N:o 15 / 2009

Pöytäkirja
Johtokunta
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Paikka

Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Aika

7.12.2009 klo 14.00 – 15.07

Saapuvilla olleet jäsenet
Esko Lehtimäki
Antti Seppälä
Antti Ala-Kokko
Kaija Hapuanoja
Timo Koivula
Viljo Kurvinen
Lauha Lylyoja
Veli Nummela
Marketta Nummijärvi
Teijo Toivonen
Matti Mäntysaari
Pekka Laurila

puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (T. Hakala)
varajäsen (K. Kuja-Lipasti)

Poissaolleet

Lasse Hautala
Tiina Hakala
Pirjo-Liisa Ketola
Keijo Kuja-Lipasti

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet

Kari Nuuttila
Anne Alavillamo

esittelijä, liikelaitoskuntayhtymän johtaja
pöytäkirjanpitäjä, hallintosihteeri

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
Asiat

§:t 190 - 202, sivut 391 - 411

Pöytäkirjan tarkastajat Teijo Toivonen ja Antti Ala-Kokko.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Esko Lehtimäki

Anne Alavillamo

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Teijo Toivonen
Nähtävilläolo

Kauhajoki 7.12.2009
Antti Ala-Kokko

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla 8.12.2009
Pöytäkirjanpitäjä

Anne Alavillamo

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
7.12.2009

Sivu

392

190 §
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n osakkeiden ostaminen
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Lehtinen, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 190 §

Kauhajoen kaupunki, Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat sekä Suupohjan koulutuskuntayhtymä ovat muodostaneet Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n, jonka tehtäväksi on osakassopimuksessa määrätty tukipalvelujen tuottaminen osakaskunnille ja niiden omistamille
konserniyhteisöille. Tukipalveluna tuotetaan palkkalaskenta-, kirjanpito-, reskontra-, ICT- ja puhelinpalvelut.
Kuntien omistamien kuntayhtymien palvelujen osto samojen kuntien
omistamalta Seutupalvelukeskus Oy:ltä ns. in-house –hankintoina on
oikeuskäytännön mukaan mahdollista, mikäli hankintayksiköllä on
mahdollisuus valvoa tuottajayhteisöä kuten omaa yksikköään.
Hankintalain 10 §:ssä on säädetty hankinnoista hankintayksikön sidosyksiköltä. Sen mukaan tätä lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka
hankintayksikkö tekee siitä muodollisesti erilliseltä ja päätöksenteon
kannalta itsenäiseltä yksiköltä, jos hankintayksikkö yksin tai yhdessä
muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo yksikköä samalla tavoin
kuin se valvoo omia toimipaikkojaan ja jos yksikkö harjoittaa pääosaa
toiminnasta niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.
Kauhajoen kaupunki on pyytänyt näistä oikeuskäytännöistä Suomen
Kuntaliiton lausuntoa. Tulkinnan mukaan hankintayksikköjen olisi
syytä olla ko. yhtiön osakkaana, jolloin hankintayksikölle muodostuisi
oikeuskäytännön mukainen valvontamahdollisuus. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ei ole Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n omistaja ja sidosyksikkösuhde ei tältä osin täyty. Kyseinen
lausunto on esityslistan lisätietona.
Kauhajoen kaupunginvaltuusto on 9.11.2009 § 78 hyväksynyt Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n osakassopimuksen osakkaita koskevan kohdan 5 Osakkuudet osalta seuraavan lisäyksen:
”Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymälle esitetään, että nämä tulisivat Suupohjan
Seutupalvelukeskus Oy:n osakkaiksi.
Kauhajoen kaupunki myy molemmille 250 kpl yhden euron nimellishintaisia osakkeita. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sekä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän osuudeksi yhtiöstä muodostuu molemmille 0,25 %. Kauhajoen kaupungin osuudeksi muodostuu osakkeiden luovutuksen jälkeen 51.646 osaketta eli
51,65 % osakkeista." Kauhajoen kaupunginvaltuuston em. pöytäkirjanote on esityslistan lisätietona.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää ostaa Kauhajoen kaupungilta
250 kpl yhden euron nimellishintaisia Suupohjan Seutupalvelukeskus
Oy:n osakkeita.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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191 §
Yhteispäivystyksen ja päivystystoiminnan jako Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kuntien kesken vuonna 2009
Valmistelija/lisätiedot: Kirsti Kähärä, puh. 0400 495 435
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 191 §

Toiminnan kuvaus
Yhteispäivystys tapahtuu Kauhajoen terveyskeskuksen tiloissa. Päiväaikaan arkisin (maanantaista perjantaihin klo 8-16) yhteispäivystys
palvelee eniten Kauhajoen väestöä, mutta esim. Karijoen ambulanssipotilaat voivat silloin jo tulla yhteispäivystykseen tai lääkärivajauksessa isojokiset potilaat voivat käyttää päivystystä. Alkuvuonna 2009
kaikki yhteispäivystyksen kulut on kirjattu Kauhajoen tunnisteelle,
koska asiasta ei ole ollut päätöksiä tai ohjeistusta (vastaanotto/Kauhajoki). Yhteispäivystyksen arvioitu kokonaissumma vuonna
2009 on n. 700 000€. Sikainfluenssaepidemia voi vaikuttaa toteumaan vielä. Tarkka kokonaissumma määräytyy tilinpäätöksessä.
Teuvan päiväpäivystys palvelee päiväaikaan arkisin (maanantaista
perjantaihin klo 8 – 16 ja joinakin päivinä klo 16 – 18) pääasiassa
Teuvan asukkaita, mutta turvaa myös karijokisten potilaiden kiireellistä hoitoa. Karijoen terveysasemalla pääasiassa tarjotaan vain kiireetön hoito, koska siellä on lääkäri käytettävissä 2:na päivänä viikossa.
Tähän mennessä kulut Teuvan päiväpäivystyksestä ovat kaikki Teuvan tunnisteella.
Ehdotus kustannusten jakoperusteiksi ja toteutettavat menosiirrot:
Yhteispäivystykseksi lasketaan käynnit, jotka ovat vastaanottolajia
eapäiv ja työaikalajia apn tai apk efficalla. Yhteispäivystys järjestetään vain yhdessä paikassa ja toiminta on arkisin klo 16 – 22 ja viikonloppuisin klo 8 – 22. Jakoperusteena käytetään vuonna 2009
lääkärikäyntejä (myös hoitajien käyntejä on tilastoitu ja jatkossa ne
myös voidaan ottaa tuotteistukseen). Yhteispäivystyksen kokonaissumma jaetaan kunnille siten, että 40 % summasta muodostuu päivystyksen perusmaksusta ja 60 % maksetaan syntyneiden käyntien
mukaan. Perusmaksun jakoperusteena käytetään sote 2007 ja 2008
nettomenojen keskiarvoa eli Isojoki 13,24 % , Karijoki 6, 16 % , Kauhajoki 56, 35 % ja Teuva 24,25 % .
Päiväaikaan klo 8 – 16 Kauhajoen terveyskeskuksessa käyneet karijokiset ja isojokiset potilaat laskutetaan omilta kunnilta kansanterveyslain kiireellisen hoidon laskutusperusteella. (Efficassa vastaanottolaji eapäiv ja työaikalaji pt).
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Teuvan päiväpäivystyksessä klo 8 – 18 käyneet karijokiset potilaat
laskutetaan omalta kunnalta kansanterveyslain kiireellisen hoidon
laskutusperusteella.
1 ) Ajanjaksolla 1.1. – 31.10. 2009
Isojokisten käyttämät kiireelliset päiväajan ( pt) käynnit Kauhajoella
(kavo)
Karijokisten käyttämät kiireelliset päiväajan ( pt) käynnit Kauhajoella
(kavo)
Karijokisten käyttämät kiireelliset päiväajan ( pt +apn) käynnit Teuvalla ( tevo)
Laskutus kansanterveyslain kiireellisen käynnin mukaan eli 94,58 €/
käynti – 10 %. Summa määritellään vuosittain talouslukujen pohjalta.
2) Yhteispäivystyksen jako. 60 % yhteispäivystyksen kokonaissummasta jaetaan toteutuneiden käyntien mukaan kunnille.
Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit klo 16 – 22 ja viikonloppuisin klo
8- 22 (työaikalaji apn ja apk). Ajanjaksolla 1.1.- 31.10.2009 käyttö.
Sikainfluenssaepidemia saattaa jonkun verran muuttaa koko vuoden
prosenttiosuuksia.
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva
Yhteensä

352 käyntiä
369 käyntiä
7248 käyntiä
2071 käyntiä
10 040 käyntiä

3,5%
3,8%
72,2%
20,6%

3) Yhteispäivystyksen perusmaksu 40 % yhteispäivystyksen kokonaissummasta jaetaan sovitun sote-luvun perusteella kunnille.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että yhteispäivystyksen kokonaiskustannukset vuonna 2009 jaetaan esittelyn mukaisesti. Kokonaiskustannuksista 40 % katetaan perusmaksulla ja 60 % käyntien
suhteessa. Perusmaksu jaetaan kuntien 2007 -2008 sote nettomenojen ka-lukujen mukaan.
Käsittely: Käsittelyn aikana jäsen Hapuanoja esitti jäsen Seppälän
kannattamana, että yhteistoimintalautakunta ratkaisee yhteispäivystyksen kustannusten jaon.
Koska on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus,
puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitys oli: esittelijä JAA, Hapuanoja EI.
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Äänestyksessä JAA äänestivät Lehtimäki, Ala-Kokko, Koivula, Laurila, Nummela ja Nummijärvi, yhteensä kuusi ääntä ja EI äänestivät
Seppälä, Mäntysaari, Hapuanoja, Kurvinen, Lylyoja ja Toivonen, yhteensä kuusi ääntä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisee. Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen ja totesi johtokunnan hyväksyneen johtajan ehdotuksen.
Johtokunnan päätös: Äänestyksen tuloksen perusteella johtokunta
hyväksyi johtajan ehdotuksen.
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192 §
Diagnostisten palveluiden kustannusten jakoperusteet vuonna 2009
Valmistelija/lisätiedot: Kirsti Kähärä, puh. 0400 495 435
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 192 §

Röntgenpalveluita tuotetaan Kauhajoen ja Teuvan toimipisteissä.
Isojoen ja Karijoen kuntalaiset käyttävät mainittuja palveluita. Tilinpäätöksessä ehdotetaan röntgenpalvelut jaettavaksi syntyneiden
suoritteiden mukaan. Laskutusperusteena käytetään kelan svkorvauksen hintaa, jota käytetään myös esim. työterveyshuollolle
myytävissä palveluissa. Röntgentutkimuksen hinta on 33 € / kpl.
Laboratoriokustannuksissa käytetään sairaanhoitopiirin 2009 laboratoriopalveluhinnastoa – 20 %.
Toteuma tarkistetaan vuoden lopussa. Esityslistan lisätietona on
diagnostisten palveluiden osastonhoitaja Ulla Ylilammen tuottamat tilastot puolen vuoden käytöstä
Johtajan ehdotus: Diagnostisten palveluiden kustannukset Kauhajoen ja Teuvan toimipisteiden osalta jaetaan kuntatunnisteille esittelyssä mainituin perustein.
Käsittely: Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä oli läsnä hyväksyttynä
asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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193 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tietoturva- ja tietosuojapolitiikan hyväksyminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
anne.alavillamo@kauhajoki.fi

Johtokunta 193 §

Vaikka lähtökohtaisesti kaikki viranomaistoiminta on julkista, laki
edellyttää, että henkilön yksityisyyden suoja on turvattava. Liikelaitoskuntayhtymän toimintaan kuuluu lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jossa erityisesti on noudatettava asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä turvallista,
luotettavaa ja yhtenäistä tietojenkäsittelytapaa.
Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan käynnistyttyä on tietoturvaa ja rekisterinpitäjän vastuita toteutettu siten kuin hallintosäännön 4 § määrittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta sekä
johto on vastuita ja tehtäviä edelleen jakanut. Lisäksi on noudatettu
soveltuvin osin toimintansa siirtäneiden organisaatioiden tietoturvaohjeistuksia.
Johtokunta on kokouksessaan 10.2.2009 § 30 nimennyt tietosuojavastaavat ja tietosuojatyöryhmän seuranta- ja valvontatehtävää varten lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 20 § 4 mom. mukaisesti.
Tietoturvallisuuden ohjeistukseksi liikelaitoskuntayhtymän johdon tulee laatia omaan toimintaansa soveltuva tietoturvapolitiikka, johon
nojautuvat kaikki tietoturvallisuuden toimenpiteet. Tietoturvapolitiikka
määrittelee yhtymän tietoturvallisuuden tavoitteet, periaatteet ja vastuut, joita noudatetaan tietoturvan ja tietosuojan kehittämisessä, ylläpitämisessä ja valvonnassa.
Tietoturvallisuuden toteutumisen osa-alueita ovat
- hallinnollinen ja organisatorinen tietoturvallisuus
- tietoaineistoturvallisuus
- henkilöstöturvallisuus
- fyysinen turvallisuus
- käyttöturvallisuus
- laitteistoturvallisuus
- ohjelmistoturvallisuus ja
- tietoliikenneturvallisuus.
Liikelaitoskuntayhtymälle on laadittu tietoturva- ja tietosuojapolitiikka,
joka on esityslistan liitteenä 1 / johtokunta 7.12.2009. Ohjeistus on
osa liikelaitoskuntayhtymän sisäistä valvontaa.
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Tietoturva- ja tietosuojapolitiikan valmisteluun ovat osallistuneet johtoryhmä kokouksissaan 18.11. ja 2.12., esimiehet esimieskokouksessa 26.11. sekä tietosuojavastaavat ja tietosuojatyöryhmä kokouksessaan 27.11.2009.
Tietosuojatyöryhmä kokoontui tietosuojavastaavien johdolla
27.11.2009. Työryhmä kartoitti tietoturvan nykytilaa liikelaitoskuntayhtymässä ja esittää yhtymän johdolle ainakin seuraavia dokumentaatioita ja toimenpiteitä tietoturvallisuuden edistämiseksi:
- Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
- Henkilöstön tietoturvaohjeet
- Arkistonmuodostussuunnitelma ja arkistotoimen toimintaohje
- Käyttölupahakemus ja salassapitositoumus -lomake
- Rekisteri- ja toimintayksikkökohtaiset tarvittavat erityisohjeet rekisteristä tai toiminnasta vastaavan palvelujohtajan /esimiehen johdolla
- Rekisterikohtaiset rekisteri- ja tietosuojaselosteet ja rekisteröidyn
tarkastus- ja korjaamisoikeutta koskeva ohjeistus rekisteristä vastaavan palvelujohtajan/esimiehen johdolla. Tietosuojatyöryhmä
laatii käyttöön otettavan lomakkeiston ja täyttöohjeet.
- Rekisterikohtaiset tarvittavat viranomaisilmoitukset rekisteristä
vastaavan palvelujohtajan/esimiehen johdolla
- Henkilöstön yleisen tietoturvakoulutuksen toteutus keväällä 2010.
Esimiehille tulee toteuttaa oma koulutustilaisuus alkuvuodesta
2010. Koulutus sisältyy vuoden 2010 talousarvioehdotukseen.
- Sähköisen koulutusympäristön hankinta ja käyttöönotto keväällä
2010. Ohjelmisto tukee tietoturvakoulutusta, osaamisen ylläpitoa,
seurantaa ja raportointia. Hankinta sisältyy vuoden 2010 talousarvioehdotukseen.
Lisäksi tietosuojatyöryhmä haluaa kiinnittää johdon huomiota tietoturvanäkökulman huomioimiseen tietohallinnon ja henkilötietojen käsittelyn toimintoja ulkoistettaessa ja niihin liittyviä sopimuksia laadittaessa. Vastuu ulkoistettavasta toiminnosta ja sen tietoturvallisuudesta sekä ulkoistettavan toiminnon ohjaus- ja jatkokehitys säilyvät
liikelaitoskuntayhtymän johdolla.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tietoturva- ja tietosuojapolitiikan liitteen 1 / johtokunta 7.12.2009 mukaisesti. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka otetaan käyttöön välittömästi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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194 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän henkilöstön tietoturvaohjeiden hyväksyminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
anne.alavillamo@kauhajoki.fi

Johtokunta 194 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle on laadittu henkilöstön tietoturvaohjeet, joka on esityslistan liitteenä 2 / johtokunta
7.12.2009. Tietoturvaohjeiden valmisteluun ovat osallistuneet johtoryhmä, esimiehet, tietosuojavastaavat ja tietosuojatyöryhmä.
Tietoturvaohjeet on tarkoitettu liikelaitoskuntayhtymän koko henkilöstölle, sen toimeksiannosta työskenteleville ja sen tietojärjestelmiä tai
toimitiloja säännönmukaisesti käyttäville henkilöille. Ohjeet tiivistävät
keskeisimmät tietoturvallisuuden perusasiat ja antavat käytännön
neuvoja tietoturvallisuuden toteuttamiseen jokaisen työntekijän
omassa työssä.
Jokainen liikelaitoskuntayhtymän henkilöstöön kuuluva on velvollinen
huolehtimaan omalta osaltaan tietoturvasta ja noudattamaan yhtymän tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa, tietoturvaohjeita, tehtävien
hoidossa annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä osallistumaan järjestettävään koulutukseen.
Atk-palvelujen organisaatio ja erikseen nimetyt tietojärjestelmien vastuuhenkilöt vastaavat tietojärjestelmien toiminnasta, hoidosta, turvallisuudesta ja käytön riittävästä ohjeistuksesta, johdon päätösten ja
ohjeistuksen mukaisesti.
Esimiesten tulee huolehtia henkilöstön asianmukaisesta perehdyttämisestä, opastamisesta ja tiedottamisesta halutun tietoturvatason toteuttamiseksi. Esimiehen tehtävänä on valvoa tietosuojan toteutumista omassa yksikössään.
Käyttäjien ja vastuuhenkilöiden tulee ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvallisuuden puutteista, tietoturvallisuuteen liittyvistä väärinkäytöksistä tai epäilemistään tietoturvarikkomuksista
omalle esimiehelleen, atk-henkilöstölle tai tietosuojavastaavalle, joiden velvollisuus on ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän henkilöstön tietoturvaohjeet liitteen 2 / johtokunta 7.12.2009 mukaisesti. Henkilöstön tietoturvaohjeet otetaan
käyttöön välittömästi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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195 §
Vuokrasopimusten irtisanominen / Petäjikkö 6 ja 7
Valmistelija/lisätiedot: Sinikka Mäkinen, puh. 0400 335 702
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 195 §

Männikön alueella on ollut kotihoidon käytössä Kauhajoen Vanhaintuki ry:ltä vuokratut 27 m2 tilat: Petäjikkö asunto 6 ja Petäjikkö asunto 7. Vuokra tällä hetkellä on ollut 242,19 €/kk (neliövuokra 8,97 €/kk)
/ huoneisto. Vuokraan on sisältynyt sähkö ja lämmitys. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika on yksi kalenterikuukautta.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on lähettänyt vuokrasopimuksien irtisanomiskirjeen Kauhajoen Vanhaintuki ry:lle
26.11.2009 päivätyllä kirjeellä, jonka johtaja on allekirjoittanut.
Petäjikkö 6 ja 7 ovat osoittautuneet käytännössä kotipalvelun tiimien
ja kotisairaanhoidon toimintaa ajatellen hankalaksi sijaintinsa kannalta. Tilalle on etsitty toisenlaista vaihtoehtoa, joka olisi keskeisemmällä paikalla. Kotisairaanhoidolle ja muistihoitajalle tarvitaan siten uudet
tilat. Muistihoitaja on toiminut neuvolan tiloissa väliaikaisesti kun
muuta tilaa ei ole ollut. Neuvolakin toimii väliaikaisissa tiloissa toistaiseksi. Vaihto uudeksi toimintapaikaksi on löytynyt vuoden 2010 alusta lukien. Asiaa selvitetään tarkemmin kokouksessa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä kyseisten Petäjikkö
asunto 6 ja Petäjikkö asunto 7 vuokrasopimusten irtisanomisen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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196 §
Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Kiinteistö Oy Kauhajoen Pankkitalo
Valmistelija/lisätiedot: Sinikka Mäkinen, puh. 0400 335 702,
Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738,
Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 196 §

Kiinteistö Oy Kauhajoen Pankkitalo nimisestä yhtiöstä Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä vuokraa Armi ja Raimo Kalliokoskelta alakerran huoneiston numero 4 muuten, paitsi kahta huonetta,
jotka sijaitsevat takapihan puolella. Huoneisto tulee Kauhajoen kotihoidon käyttöön, jonne siirtyy kaksi kotihoitotiiminä ja muistihoitaja.
Lisäksi huoneistoon tulee kotisairaanhoitajille tilat. Vuokrattava tila tulee käsittämään neljä huonetta, yhteisen kahviotilan ja odotusaulan.
Vuokralaisella on oikeus käyttää huoneiston yhteisiä sosiaalitiloja.
Vuokra on 1080 €/kk + alv. Vuokraan sisältyy lämpö ja vesi. Vuokra
ei sisällä sähköä. Vuokra-aika on 1.1.2010 – 31.12.2013. Tämän jälkeen vuokrasopimus jatkuu kolmen kuukauden irtisanomisaikaa soveltaen. Esityslistan lisätietona on luonnos vuokrasopimuksesta.
Vuokrasopimuksen kustannukset vuodessa on n. 13 000 € ja neljältä
vuodelta n. 52 000 € nykyisellä vuokrahinnalla laskettuna.
Huoneistoon tehdään muutostöitä: mm. aulasta erotetaan kaksi eri
huonetta. Jos vuokrasopimus ei tule vuokralaista sitovaksi, niin siinä
tapauksessa LLKY korvaa vuokranantajille huoneiston muutostöistä
aiheutuneet vuokrasopimuksen liitteen mukaiset kustannukset (arvio
12500 €).
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä Kiinteistö Oy Kauhajoen Pankkitalon huoneistoa nro 4 koskevan vuokrasopimuksen.
Lisäksi johtokunta edellyttää kuntotarkastuksen suorittamista ennen
sopimuksen allekirjoittamista.
Käsittely: Käsittelyn aluksi esittelijä täydensi vuokratietoja. Vuokrattava ala on yhteensä 121 m2, josta työhuoneet + varasto 69 m2,
kahvi/ruokailutila 10,5 m2, sosiaaliset tilat (WC, suihku) 7,5 m2 ja
aula 34 m2.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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197 §
Päihdetyöryhmän nimeäminen
Valmistelijat/lisätiedot: Tarja Seppälä, puh. 050 386 4666
etunimi.sukunimi@teuva.fi
Eero Lakari, puh. 040 7360 280
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 197 §

Suupohjan alueelle valmistui loppukeväästä 2009 moniammatillisen
työn tuloksena ehkäisevän päihdetyön strategia koulu- ja nuorisotyöhön 2009 - 2012 ja johtokunta on sen hyväksynyt 25.6.2009 § 106.
Strategiatyön tarkoituksena on nostaa esiin nuorten parissa tehtävän
ehkäisevän päihdetyön kehittämiskohteita, asettaa niihin liittyvät tavoitteet ja menetelmät sekä nimetä vastuutahot.
Ehkäisevän päihdetyön strategian tavoitteena on turvata Suupohjan
alueen nuorten hyvinvointia vahvistamalla ehkäisevän päihdetyön
suunnitelmallisuutta ja eri tahojen yhteistyötä. Tavoitteena on välttää
päällekkäistä työtä ja nimetä vastuutahoja toteuttamaan käytännössä
strategiaan kirjattuja toimia.
Tehdyn strategian avulla tähdätään siihen, että sen avulla voitaisiin
vastata ajankohtaisiin muutostarpeisiin nuorten parissa tehtävässä
työssä. Työn onnistumiseen vaikuttaa mukana olevien sitoutuminen
sekä strategiatyön tunnetuksi tekeminen päätöksistä vastaaville.
Strategiatyöryhmän palaverissa 1.9.2009 todettiin, että Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tulisi nimetä raittiustyöasetuksen
4.3.1983/233 1§ (21.8.1992/807) mukainen toimielin = päihdetyöryhmä seuraamaan ja myötävaikuttamaan mm. Suupohjan alueen
ehkäisevän päihdetyön strategian koulu- ja nuorisotyöhön vuosille
2009 - 2012 toteuttamista.
Päihdetyöryhmään esitetään seuraavia henkilöitä, joista useimmat
ovat olleet laatimassa em. strategiaa; Isojoelta rehtori Antti Oikarinen, Karijoelta liikuntasihteeri Antti Rajamäki, Teuvalta vapaaaikasihteeri Annukka Käkelä ja Johanna Salo-Taimisto, Kauhajoelta
vastaava nuorisotyöntekijä Hannele Kujala, koulukuraattori Jouni Vallin, kehittäjätyöntekijä Jenni Katajisto, kouluterveydenhoitaja Anna
Lehtinen, seurakunnan päihdetyöntekijä Tarmo Peltonen sekä Liisa
Viitanen Terveys ry:stä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta perustaa esittelyn mukaisesti päihdetyöryhmän. Päihdetyöryhmään nimetään: Rehtori Antti Oikarinen
(Isojoki), nuoriso- ja liikuntasihteeri Ulla Norrbo (Isojoki), liikuntasihteeri Antti Rajamäki (Karijoki), vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 197 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
7.12.2009

Sivu

404

(Teuva), päihdehuollonohjaaja Eero Lakari (LLKY), kouluterveydenhoitaja Johanna Salo-Taimisto (LLKY), vastaava nuorisotyöntekijä
Hannele Kujala (Kauhajoki), koulukuraattori Jouni Vallin (Kauhajoki),
kehittäjätyöntekijä Jenni Katajisto (Kauhajoki), kouluterveydenhoitaja
Anna Lehtinen (LLKY), päihdetyöntekijä Tarmo Peltonen (Kauhajoen
seurakunta) ja aluekoordinaattori Liisa Viitanen (Terveys ry).
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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198 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sekä Karijoen kunnan ja
Teuvan kunnan toimitilapalvelujen palvelusopimusten hyväksyminen
2009- 2012
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Lehtinen, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 198 §

Suupohjan kuntien (Teuva, Isojoki, Karijoki ja Kauhajoki) hyväksymissä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa ja yhteistoimintalautakunnan yhteistoimintasopimuksessa
perusteluissa on todettu, että kiinteistönhuollon, puhtauspalvelujen ja
ruokahuollon palvelut eivät sisälly liikelaitoskuntayhtymän toimintaan,
vaan ne jäävät kuntien toiminnaksi. Liikelaitoskuntayhtymä ostaa
nämä palvelut kunnilta tuotteistuksen periaatteita noudattaen.
Toimitilapalvelujen palvelusopimuksella sovitaan kiinteistönhoidon,
puhtaus- ja ruokapalvelujen palveluperusteista liikelaitoskuntayhtymän kanssa.
Sopimuksen sisällöstä on neuvoteltu liikelaitoskuntayhtymän ja Suupohjan kuntien (Teuva, Isojoki, Karijoki ja Kauhajoki) kanssa.
Kiinteistöjen hoito alue- ja puhtauspalveluineen kohdentuu pääsääntöisesti Karijoen kunnan ja Teuvan kunnan omistamiin ja toimitilapalvelujen hallinnoimiin kiinteistöihin. Ruokapalvelut tuotetaan palveluntuottajan hallinnoimissa keittiöissä. Palvelut tuotetaan laadultaan ja
määrältään nykyisen tasoisena ja sopimuksen liitteissä ilmaistun mukaisina. Mikäli palvelujen laajuuteen tai laatuun halutaan muutoksia,
kustannusten muutoksista sovitaan erikseen. Palvelujen tuottaja vastaa henkilöstöstään kaikkine työnantajalle kuuluvine velvoitteineen.
Asiakas tilaa palvelut sopimuksessa sovitussa laajuudessa ja maksaa aiheutuneet kustannukset. Palvelun tuottajan toiminta perustuu
ns. nettolaskutusperiaatteelle, minkä johdosta kustannukset ja laskutus tasataan vuoden lopussa.
Palvelujen tuottaja esittää vuosittain talousarviolaadinnan yhteydessä
seuraavan vuoden arvioidut kustannukset. Mikäli palvelujen kustannukset ylittävät sovitun tason, antaa palvelujen tuottaja selvityksen
asiakkaalle viipymättä ja neuvottelee järjestelyistä.
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Esityslistan liitteet:
- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Karijoen kunnan toimitilapalvelujen palvelusopimus, liite 3 / johtokunta
7.12.2009
- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Karijoen kunnan vuokrasopimus, liite 4 / johtokunta 7.12.2009
- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Teuvan kunnan
toimitilapalvelujen palvelusopimus, liite 5 / johtokunta 7.12.2009
- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Teuvan kunnan
vuokrasopimus, liite 6 / johtokunta 7.12.2009
Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2010 talousarvioon on varattu toimitilapalvelujen ostoihin yhteensä noin 5,1 milj. euroa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sekä Karijoen kunnan ja Teuvan kunnan toimitilapalvelujen palvelusopimukset liitteiden mukaisina.
Johtokunnan päätös: Jäsenet Kurvinen, Seppälä, Nummela ja Toivonen ilmoittivat olevansa jäävejä asian käsittelyyn kuntien päätöksentekoon osallistuvina ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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199 §
Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan ilmoitus / Valokki Oy
Valmistelija/lisätiedot: Paula Uusi-Hakala, puh. 043- 8200478.
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 199 §

1.1.1997 alkaen tuli voimaan laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Sellaisen yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa
muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä
ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista ja lopettamista
kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palvelua annetaan. Kunnan
puolestaan on ilmoitettava tätä toimintaa koskevat tiedot lääninhallitukselle rekisterin pitoa varten.
Valokki Oy:ltä on saapunut yksityisen sosiaalipalvelutuottajan ilmoitus koskien Valokki Oy:n alaisen lastensuojeluyksikön Perhekeskus
Harjulan toimintaa. Perhekeskus Harjulan toimintaan on lisätty uusi
lastensuojelullinen jälkihuollon työmuoto, joka tapahtuu tätä varten
vuokratussa 2h + keittiön omakotitalossa Kauhajoen Harjan kylässä
osoitteessa Kivikuja 18.
Perhekeskus Harjula on yksityinen lastensuojeluyksikkö, joka on
aloittanut toimintansa vuonna 2000. Perhekeskus Harjulassa on 8
hoitopaikkaa alle 18- vuotiaille lapsille. Lisäksi yksikössä on yksi itsenäistyvän nuoren paikka tukiasunnossa. Perheasiakkaita varten
Harjulassa on yksi perheasunto. Harjulan toiminta tapahtuu päätalossa, joka käsittää 8- paikkaisen sijaishuollon yksikön, yhden perheasunnon perhehoitoa varten, tukiasunnon koulurakennuksen yhteydessä ja kotikoulun tilat. Uusi jälkihuollon yksikkö toimii erillisenä
yksikkönä 550 metrin päässä päätalosta.
Harjulan jälkihuoltopalvelujen vastuuhenkilönä toimii laitoksen johtaja
Päivi Harju 27.3.2009 alkaen. Päivi Harju on koulutukseltaan sosionomi. Valokki Oyn toimitusjohtaja on Leea Lehtinen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi Valokki Oy:n ilmoituksen. Toimintaa koskevat tiedot ilmoitetaan lääninhallitukselle rekisterin pitoa varten. Lausuntonaan lääninhallitukselle johtokunta toteaa, että ilmoituksen perusteella Valokki Oy:n alaisen Perhekeskus
Harjulan jälkihuoltopalvelutoiminta täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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200 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 200 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 15/2009, 20.11.2009,
Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen
määrä.
Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen maksatuspäätös 10/322/06,
18.11.2009, Työelämävalmennuksella takaisin työmarkkinoille projektille, ajalta 1.4. – 31.5.2009, yhteensä 5.902,65 €.
Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen päätös 10/322/06, 23.11.2009,
Työelämävalmennuksella takaisin työmarkkinoille -projektille, käyttämättä jäävän tuen yhteensä 17.796,50 € vapauttauttaminen uudelleen ohjattavaksi työllisyyspoliittiseen tarkoitukseen.
Teuvan kotihoidon käytössä oleva pakettiauto on siirretty Teuvan
kunnalta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän omistukseen.
Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja
25.11.2009, josta lisäksi otteet
42 § Talousarvion toteutumisvertailu ajalla 1.1. – 30.9.2009
43 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2010
44 § Liikelaitoskuntayhtymän nettokustannusten jako osakaskunnille vuonna 2009
45 § Peruspalvelustrategian laatiminen
46 § Työryhmä lastensuojelun suunnitelman laatimista varten
Pykälät ovat lisätietona.
Ote Karijoen kunnan kunnanhallituksen pöytäkirjasta 19.10.2009
296 § Sopimus tukipalvelujen tuottamisesta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle vuonna 2009
Ote Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnan pöytäkirjasta
25.11.2009
146 § Sivistystoimen edustajan nimeäminen lastensuojelusuunnitelmaa valmistelevaan työryhmään
Pykälät ovat lisätietona.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
7.12.2009

Sivu

409

201 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 201 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Henkilöstöjaosto 23.11.2009
Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen päätökset;
11 §

Palvelusuhteen päättyminen, sosiaalityöntekijä Seija Pietari.
Myönnetään ero sosiaalityöntekijän virasta. Virkasuhteen päättymispäivä on 31.12.2009.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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202 §
Muut asiat
Johtokunta 202 §

Johtokunnan jäsenet kutsutaan lisätietona olevalla kutsukirjeellä
ikäihmisten perhehoitoa koskevaan informaatiotilaisuuteen ke
13.1.2010 klo 13.00, Teuvan kulttuuritalo Orrela. Tilaisuuden otsikkona on ”Suunnitelmallinen ikäihmisten perhehoidon käynnistäminen”. Järjestäjänä on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.
Johtokunnan päätös: Johtokunta päätti, että kaikki johtokunnan jäsenet voivat osallistua tilaisuuteen.
Yhtymäkokous on 10.12.2009 klo 14.30 Kauhajoen kaupungintalon
valtuustosalissa.
Johtokunnan seuraava kokous on 14.12.2009 klo 14.00 Sanssinkartanossa ja kokousväelle on tarjolla jouluruoka ennen kokousta klo
13.00 – 14.00.
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