sosiaalipalvelun alueella johtavat sosiaalityöntekijät ovat ydinprosessien vastaavat. He vastaavat ydinprosessinsa toiminnasta ja taloudesta.
2. Hoidon ja hoivan alue jakautuu 5 ydinprosessiin: polikliininen toiminta, osastotoiminta, ikäihmisten palvelut, erikoissairaanhoidon ostot
ja hoidolliset tukipalvelut.
Polikliininen toiminta jakautuu 5 osaprosessiin: vastaanotto ja päivystys, työterveyshuolto, neuvolatoiminnot, hammashuolto ja fysioterapia.
Osastotoiminta jakautuu 2 osaprosessiin: akuutti osastotoiminta ja
kuntouttava osastotoiminta.
Ikäihmisten palvelut jakautuu 4 osaprosessiin: ennalta ehkäisevä toiminta, omaishoidon tuki, kotihoito ja palveluasuminen.
Erikoissairaanhoidon ostot jakautuu 3 osaprosessiin: ostot sairaanhoitopiireiltä, ostot yksityiseltä sektorilta ja seulonnat.
Hoidolliset tukipalvelut jakautuu 4 osaprosessiin: keskusvarasto, lääkekeskus, välinehuolto ja kuljetukset.
Tämän muuttaisin siten, että ydinprosessien ja osaprosessien alueella
toimenkuviensa mukaisesti ylilääkärit, hoito- ja hoivatyönjohtajat ja
osastonhoitajat vastaavat toiminnasta ja taloudesta. Erikoissairaanhoidon ostojen ydinprosessista vastaa terveyspalvelujohtaja. Ikäihmisten palvelujen ja hoidollisten tukipalvelujen ydinprosessien vastuuhenkilöt määritellään myöhemmin.
Ikäihmisten palvelupäällikkö toimii ikäihmisten palvelujen ydinprosessissa asiantuntijajohtajana, mutta hänellä ei ole esimiestehtävää. Hänen esimiehenään toimii ikäihmisten palvelujen ydinprosessin vastaava.
Hoito- ja hoivatyönjohtajia on kaksi ja heidän työnsä jakautuu ydinprosessien sisälle elämänkaarimallin mukaisesti. He toimivat esimiehenä
osastonhoitajille ja heihin rinnastettaville muille esimiehille. Hoito- ja
hoivatyönjohtajien esimiehenä toimii terveyspalvelujohtaja.
3. Ympäristöpalvelun alue jakautuu 2 ydinprosessiin: ympäristö ja
eläinlääkintä.
Ympäristön ydinprosessi jakautuu 2 osaprosessiin: ympäristöterveysvalvonta ja ympäristönsuojelu.
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Eläinlääkinnän ydinprosessi ei jakaudu osaprosesseihin.
Ympäristöpalvelujohtaja toimii myös ympäristön ydinprosessin vastaavana. Eläinlääkinnän ydinprosessin vastaavana toimii vastaava eläinlääkäri.
4. Sisäisiä tukipalveluja ei ole jaettu ydin- ja osaprosesseihin. Sisäisen tukipalvelun johtaja toimii henkilöstönsä esimiehenä. Henkilöstöön
kuuluu hallintopäällikkö, hallintosihteeri, toimistosihteerit ja mahdollisesti muu liikelaitoskuntayhtymän yhteinen henkilöstö.
Palvelutoiminnan käynnistyessä 1.1.2009 perustetut virat ja myös toimet sijoittuvat ydin-, osa- ja mahdollisesti aliprosesseille. Henkilöstö
siirtyy näihin virkoihin ja toimiin. Prosessikorteissa on määritelty prosessien omistajat.
Palveluryhmissä on edellä kuvatun valmistelun ohella käsitelty ns. kriittiä toimintoja. Ne ovat toimintoja, joista on tehtävä päätös hyvissä ajoin
ennen vuoden 2008 loppua, jotta palvelut kyetään varmistamaan vuoden 2009 alkaessa. Näitä ovat mm. terveyskeskusten toiminta ja päivystys, ympäristöpalvelun alueen järjestelyt, sairaankuljetus ja sopimusten tarkistaminen ja siirto yhtymälle. Näistä ympäristöpalvelun
osuus on jo käsitelty aikaisemmin.
Lisätietona on palveluryhmien suunnittelutyössä syntynyttä materiaalia.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi suunnittelutilanteen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
Merkittiin, että Antti Rantakokko saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa ja Kaija Hapuanoja saapui kokoukseen tämän asian
käsittelyn aikana.
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97 §
Terveyskeskusten päivystystoiminnan järjestäminen yhteistoimintaalueella
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 97 §

Hoidon ja hoivan palveluryhmässä on valmisteltu terveyskeskusten
päivystystoimintaa vuoden 2009 alkaessa. Päivystysratkaisuihin vaikuttaa ratkaisevasti lääkäri- ja muut resurssit.
Kauhajoen, Teuvan, Isojoen ja Karijoen edustajat (terveyskeskusten
johtavat lääkärit, vastaanoton sekä hoidon ja hoivan edustajat) ovat
yhdessä etsineet ratkaisua siihen, miten koko yhteistoiminta-alueen
väestön terveyspalvelut saadaan tasapuolisesti ja toimivasti toteutetuksi. Lähtökohtana on pidetty ns. aluemallia, joka myös tietyllä tavalla
toteuttaa elämänkaarimallia.
Lääkäritilanne ei ole parantunut. Juuri päättynyt rekrytointikierros ei
tuonut uusia lääkäreitä yhteistoiminta-alueelle. Rekrytointia jatketaan,
mutta toiminta on suunniteltava sen mukaan, mikä tilanne on nyt tiedossa.
Jos valittaisiin toimintatapa, jossa jokainen terveyskeskus/ terveysasema / vastaanottopiste hoitaa vain oman kunnan asiakkaat, Karijoki
ei pystyisi lainkaan toteuttamaan päivä- tai iltapäivystystä. Isojoella ei
voitaisi toteuttaa iltapäivystystä. Teuvalla ei olisi päivystystä iltoina eikä viikonloppuina.
Em. työryhmä on rakentanut yhteistoiminta-alueelle kaikkia asukkaita
palvelevan ideaalimallin nykyisillä lääkäriresursseilla. Sen mukaan
kaikissa neljässä terveyskeskuksessa/vastaanottopisteessä toteutettaisiin päiväajan vastaanotto/päivystys arkisin klo 8-16.
Iltapäivystys ryhmän esityksessä on Kauhajoella klo 16-22 yhteispäivystyksenä. Teuvalla olisi oma päivystys maanantai-torstai klo 1618 ja klo 18-22 Teuvan potilaat ohjataan yhteispäivystykseen Kauhajoelle. Viikonloppuina ja arkipyhinä yhteispäivystys olisi koko yhteistoiminta-alueella Kauhajoella.
Yöajan päivystys klo 22-08 on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.
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Johtokunta 97 §
(jatkoa 2)
Edellä oleva työryhmän ehdotus on ns. ihannetilanne, jossa päiväajan
palveluissa on riittävä henkilöstö ja se puolestaan edellyttää rekrytoinnissa onnistumista. Ihannemallin toteutuminen edellyttää aluemallin
(väestövastuu tai listautuminen) toteuttamista lääkäreiden osalta työnjaon tasapuolisuuden turvaamiseksi sekä noin 15 lääkäriä. Mikäli henkilökuntaa ei ole riittävästi, on toimipaikkojen aukioloaikaa supistettava
sen mukaisesti.
Yhteispäivystyksen toteuttaminen Kauhajoella on toimivin ja taloudellisin ratkaisu yhteistoiminta-alueelle ilta- ja viikonloppupäivystyksen toteuttamiseksi. Huomioiden terveysasemien päiväpäivystysajat on yhteispäivystyksen aika arki-iltoina klo 16-22. Lauantaisin ja sunnuntaisin
yhteispäivystysaika on klo 8-22. Hyvin toimiva päiväajan päivystystoiminta vähentää yhteispäivystykseen tulevien potilaiden määrää. Tällöin yhteispäivystys saadaan toimimaan henkilöstöllä. Henkilökuntaa
arki-iltoina on oltava 1 lääkäri ja laskennallisesti 1,5 hoitajaa. Viikonloppuisin tarvitaan 1 lääkäri ja 3 hoitajaa. Nykyinen Kauhajoen henkilöstö ei selviydy tulevasta lisätyöstä. Yhteispäivystyksen toteuttaminen
Teuvan, Isojoen ja Karijoen osalta edellyttää siten nykyiseen Kauhajoen toimintaan verrattuna henkilöstön vahvistamista, mutta ratkaisu on
kuitenkin yhdessä pisteessä järjestettynä edullinen em. kunnille ja turvaa alueen väestön terveyspalveluja. Mahdollinen henkilöstön siirto
olisi taloudellisin ratkaisu.
Päiväajan ihannemallin kiireellisen hoidon tarvitsevan henkilöstön kuvaus eri toimipisteissä:
Karijoen näkökulma: Vastaanotossa pitää olla 1 sairaanhoitaja joka
arkipäivä. Karijoen osalta tämä edellyttää talousarviossa yhden lääkärin ja yhden sairaanhoitajan palkkavarausta vastaanoton ja päivystyksen toteutukseen. Varajärjestelmä on sovittava.
Isojoen näkökulma: Päivystysaikoja tarvitaan päivittäin.
Teuvan näkökulma: Vastaanotossa tarvitaan 3 lähihoitajaa aamussa
ja 2 sairaanhoitajaa. Rakentuuko 3 aluetta/lääkäri ja hoitaja työpari?
Ihanne on 4 lääkäriä. Päivystäjä on nimettävä 8-18. Teuvan päiväpäivystys tukee Karijoen päiväpäivystystä, mikäli Karijoella on palveluissa vajausta. Päivystysaikoja on koko päivälle.
Kauhajoen näkökulma: Vastaanotossa 5 hoitajaa aamuvuorossa tällä hetkellä. Rakentuuko 6 aluetta/ lääkäri ja hoitaja työpari? Päiväpäivystäjä on nimetty klo 8-12 ja klo 12-16. Kauhajoen päiväpäivystys
tukee valtaosin Isojoen päiväpäivystystä, mikäli Isojoen palveluissa on
vajausta. Päivystysaikoja tarvitaan kaikille lääkäreille.
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Johtokunta 97 §
(jatkoa 3)
Kriittiset kohdat:
- Minimilääkärimäärä, jolla hoito pyörii yhteistoiminta-alueella on 13
lääkäriä. Tämä edellyttää jo kuitenkin tukitoimenpiteitä.
- Jos on vain 13 lääkäriä, ulkoistetaanko vai supistetaanko toimipisteiden aukioloaikoja?
Tämän hetkisen tiedon mukaan rekrytoinnin onnistuminen on hankalinta tammi-helmikuussa 2009. Mikäli kokonaistoiminta on uhattuna,
valmisteluryhmä ehdottaa, että prosessien toimintaan olennaisesti vaikuttavaan päivystystoiminnan ulkoistamiseen turvaudutaan viimeisenä
vaihtoehtona. Ennen sitä supistetaan toimipisteiden aukioloja ja harkitaan oman yhteispäivystyksen toteuttamisen laajuutta.
Lisätietona on valmisteluryhmän tuottama materiaali, jossa selvitetään
päivystysratkaisua yhteistoiminta-alueella.
Uuden terveydenhuoltolakityöryhmän muistiossa todetaan, että terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmassa voidaan porrastaa alueellisia toimintoja sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä vastaanottotoiminta ja päiväpäivystys toteutetaan kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa arkisin klo 8-16 ja Teuvalla klo 8-18. Kunnat varaavat riittävät resurssit talousarvioissaan
toimintaan.
Koko yhteistoiminta-alueen yhteispäivystys on Kauhajoella arkisin klo
16-22 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 8-22. Laajenevan toiminnan kustannukset lisähenkilöstöä koskien jakautuvat Karijoen, Isojoen
ja Teuvan kesken. Mahdollinen ulkopuolisen lääkäripäivystyksen käytön kustannukset ovat yhteisiä kustannuksia.
Klo 22 – 08 yöaikaan päivystys tapahtuu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Seinäjoella.
Johtokunta päättää edelleen, että mikäli lääkäreiden määrä ei ole riittävä tai rekrytointitilanne muutoin ei salli vastaanotto-/päivystystoiminnan toteuttamista esitetyssä laajuudessa, on ensisijaisesti turvattava palvelujen saatavuus yhteistoiminta-alueella toimipisteiden arkipäivien aukioloaikoja supistamalla.
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Johtokunta 97 §
(jatkoa 4)
Käsittely: Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä oli läsnä hyväksyttynä
asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Keskustelun aikana Lehtimäki esitti Nevanperän ja Luhtalan kannattamana, että päätösehdotuksen viimeinen kappale poistetaan. Myös
päätösehdotusta kannatettiin.
Puheenjohtajan selonteko keskustelusta hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän jälkeen puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen
nimenhuudolla, johtokunnan päätösehdotus ”jaa”, Lehtimäen ehdotus
”ei”. ”Jaa” äänestivät Hautala, Hapuanoja, Ketola, Kurvinen, Seppälä,
Ojala, Rantakokko, Uitto ja Yli-Keturi, yhteensä yhdeksän ja ”ei” äänestivät Kaleva, Lehtimäki, Luhtala ja Nevanperä, yhteensä neljä.
Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen ja totesi johtokunnan hyväksyvän päätösehdotuksen.
Johtokunnan päätös: Äänestyksen tuloksen perusteella johtokunta
hyväksyi johtajan ehdotuksen.
Merkittiin, että Antti Niemi-Aro poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
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98 §
Virkojen perustaminen hoidon ja hoivan alueen ydinprosesseihin
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 98 §

Yhtymäkokous on päätöksellään 18.6.2008 § 2 valtuuttanut liikelaitoskuntayhtymän perustamaan tarvittavat virat. Valtuus kirjataan myöhemmin johtosääntöön. Virkoja perustetaan harkinnan mukaan vain
tarvittava määrä.
Sosiaalijohtajan virat Teuvalta ja Karijoelta sekä perusturvajohtajan virat Isojoelta ja Kauhajoelta lakkaavat siirryttäessä liikelaitoskuntayhtymään.
Hoidon ja hoivan palveluryhmä on valmisteluprosessin aikana käynyt
läpi toiminnot prosessien mukaisesti. Lähipalveluperiaate on ollut keskeinen ja eri toimipisteiden toimintoja pyritään kehittämään. Tehtävänimikkeistön yhdenmukaistaminen ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen samoissa tehtävissä on yksi kantava periaate.
Valmistellussa virkaluettelossa on pääasiassa esimiesasemassa olevia tehtäviä, joihin kuuluu virkaa vaativia tehtäviä. Nimikkeet on valmisteltu yhdenmukaisuusperiaatteella. Valmistelun hyväksymisen jälkeen voidaan valmistella lopulliset siirtyvän henkilöstön luettelot.
Esityslistan lisätietona on ehdotus, jossa on 22 hoidon ja hoivan virkaa
ja 3 tointa. Toimet ovat mukana lähinnä nimikemuutoksen vuoksi. Virkojen määrä yhteistoiminta-alueella on nykyisellä tasolla. Nykyisestä
14 eri nimikkeestä päästään 6 nimikkeeseen. Henkilöstö siirtyy uusiin
tehtäviin lähes kaikki vanhoista tehtävistään 1.1.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää perustaa hoidon ja hoivan palvelualueelle seuraavat virat::
a) 14 osastonhoitajan virkaa;
b) 5 palveluohjaajan virkaa;
c) 2 palveluvastaavan virkaa;
d) 2 sairaanhoitajan tointa;
e) 1 sairaanhoitaja/terveydenhoitajan toimi;
f) 1 vanhustyön vastaavan sosiaalityöntekijän virka.
Uudet virat/toimet ovat lisätietona olevan luettelon mukaiset.
Käsittely: Asiantuntijana asian käsittelyssä terveyspalvelujohtaja Kirsti
Kähärä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
11.11.2008

Sivu

185

99 §
Virkojen perustaminen sosiaalipalvelun ydinprosesseihin
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 99 §

Yhtymäkokous on päätöksellään 18.6.2008 § 2 valtuuttanut liikelaitoskuntayhtymän perustamaan tarvittavat virat. Valtuus kirjataan myöhemmin johtosääntöön. Virkoja perustetaan harkinnan mukaan vain
tarvittava määrä
Sosiaalijohtajan virat Teuvalta ja Karijoelta sekä perusturvajohtajan virat Isojoelta ja Kauhajoelta lakkaavat siirryttäessä liikelaitoskuntayhtymään. Em. virkoihin, etenkin Karijoella ja Teuvalla, on liittynyt sosiaalityön osuutta.
Hallinnosta lakkaavista viroista kaksi esitetään muutettavaksi sosiaalityöntekijän viroiksi siten, että virat sijoitetaan lapsiperheiden ydinprosessiin ja virkojen alkusijoituspaikkoina ovat Kauhajoki ja Teuva. Kauhajoelle näin sijoittuvaan virkaan liitetään lastenvalvojan tehtävät sekä
velvollisuus osallistua tarvittaessa lapsiperheiden sosiaalityöhön Isojoella. Teuvalle sijoittuvaan virkaan liitetään Karijoen oppilashuolto sekä
velvollisuus osallistua etenkin lapsiperheiden sosiaalityöhön sekä tarvittaessa muuhun sosiaalityöhön.
Erityisenä perusteena sosiaalityöntekijän virkojen lisäämiseen on sosiaalityön tarpeen lisääntyminen lapsiperheiden ydinprosessin alueella
(lastensuojeluilmoituksia v. 2008 Kauhajoella n. 150 ja Teuvalla n. 30).
Aikuissosiaalityön ydinprosessin alueella vapautetaan sosiaalityötä
kouluttamalla sisäisesti lisää etuuskäsittelijöitä. Vammaispalvelujen
ydinprosessin alueella muutetaan kehitysvammahuollon osastonhoitajan virka (alkusijoituspaikka Teuva) vastaavan ohjaajan viraksi asumispalvelujen osaprosessin alueella. Kuntoutusohjaajan virka muutetaan toimeksi.
Perheneuvolan aliprosessin alueella vielä 2008 oleva koulukuraattorin
virka siirretään Kauhajoen kaupungin sivistystoimeen 1.1.2009. Kuraattori työskentelee 100 % yhteiskoululla. Hoidon ja hoivan palvelualueella vielä 2008 oleva sosiaalityöntekijän virka siirretään sosiaalipalvelujen alueelle.
Edellä olevin järjestelyin virkojen määrä vähenee kahdella ja liikelaitoskuntayhtymään perustettavia virkoja sosiaalipalvelujen alueelle on
28 virkaa. Virkojen perustaminen on tehtävä, jotta virkatehtävien hoitaminen voi jatkua henkilöstön niihin siirtyessä 1.1.2009 ilman katkoja.
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Virkatilanne 31.12.2008 ja tilanne 1.1.2009 siihen esitettävine muutoksineen ovat lisätietona.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää perustaa sosiaalipalvelujen
alueelle seuraavat virat:
g) 19 sosiaalityöntekijän virkaa, joista 2 täytetään 1.3.2009 lukien;
h) 1 sosiaaliohjaan virka;
i) 3 etuuskäsittelijän virkaa;
j) 1 päihdehuollon ohjaajan virka;
k) 2 psykologin virkaa;
l) 1 vastaavan ohjaajan virka (toinen virka on perustettu jo johtokunnan päätöksellä 4.11.2008 § 91);
m) 1 työkeskuksen johtajan virka.
Virat ovat lisätietona olevan luettelon mukaiset.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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100 §
Pesulapalveluiden hankkiminen ajalle 1.1.2009 – 31.8.2009
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 100 §

Kauhajoen kaupunki/ perusturvalautakunta, Isojoen kunta/perusturvalautakunta ja Karijoen kunta/sosiaalilautakunta pyysivät tarjousta pesulapalveluista ajalle 1.1.2009 – 31.8.2009. Sopimus siirtyy Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle ja täten hankintapäätöksen tekeminen kuuluu johtokunnalle. Teuvan kunnalla on voimassaoleva pesulapalvelussopimus 31.8.2009 saakka, joten Teuvan osuutta ei vielä
kilpailutettu. Muiden kuntien pesulapalvelusopimukset päättyvät
31.12.2008. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä kilpailuttaa
pesulapalvelut kokonaisuudessa kevään 2009 aikana.
Tarjousten jättöaika oli 3.11.2008 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä jätettiin yksi tarjous, Seinäjoen Keskuspesula Oy.
Tarjouspyyntö julkaistiin 16.10.2008 Hilma-hankintakanavalla
www.hankintailmoitukset.fi ja hankinta suoritettiin avoimena menettelynä.
Tarjouksessa tuli ilmoittaa pesulapalveluiden hinta euroa/kilo ilman arvonlisäveroa. Tarjoajan tuli ilmoittaa viimeistelytasosta (prässäys) johtuvat hintaerot euroa/kilo ilman arvonlisäveroa. Kuljetuskustannusten
tuli sisältyä ilmoitettuun hintaan. Tarjouksessa tuli vastata myös seuraaviin vaatimuksiin:
- pyykin punnitustapa (pyykki on punnittava kuivana ja puhtaana),
- viimeistelytaso (liinavaatteet mankelointi, muilta potilasvaatteilta
niille sopiva kuivaus (esim. rumpukuivaus) ja henkilökunnan suojavaatteilta, lukuun ottamatta hammashuoltoa, tuulitunnelitasoa.
Hammashoitolan henkilökunnan suojavaatteilta edellytetään prässäystä.
- selvitys, miten pesulan aiheuttamien vahingot korvataan
- käytössä oleva laadunhallintajärjestelmä tai omavalvontasuunnitelma
Seinäjoen Keskuspesula Oy:n tarjousta arvioitaessa todettiin, että se
oli tarjouspyynnön mukainen.
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Seinäjoen Keskuspesula Oy tarjosi seuraavasti:
suojavaatteet 1,49/kg, pöytäliinat 1,70 €/kg ja muut pyykit 1,40 €/kg.
Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Pyykki punnitaan puhtaana ja
kuivana ja laskutetaan sillä kilomäärällä. Kilohintaan sisältyy suojavaatteiden osalta tunneliviimeistely, hammashoitolan työvaatteiden
osalta prässäys. Lakanat, tyynynliinat yms. suora tavara mankeloidaan. Potilasvaatteet, vuodesuojat yms. kuivataan rummussa kuiviksi
ja viikataan.
Kuljetus sisältyy tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajan ilmoittamiin hintoihin. Lisäksi pyykin nouto ja palautus tapahtuu ilmoitettuihin osoitteisiin tarjouspyynnössä pyydetyllä tavalla.
Tekstiilien korvaamisessa Seinäjoen Keskuspesula Oy ottaa huomioon tekstiilinen iän ja kunnon. Asiassa noudatetaan Tekstiilihuoltoliitto
ry:n suositusta.
Seinäjoen Keskuspesula Oy noudattaa standardin EN-SFS
14065:2002 (Tekstiilit. Pesulassa huolletut tekstiilit. Mikrobiologisen
puhtauden hallinta) edellyttämiä toimintatapoja.
Tarjoajan kelpoisuuden arviointia varten tarjoajan tuli liittää tarjoukseen seuraavat asiakirjat:
- kaupparekisteriote,
- tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta,
- todistus verojen maksamisesta/verojäämätodistus
- todistus lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta
- vastuuvakuutus toimintakatkosten varalle
Todistukset eivät saaneet olla kahta kuukautta vanhempia. Seinäjoen
Keskuspesula Oy toimitti tarjouksensa mukana kaikki vaaditut liitteet.
Tarjouksen arvo sopimuskaudelle on 63 585,60 €.
Asian lisätietona on pesulapalveluiden tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, pesulatarjouksen yhteenveto sekä Seinäjoen Keskuspesula Oy:n tarjous.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Seinäjoen Keskuspesula
Oy:n tarjouksen pesulapalveluista ajalle 1.1.2009 – 31.8.2009.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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101 §
Liikelaitoskuntayhtymän laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 26.6.2008 / 11 §

Johtokunta 11 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa
on maininta (11 §), että liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päättää nimenkirjoitusoikeuksista.
Johtokunnan tulee valita laskujen sisältämien suoritusten vastaanottajat ja hyväksyjät. Vastaanottajat ja hyväksyjät voidaan valita joko johtokunnan toimikaudeksi tai vuosittain.
Jos hyväksyjä voi itse todeta, että tavara, työsuoritus tai muu palvelu
on saatu, ei tositteessa tarvitse olla vastaanottomerkintää.
Esittelijän ehdotus: Johtokunta päättää kuntayhtymän väliaikaisesta
nimenkirjoitusoikeudesta, joka on voimassa siihen saakka, kunnes
hallintosääntö hyväksytään.
Johtokunta päättää, että Kari Nuuttila, Jari Iso-Koivisto ja Satu Uitto
toimivat laskujen vastaanottajina. Hyväksyjinä toimivat Antti Rantakokko ja johtokunnan puheenjohtajat. Liikelaitoskuntayhtymän johtaja
toimii hyväksyjänä aloitettuaan viranhoidon.
Päätös on voimassa johtokunnan toimikauden loppuun saakka.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
-----Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 101 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palveluksessa on
aloittanut 3.11.2008 hallintosihteeri Anne Alavillamo ja toimistosihteeri
Jaana Korkeamäki aloittaa 17.11.2008. Kari Nuuttila on aloittanut johtajan virassa 15.8.2008, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen ja sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Viitala ovat aloittaneet 1.10.2008.
Tässä vaiheessa johtokunnan on syytä valita laskujen suoritusten vastaanottajat ja hyväksyjät eri palvelualueilla.
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Johtokunta 101 §
(jatkoa 2)
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että Anne Alavillamo, Jaana
Korkeamäki, Pekka Rahkonen ja Tiina Viitala toimivat laskujen vastaanottajina. Sosiaalipalvelun alueella laskujen hyväksyjänä toimii
Pekka Rahkonen. ICT-asioissa laskujen vastaanottajana toimii myös
Ritva Perälä. Kari Nuuttila ja Tiina Viitala voivat toimia koko liikelaitoskuntayhtymän laskujen hyväksyjänä. Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä ja ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala hyväksyvät omien palvelualueidensa laskut aloitettuaan virkansa hoitamisen.
Päätös on voimassa johtokunnan toimikauden loppuun saakka.
Käsittely: Keskustelun aikana esittelijä täydensi ehdotustaan siten,
että johtokunnan puheenjohtaja hyväksyy liikelaitoskuntayhtymän johtajaa koskevat matka- ym. laskut.
Johtokunnan päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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102 §
Ostopalvelumaksujen hinnantarkistus / Kauhajoen Vanhaintuki ry
Valmistelija / lisätiedot: Tiina Viitala puh. 040-573 3239,
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 102 §

Kauhajoen kaupungin perusturvalautakunta on kokouksessaan
30.10.2002 § 112 ja 1.2.2006 § 2 hyväksynyt nyt voimassa olevat ostopalvelusopimukset palvelujen ostosta Kauhajoen Vanhaintuki ry:ltä. Sopimusten hinnantarkistus on viimeksi päätetty Kauhajoen kaupungin perusturvalautakunnassa 20.11.2007 § 94.
Kauhajoen Vanhaintuki ry esittää 25.9.2008 päivätyllä kirjeellä 1.1.2009
alkaen tapahtuvista hinnankorotuksista.
Männikön dementiaryhmäkodin vrk –hinta korotetaan 85,18 €:sta 94,55
€:oon, korotusta 9,37 € (11,0 %)
Haapalakodin vrk –hinta korotetaan 92,34 €:sta 95,41 €:oon, korotusta
3,07 € (3,32 %)
Korpisenkodin vrk –hinta korotetaan 81,42 €:sta 90,95 €:oon, korotusta
9,53 € (11,7 %)
Kotisairaanhoidon tuntihinta korotetaan 16,70 €:sta 16,88 €:oon, korotusta 0,18 € (1 %)
Dementiaryhmäkodissa korotusesitykset johtuvat Länsi-Suomen lääninhallituksen suorittamasta tarkistuskäynnistä, jonka seurauksena velvoitettiin lisäämään henkilökuntaa yksi työntekijä/vuosi vuoteen 2012
mennessä. Uuden koulutetun työntekijän palkka on huomioitu kesäkuusta 2009 lähtien.
Korpisenkodin ruokakuljetus on ulkoistettu, joka aiheuttaa osaksi maksun korotustarpeen. Länsi-Suomen lääninhallituksen tarkastuslausunnon mukaan suositukset koulutetun henkilökunnan määräksi dementiahoidossa on 0,6 henkilö asukasta kohti. Lausunnon aiheuttamana toimenpiteenä kesäkuusta 2008 lähtien Korpisenkodille on työllistetty
palkkatuella yksi kouluttamaton hoitoapulainen. Korpisenkodilla on äitiyslomia, jotka vaikuttavat sijaiskustannuksiin ja ostopalveluhinnan korotustarpeeseen.
Lisäksi korotusesityksiin on syynä PTYTES:n mukaisista palkankorotukset touko- ja syyskuusta 2009 lähtien. Elintarvikkeiden hinta on myös
noussut ja sen vaikutus näkyy korotusesityksissä 12 %.
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Johtokunta 102 §
(jatkoa 2)
Maksujen muutokset ostopalvelusopimuksien mukaan:
Männikönkodin dementiaryhmäkodin ja Haapalakodin ostopalvelusopimuksen mukaan seuraavan vuoden maksujen suuruudesta neuvotellaan kalenterivuosittain lokakuun loppuun mennessä. Maksuja voidaan
tarkistaa yhteisesti sopimusta irtisanomatta kesken kalenterivuottakin
mikäli maksuihin vaikuttavat perusteet olennaisesti muuttuvat (4 %).
Korpisenkodin sopimuksen mukaan seuraavan vuoden maksuja tarkistetaan aina kalenterivuosittain lokakuun loppuun mennessä yleisen kustannustason muutoksia sekä palveluntuottajan toimialalla (PTYTES) tapahtuneita palkkamuutoksia vastaaviksi. Elinkustannusindeksi nousi
vuoden 2007 lokakuusta vuoden 2008 syyskuuhun 4,35 prosenttia.
PTYTES:n palkkakorotukset ovat seuraavat: 1.-31.8.2009 alkaen 2,6
prosenttia, 1.9.2009 alkaen 2,6 prosenttia.
Kauhajoen Vanhaintuki ry:n ilmoituksen mukaan Korpisenkodin henkilöstökulujen osuus on 81 % ostopalveluhinnasta. Muiden kulujen osuudeksi siis jää 19 % ostopalveluhinnasta. Täten Korpisenkodin ostopalveluhinnan korotus muodostuu sopimuksen mukaan seuraavasti: 2,24 €
palkkakuluista ja 0,13 € muista kuluista eli korotus yhteensä 2,37 €
(2,91 %).
Käydyssä neuvottelussa nousi esiin ikäihmisten palveluasumisen lisäämismahdollisuus Männikönkodilla.
Johtajan ehdotus: Männikön dementiaryhmäkodin ja Haapalakodin
osalta johtokunta hyväksyy korotukset 1.1.2009 alkaen seuraavasti:
Männikön dementiaryhmäkodin vrk –hinta 85,18 €:sta 94,55 €:oon, korotusta 9,37 € (11,0 %)
Haapalakodin vrk –hinta 92,34 €:sta 95,41 €:oon, korotusta 3,07 € (3,32
%)
Kotisairaanhoidon tuntihinta 16,70 €:sta 16,88 €:oon, korotusta 0,18 €
(1 %)
Korpisenkodin osalta johtokunta hyväksyy korotuksen 1.1.2009 alkaen
seuraavasti: 81,42 €:sta 83,79 €:oon (korotus 2,37 €, 2,91 %).
Lisäksi johtokunta edellyttää, että intervalliasiakkailta ei palveluntuottaja
peri erikseen vuokraa, vaan vuokra sisältyy palvelun hintoihin. Lisäksi
palveluntuottajan tulee toimittaa liikelaitoskuntayhtymälle vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot sekä muut liikelaitoskuntayhtymän
tarvitsemat tiedot. Liikelaitoskuntayhtymällä on oikeus erityisestä syystä
tutustua palveluntuottajan kirjanpitoon.
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Johtokunta 102 §
(jatkoa 3)
Kauhajoen kaupungin/perusturvalautakunnan ja Kauhajoen Vanhaintuki
ry:n väliset sopimukset siirtyvät Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle.
Käsittely: Esittelijä korjasi esittelytekstissä ja päätösehdotuksessa olleet kirjoitusvirheet Männikön dementiaryhmäkodin ja Haapalakodin lähtöhinnoissa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
11.11.2008

Sivu

194

103 §
Ostopalvelumaksujen hinnantarkistus / Asuntola Helppis
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 103 §

Kauhajoen kaupungin perusturvalautakunnalla on toistaiseksi voimassa oleva ostopalvelusopimus kehitysvammaisten henkilöiden
asumispalveluja tuottavan yksityisen palveluntuottajan Asuntola Helppiksen kanssa. Ostopalvelusopimus on hyväksytty Kauhajoen kaupungin perusturvalautakunnassa 31.10.2001 § 115. Sopimuksen hinnantarkastus on viimeksi päivitetty Kauhajoen kaupungin perusturvalautakunnassa 18.12.2007 § 106.
Asuntola Helppis koostuu ympärivuorokautisesti valvotusta asuntolaosasta ja pienkodista. Kauhajoen kaupunki omistaa Asuntola Helppiksen kiinteistön ja pienkodin asukkailla on suoraan vuokrasopimus
pienkodin kiinteistön omistajan kanssa. Asuntolan puolella on 8 asiakaspaikkaa ja pienkodissa 5. Öisin pienkodilla on kameravalvonta ja
työntekijä saapuu paikalle tarvittaessa asuntolan puolelta.
Asuntola Helppiksen omistaja, sosiaaliohjaaja Raija Yli-Pentilä on
25.9.2008 jättänyt ostopalvelusopimuksen hinnankorotusesityksen,
jonka mukaan sopimushintaa korotettaisiin 1.1.2009 lähtien. Uusi hinta
olisi 91,40 €/vrk/asukas. Tämän hetkinen maksu on 76 €/vrk/asukas.
Hinnankorotusta perustellaan sillä, että yrityksen taloustilanne vuodelle 2008 on negatiivinen. Vuonna 2007 neuvoteltu hintakorotus ei ollut
tavoiteltu yrittäjän kannalta.
Asuntola Helppiksen edustajien Raija ja Heikki Yli-Pentilän kanssa on
käyty neuvottelu 21.10.2008 ostopalvelumaksujen hinnantarkastuksesta ja ostopalvelusopimuksen siirtymisestä liikelaitoskuntayhtymään.
Asiakkailta peritään asiakasmaksuna palvelumaksu 13,50
€/vrk/asukas ja lisäksi tulojen mukaan määräytyvä maksuasetuksen
mukainen kotiin annettavien palvelujen kuukausimaksu.
Sopimuksen mukaan esitys hinnan tarkistamisesta on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen ehdotettua muutosta. Asuntola Helppiksen omistajan ilmoituksen mukaan maksuja tarkistetaan seuraavan
kerran syyskuussa 2009 ajanjakson tammikuu – syyskuu 2009 toteutuneiden kustannusten perusteella.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Asuntola Helppiksen ostopalvelumaksujen korotuksen 1.1.2009 alkaen. Palvelun hinta on 91,40
€/vrk/asukas. Lisäksi johtokunta edellyttää, että palveluntuottaja antaa
liikelaitoskuntayhtymälle säännöllisesti laskun mukana selvitykset tuotetuista palveluista, toimittaa vuosittain toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot sekä muut liikelaitoskuntayhtymän tarvitsemat tiedot. Liikelaitoskuntayhtymällä on oikeus erityisestä syystä tutustua palveluntuottajan kirjanpitoon.
Kauhajoen kaupungin/perusturvalautakunnan ja Asuntola Helppiksen
välinen sopimus siirtyy Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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104 §
Vastaavan hygieenikkoeläinlääkärin viran auki julistaminen
Valmistelija/lisätiedot: Tapani Ojala , puh 0400 161501
tapani.ojala@kauhajoki.fi

Johtokunta 104 §

Johtokunta on kokouksessaan 2.10.2008 69 §:ssä perustanut vastaavan hygieenikkoeläinlääkärin viran.
Ennen viran auki julistamista on neuvoteltu yhteistoiminnan mahdollisuuksista JIK- kuntayhtymän kanssa. Neuvottelu pidettiin Kauhajoella
24.10.2008 ja läsnä olivat JIK:stä johtaja Anna-Kaisa Pusa, sekä terveysvalvonnan johtaja Virpi Ala-Risku ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymästä johtaja Kari Nuuttila sekä ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala.
Neuvottelun yhteenvetona on todettavissa, että JIK:n alueella hygieenikkoeläinlääkärillä oleva työmäärä vastaa yhden henkilötyövuoden
työpanosta. Jo yksistään maitotiloja alueella on n. 230 kpl ja muuta
virkatyötä vähintään 170 henkilötyöpäivän verran. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella on vastaavasti n. 220 maitotilaa, sekä muuta virkatyötä n.190 henkilötyöpäivän verran.
Neuvottelujen pohjalta oli todettavissa, että olemassa olevien tunnuslukujen perusteella JIK- kuntayhtymässä, sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on tarvetta omalle hygieenikkoeläinlääkärille, eikä kummallakaan ole mahdollisuutta myydä palveluja tältä
osin oman toiminta-alueen ulkopuolelle. Viran täyttäminen tai palvelun
järjestäminen ostopalveluna ei tässä vaiheessa vaikuta kustannustasoon.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää neuvotteluselvityksen perusteella, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä voidaan
julistaa vastaavan hygieenikkoeläinlääkärin virka haettavaksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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105 §
Tiedotusasiat
Valmistelija / lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239,
tiina.viitala@kauhajoki.fi

Johtokunta 105 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Kuntien eläkevakuutus tiedottaa yleiskirjeellä 2/2008 vuoden 2009
elinlääkintähuoltolain 14 §:n 1. momentin mukaisten eläinlääkäreiden
palkkioiden enimmäismääräksi 46 645,68 euroa. Päätökset eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden määrästä on tehtävä 31.12.2008
mennessä.
Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje on lisätietona.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

.
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106 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 106 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Sisäisten tukipalvelujen johtajan päätös 4.11.2008;
4 § Hallintosihteeri Anne Alavillamon palkkauksesta päättäminen.
Tehtäväkohtainen peruspalkka on 2350 euroa ja vuosisidonnainen
osa 10 %, 235 euroa kuukaudessa.
Liikelaitoskuntayhtymän johtajan päätökset 6.11.2008;
1 § Osastohoidon ylilääkärin viran täyttäminen.
Osastohoidon ylilääkärin virkaan on valittu Markku Salomäki
1.1.2009 alkaen. Hakijoita oli yksi.
2 § Hammashoidon ylilääkärin viran täyttäminen.
Hammashoidon ylilääkärin virkaan on valittu Aune Vanhanen
1.1.2009 alkaen. Hakijoita oli yksi.
3 § Hoito- ja hoivatyönjohtajien virkojen täyttäminen. Virka 1 / 2.
Hoito- ja hoivatyönjohtajan virkaan 1 / 2 on valittu Hannele Laaksonen 1.1.2009 alkaen. Hakijoita oli kaksi.
4 § Hoito- ja hoivatyönjohtajien virkojen täyttäminen. Virka 2 / 2.
Hoito- ja hoivatyönjohtajan virkaan 2 / 2 on valittu Tarja Toivonen
1.1.2009 alkaen. Hakijoita oli kaksi.
5 § Ikäihmisten palvelupäällikön viran täyttäminen.
Ikäihmisten palvelupäällikön virkaan on valittu Eila Runsala
1.1.2009 alkaen. Hakijoita oli viisi.
Käsittely: Esittelijä täydensi johtajan päätöksen 3 § kohtaa tiedolla,
että Hannele Laaksosen virkavapaa-ajalle hankitaan sijainen
31.7.2009 saakka.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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107 §
Muut asiat
Johtokunta 107 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Lehtimäki esitti toiveen, että johtokunnan käsittelyyn tuodaan kustannuslaskelma, jossa verrataan virka- ja keikkalääkäreiden käytöstä aiheutuvia vuorokausi- ja kuukausikohtaisia kustannuksia.

Johtokunta

Yhtymäkokous

