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92 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosikatsaus
1 / 2009, ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutuminen
Valmistelija/lisätiedot: Jorma Uusimäki, puh. 046 855 5004
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 92 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan 30.12.2008 § 163 hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2009 ja taloussuunnitelman vuosille 2010 –
2011.
Edelleen johtokunta on 14.4.2009 § 68 hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2009.
Hyväksytyn talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaan käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat 76.312.504 euroa ja toimintatuotot
76.581.603 euroa, josta jäsenkuntien maksujen osuus on 66.112.754
euroa. Toimintakate ulkoisten kulujen osalta on 269.099 euroa, joka
vastaa poistojen määrää.
Talousarvion sisäiset erät yhteensä sekä meno- että tulopuolella ovat
1.216.276 euroa, jotka muodostuvat pääosin osastotoiminnan jäsenkuntien välisestä sisäisestä laskutuksesta (903.000 euroa) sekä
oman henkilökunnan työterveyshuollon sisäisestä laskutuksesta
(203.385 euroa).
Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Vuoden 2009 talousarviossa määrärahojen sitovuustasoksi
johtokuntaan nähden on määrätty nettoperiaate. Talousarviossa
toimielimelle sitovana hyväksyttyjä nettomäärärahoja (=toimintakate)
ei saa ylittää.
Yhteistoimintalautakunnan ja johtokunnan hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti LLKY on velvollinen raportoimaan toiminnasta ja
taloudesta kuukausittain. Tavoitteiden saavuttamisesta annetaan talouden ohella katsaus yhteistoimintalautakunnalle kolmannesvuosittain. Lisäksi LLKY on velvollinen antamaan merkittävistä talouden
muutoksista ilmoituksen kunnille ja yhteistoimintalautakunnalle.
Osavuosikatsauksen tarkoituksena on talouden ja toiminnan seuraaminen siten, että niille asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan ohjata ja tarvittaessa tehdä muutoksia talousarvioon hyvissä
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ajoin talousarviovuoden kuluessa. Mikäli tarkastelussa kehityksen
havaitaan poikkeavan asetetuista tavoitteista, on talousarvion perusteisiin välittömästi puututtava ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.
Talouden toteutuminen 30.4.2009
Ulkoisista/sisäisistä toimintakuluista on huhtikuun loppuun mennessä
kirjattu käytetyksi 24.242.095,50 euroa (31,3 %). Toimintatuottoja on
kirjattu 19.213.138,24 euroa (24,7 %), josta jäsenkuntien maksujen
osuus on 16.528.260,75 euroa. Jäsenkuntien maksujen kertymä tuloarvioon nähden on 25,0 %.
Sisäisiä kustannuseriä on 30.4.2009 mennessä kirjautunut ainoastaan 12.303,86 euroa (1,0 %).
Talousarvion toteutuma on esitetty ydinprosessitasoilla.
Osavuosikatsauksen laadintaan liittyen ongelmana on ollut jäsenkuntien laskutusten myöhäinen ajankohta lähinnä toimitilakustannusten
ja vuokrien sekä ravintohuollon osalta. Mahdollisia virheellisyyksiä ei
ole ehditty selvittämään ja laskujen kohdentaminen oikeille kustannuspaikoille on ollut ongelmallista. Näitä kirjauksia joudutaan myöhemmin oikaisemaan. Kokonaisuutena kustannukset ovat pääosin
kuitenkin toteutumassa mukana. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden
osalta menoja on kirjautunut 16,1 %, joten tältä osin toteutumasta
puuttuu noin 300.000 euroa. Ongelma aiheutuu siitä, ettei kuntayhtymän alueella ole vielä yhteistä materiaalihallinnon atk-järjestelmää
eivätkä nykyiset henkilöstöresurssit riitä pitämään kirjanpitoa/laskutusta reaaliajassa. Kunnilta ostettavia talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT- palveluita ei myöskään ole kaikilta osin vielä laskutettu, joten toteutumasta puuttuu näitä kustannuksia arviolta
80.000 euroa.
Toimintatulojen kertymän osalta todetaan, että tulojen laskutus laahaa jäljessä. Tämä johtuu pääosin siitä, että kaikkia määrityksiä atkjärjestelmiin ei ole saatu ajan tasalle. Laskuttamatta olevia toimintatuloja on arviolta 750.000 – 800.000 euroa. Erillisenä toteutumaan
vaikuttavana tekijänä todetaan, että kuntayhtymän talousarviossa tuloksi on huomioitu perustoimentulotuen valtionosuus (tuloarvio
579.500 euroa). Tältä osin tulokertymää ei ole toteutunut, koska valtionosuudet on maksettu peruskunnille.
Alustavana ennusteena ja arviona koko vuoden talousarvion toteutumisen kannalta todetaan 30.4.2009 tilanteen mukaan merkittävinä
poikkeamina seuraavaa:
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Hoidon ja hoivan alueella katsauksen mukaan talousarvion ylityspaineita vuositasolla aiheutuu lähinnä erikoissairaanhoidosta noin
500.000 euroa, Teuvan vuodeosaston ylipaikkatilanteesta noin
70.000 euroa. Alueella pyritään löytämään sellaisia ratkaisuja, että
talousarviossa voitaisiin pysyä. Karijoen akuuttipotilaiden hoitojärjestelyjen osalta Kauhajoella tarvitaan lisätalousarvio.
Sosiaalipalvelun alueella ylityspaineita aiheutuu lastensuojelun avohuollossa arviolta 80.000 euroa ja lasten perhehoidossa noin 60.000
euroa. Perustoimentulotuen osalta kotitalouksien määrä on lisääntynyt ja menot kasvaneet. Kustannusten kehitystä seurataan toisen
vuosikolmanneksen aikana.
Osavuosikatsaus 1/2009 on esityslistan liitteenä 1 / johtokunta
9.6.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen 1 / 2009, joka toimitetaan myös jäsenkunnille, tarkastuslautakunnalle sekä yhteistoimintalautakunnalle.
Lisäksi johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Käsittely: Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä ja apulaiskamreeri
Jorma Uusimäki olivat läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.
Terveyspalvelujohtaja Kirsi Kähärä esitteli suunnitelman lääkäripalvelujen järjestelyistä kesällä 2009.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Merkittiin, että jäsen Toivonen saapui tämän asian käsittelyn aikana.
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93 §
Puitesopimuksen hyväksyminen Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistyksen kanssa
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 93 §

Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys tuottaa erilaisia lastensuojelupalveluja Etelä-Pohjanmaan alueella. Yhdistyksen toimipiste
sijaitsee Kauhajoella. Kauhajoen kaupunki on ostanut yhdistykseltä
erilaisia palveluja, kuten tapaamispalveluja, tukihenkilöpalveluja, kriisityötä ja turvakotiasumista. Esityslistan lisätietona on Kauhajoen
kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n puitesopimus.
Uudella puitesopimuksella sovitaan sopijapuolten välisestä yhteistyöstä seuraavilla osa-alueilla: Alvari-perhetyö, turva-asunto ja kriisityö. Alvari-perhetyö on erityisesti lastensuojeluperheiden tarpeisiin
kehitetty kotiin annettavan työn malli, jossa terapeuttisluonteinen auttaminen tapahtuu toiminnassa yhdessä perheiden kanssa. Parhaiten
Alvari-perhetyö auttaa perheitä, joilla on paljon vakavia ongelmia,
mutta jotka päättävät itse ottaa apua vastaan. Alvari-perhetyössä
yhdistyvät monenlaiset auttamisen elementit, kuten konkreettinen
apu, keskustelut, erilaiset menetelmät. Turva-asunto tarjoaa väliaikaisen suojan väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. Kriisityö on auttamisen muoto, jolla tuetaan perhettä tai lasta selviämään elämän eri
kriisitilanteissa. Kriisityön avotyömuotoina toimivat esimerkiksi ryhmät, kotikäynnit, yksilötapaamiset toimistolla ja palveluohjauskeskustelut.
Esityslistan liitteenä on ko. uusi puitesopimus, liite 2 / johtokunta
9.6.2009. Sopimus tulee voimaan allekirjoittamisella ja on voimassa
allekirjoitusta seuraavan kalenterivuoden loppuun ja sen jälkeen kalenterivuoden kerrallaan. Kukin sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen
päättymään omalta osaltaan kunkin sopimuskauden lopussa kuuden
kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy em. puitesopimuksen liitteen mukaisesti.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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94 §
Alvari-perhetyön toimintaa koskevan sopimuksen siirto
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 94 §

Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys tuottaa erilaisia lastensuojelupalveluja Etelä-Pohjanmaan alueella. Yhdistyksen toimipiste
sijaitsee Kauhajoella. Kauhajoen kaupunki ja em. yhdistys ovat tehneet Alvari-perhetyön toimintaa koskevan toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen, joka on ollut voimassa 1.2.2005 alkaen. Esityslistan lisätietona on kyseinen sopimus.
Alvari-perhetyö on erityisesti lastensuojeluperheiden tarpeisiin kehitetty kotiin annettavan työn malli, jossa terapeuttisluonteinen auttaminen tapahtuu toiminnassa yhdessä perheiden kanssa. Parhaiten
Alvari-perhetyö auttaa perheitä, joilla on paljon vakavia ongelmia,
mutta jotka päättävät itse ottaa apua vastaan. Alvari-perhetyössä
yhdistyvät monenlaiset auttamisen elementit, kuten konkreettinen
apu, keskustelut, erilaiset menetelmät.
Ostopalvelukorvaus on edelleen 46 475 €/vuosi.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy em. sopimuksen siirron
Kauhajoen kaupungilta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle 1.1.2009 alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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95 §
Isojoen Vanhankylän terveysaseman vuokrasopimuksen siirto
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 95 §

Isojoen kunnalla on toistaiseksi voimassaoleva sopimus Vanhankylän kyläseura ry:n kanssa Vanhankylän terveysaseman tiloista, jossa
toimii terveydenhoitajien vastaanotto. Vuokra on 84,10 €/kk, ja siihen
sisältyy lämpö, sähkö, vesi, siivous ja ulkotyöt.
Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 3 kk vuokranantajan puolelta
ja 1 kk vuokralaisen puolelta.
Nykyisin terveydenhoitajien vastaanotto on näissä tiloissa 1,5 tuntia
joka toinen viikko (aikaisemmin neuvolatoimintaa ollut joka keskiviikko). Tästä syystä yhdistys on ilmoittanut, että vuokraa voidaan alentaa, joten 1.7.2009 alkaen vuokra on 50 €/kk. Vuokraan sisältyy lämpö, sähkö, vesi, siivous ja ulkotyöt.
Esityslistan lisätietona on Isojoen kunnan kanssa tehty vuokrasopimus.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy em. vuokrasopimuksen siirron Isojoen kunnalta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle
1.1.2009 alkaen siten, että vuokra 1.7.2009 alkaen on 50 €/kk, johon
sisältyy lämpö, sähkö, vesi, siivous ja ulkotyöt.
Käsittely: Jäsen Pirjo-Liisa Ketola poistui jäävinä asian käsittelyn
ajaksi, koska hän toimii sihteerinä kyseisessä yhdistyksessä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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96 §
Ostopalvelusopimuksen muutos / Terveyspalvelut Mendis Oy / vanhusten
ympärivuorokautiset asumispalvelut Teuvalla
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 96 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on
27.11.2008 § 129 hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymälle 1.1.2009 alkaen siirtyväksi Teuvan kunnan ja Terveyspalvelut Mendis Oy:n välillä tehdyn sopimuksen vanhusten ympärivuorokautisista asumispalveluista. Kyseinen sopimus on esityslistan lisätietona.
Siirtyneessä sopimuksessa (kohta 3. Sopimuksen voimassaoloaika,
1. kappale) on voimassaolosta mainittu mm. seuraavaa:
”Sopimus tehdään alkamaan aikavälillä 1.1. – 30.6.2009. Sopimuksen alkaessa, kuitenkin viimeistään 30.6.2009, asumispalveluyksikön
tulee täyttää tarjouspyynnössä edellytetyt ehdottomat vaatimukset ja
palveluntuottajan ilmoittamat laatutekijät. Sopimus tehdään päättymään 31.12.2011.” Sopimuksen em. kohtaa on muutettava, sillä
kaavoituksellisista syistä rakennuslupa-asiassa on ollut viivettä ja kyseinen asumispalveluyksikön rakentaminen on päässyt alkamaan
vasta nyt. Asiasta on 11.5.2009 Teuvalla käyty neuvottelu Terveyspalvelut Mendis Oy:n, Teuvan kunnan ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän edustajien kanssa. Neuvottelun tuloksena tämä sopimuskohta tulee muuttaa seuraavaksi: ”Sopimus alkaa aikavälillä 1.1. – 1.2.2010 ja sopimus on voimassa 31.12.2011 saakka.
Asumispalveluyksikön tulee täyttää tarjouspyynnössä edellytetyt ehdottomat vaatimukset ja palveluntuottajan ilmoittamat laatutekijät
31.12.2009 mennessä tai viimeistään silloin kun kyseinen toiminta
alkaa.”
Samalla sopimukseen tulee seuraava lisäys: ”Aasiakkaan toimintakyvyn RAVA-indeksillä määrittelyssä on mukana myös ostajan edustaja.”
Edellä mainitussa neuvottelussa tuli esille työryhmän perustaminen
valvomaan sopimuksen alkamiseen liittyviä asioita.
Johtokunnalle esitetään, että työryhmään nimetään Eila Runsala,
Markku Salomäki ja Pirkko Heikkilä. Lisäksi Teuvan kunta nimeää
edustajansa työryhmään.
Neuvottelussa tuli myös esille kuntouttava työote, jota peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä edellyttää.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 96 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
9.6.2009

Sivu

174

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä kyseisen ostopalvelusopimuksen kohtaan 3. Sopimuksen voimassaoloaika, 1. kappale, seuraavan muutoksen:
Sopimus alkaa aikavälillä 1.1. – 1.2.2010 ja sopimus on voimassa
31.12.2011 saakka. Asumispalveluyksikön tulee täyttää tarjouspyynnössä edellytetyt ehdottomat vaatimukset ja palveluntuottajan
ilmoittamat laatutekijät 31.12.2009 mennessä tai viimeistään silloin
kun kyseinen toiminta alkaa.
Samalla sopimukseen hyväksytään seuraava lisäys: Aasiakkaan toimintakyvyn RAVA-indeksillä määrittelyssä on mukana myös ostajan
edustaja.
Lisäksi johtokunta perustaa työryhmän valvomaan sopimuksen alkamiseen liittyviä asioita. Tähän työryhmään nimetään Eila Runsala,
Markku Salomäki ja Pirkko Heikkilä. Teuvan kuntaa pyydetään nimeään edustajansa työryhmään.
Käsittely: Jäsen Minna Heiniluoma poistui jäävinä asian käsittelyn
ajaksi, koska hänen työnantajansa on Mendis Oy.
Jäsen Toivonen esitti asian käsittelyn siirtämistä ja jätti pöytäkirjan
liitteeksi kirjallisen eriävän mielipiteen, jotta päättäjät tietäisivät mistä
päättävät. Toivosen ehdotus raukesi kannattamattomana.
Johtokunnan päätös: Puheenjohtaja totesi, että koska muita kannatettuja ehdotuksia ei ole esitetty, on esittelijän ehdotus hyväksytty
johtokunnan päätökseksi keskustelun jälkeen.
Jäsen Toivosen eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä 1 / johtokunta 9.6.2009.
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97 §
Vastine markkinaoikeudelle MediradiX Oy:n muutosvaatimuksen johdosta
koskien hammaslääkäripalvelujen hankintaa
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 97 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta 14.4.2009
§ 71 hyväksyi Coronaria Hoitoketju Oy:n tarjouksen hammaslääkäripalvelujen hankinnasta ajalle 1.5.2009 – 30.4.2010, sillä se oli hinnaltaan halvin. MediradiX Oy on 30.4.2009 tehnyt markkinaoikeudelle
muutosvaatimuksen tästä päätöksestä. Markkinaoikeus varaa julkisista hankinnoista annetun lain 80 §:n 1 momentin nojalla tilaisuuden
vastineen antamiseen kyseisen hakemuksen johdosta (diaarinumero
212/09/JH). Vastine pyydetään toimittamaan markkinaoikeudelle
viimeistään 5.6.2009. Markkinaoikeudelta on pyydetty määräajan pidennystä vastineen antamiselle 15.6.2009 saakka. Markkinaoikeus
on antanut em. määräajan pidennyksen vastineen antamiselle
(28.5.2009 sähköposti Aulis Ante, markkinaoikeus / Pirkko Heikkilä).
Vastineen yhteyteen markkinaoikeus pyytää liittämään jäljennöksen
kaikista asiaan oleellisesti vaikuttavista asiakirjoista. Tällaisia asiakirjoja ovat ainakin hankintailmoitus, tarjouspyyntö, saadut tarjoukset,
tarjousvertailu, hankintapäätös, selvitys hankinnan sopimuskaudesta
ja hankinnan arvonlisäverottomasta kokonaisarvosta. Lisäksi vastineessa pyydetään selvittämään milloin ja miten hakijalle on annettu
tieto hankintapäätöksestä. Markkinaoikeus pyytää vastineen yhteydessä antamaan myös selvityksen siitä, missä vaiheessa hankintapäätöksen täytäntöönpano on. Hankintayksikön on aina vastineessaan ilmoitettava sisältyykö vastineeseen tai sen liitteisiin salassa pidettäviä liikesalaisuuksia. Mikäli asiassa on liikesalaisuuksia, ne on
merkittävä asiakirjoihin selkeästi. Tällöin vastineesta ja sen liitteistä
on toimitettava myös sellainen kappale, josta liikesalaisuudet on
poistettu.
MediradiX Oy on esittänyt markkinaoikeudelle seuraavat muutosvaatimukset:
a) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan
päätös 14.4.2009 § 71 on kumottava siltä osin kuin MediradiX
Oy:tä ei ole valittu palveluntuottajaksi,
b) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymää on kiellettävä
soveltamasta virheellistä hankintamenettelyä ja
c) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on velvoitettava
korjaamaan sen virheellinen menettely hankintaprosessissa
tai vaihtoehtoisesti
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d) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on velvoitettava
maksamaan hyvitysmaksua MediradiX Oy:lle 163.800 €.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on velvoitettava korvaamaan hakijan oikeudenkäyntikulut laskun mukaan korkolain mukaisine viivästyskorkoineen, koska oikeudenkäynti on aiheutunut viranomaisen virheestä. Tähän mennessä oikeudenkäyntikulut ovat
1.200 euroa.
Esityslistan lisätietona on kyseinen muutosvaatimus, josta ilmenee
myös muutosvaatimuksen perustelut.
Lisäksi esityslistan lisätietona on hankintapäätös, hankintailmoitus,
tarjouspyyntö ja tarjousten avaamispöytäkirja. Kyseiset tarjoukset
ovat kokouksessa nähtävillä. Tarjoukset sisältävät liike- ja ammattisalaisuuksia.
Johtajan ehdotus: Johtokunta antaa markkinaoikeudelle seuraavan
vastineen:
Hankinnasta on ilmoitettu 13.2.2009 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana Hilmaan. Määräaikaan mennessä (11.3.2009 klo
15.00 mennessä) jätettiin kolme tarjousta: Attendo MedOne Oy, Coronaria Hoitoketju Oy ja MediradiX Oy.
Attendo MedOne Oy:n tarjouksen johtokunta sulki tarjouskilpailusta
hankintalain 46 §:n perusteella, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen hinnan osalta.
Hakijalle on annettu tieto hankintapäätöksestä lähettämällä kyseinen
johtokunnan pöytäkirjanote 17.4.2009 hakijalle postitse.
Hankinnan sopimuskausi on 1.5.2009 – 30.4.2010 ja arvonlisäveroton kokonaisarvo on 122.148 €.
Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu.
MediradiX Oy:n muutosvaatimus on täysin perusteeton.
Coronaria Hoitoketju Oy:n tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Yhtiö on esittänyt tarjouksessaan arvonlisäverottoman kiinteän euromääräisen tuntihinnan.
Tarjouspyynnön sivulla 2 (Henkilökunta) mainitaan selkeästi, että
toiminnassa voidaan käyttää orientoivia hammaslääkäreitä eli niin
sanottuja käytännönpalveluvaiheen hammaslääkäreitä.
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Coronaria Hoitoketju Oy:n tarjouksessa on mainittu arvonlisäveroton
kiinteä euromääräinen tuntihinta molemmille vaatimustasoille, sekä
laillistetulle hammaslääkärille että orientoivalle hammaslääkärille.
Coronaria Hoitoketju Oy:n tarjous ei sisällä hintavaraumia.
Hankintapäätös on tehty tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden
mukaisesti. Tarjousvertailun mukaan Coronaria Hoitoketju Oy:n hinta on halvin; Coronaria Hoitoketju Oy:n hinta 78,30 €/tunti ja MediradiX Oy:n hinta 105 €/tunti.
Hankintamenettely ei ole ollut virheellinen. Johtokunta on hyväksynyt
halvimman tarjouksen. MediradiX Oy:n muutosvaatimus tulee kaikilta
osin hylätä.
Tämän vastineen liitteisiin sisältyy salassa pidettäviä liike- ja ammattisalaisuuksia, sillä tarjoajat ovat tarjouksissaan ilmoittaneet, että heidän tarjouksensa sisältävät liike- ja ammattisalaisuuksia.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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98 §
Kauhajoen terveyskeskuksen työterveyshuollon toimistokalusteiden hankinta
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 98 §

Kauhajoen terveyskeskuksen työterveyshuollon toimistokalusteiden
hankintaa varten on pyydetty tarjouksia. Hankinnasta on ilmoitettu
27.4.2009 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana Hilmaan.
Valintaperusteena on halvin hinta.
Tarjousten jättöaika oli 25.5.2009 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä jätettiin neljä tarjousta: Oy HM Profiili Ab, OfficeMaker,
PSL Hietaranta Oy ja Modeo Oy.
Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli ilmoittaa arvonlisäveroton
kiinteä hankinnan kokonaishinta €. Hinnan tulee sisältää kaikki hankintaan liittyvät kustannukset (pakkaus-, toimitus-, kuljetus- ym. kulut)
kalusteet paikalle tuotuna ja koottuna. Lisäksi tarjouksessa tuli myös
esittää kalusteiden yksikköhinnat (alv 0 %). Laskutus-, toimitus- yms.
lisiä ei hyväksytä.
Tarjouspyynnön mukaan kalusteiden tulee olla vapaasti perille toimitettuna ja paikalle koottuna.
Lisäksi tarjouspyynnön mukaan tarjous tulee olla voimassa
31.8.2009 asti.
Hankintalain 46 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa
tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on tämän lainkohdan mukaan suljettava tarjouskilpailusta.
Modeo Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, koska tarjouksen toimitusehtona on vapaasti varastossamme, ja koska tarjouksen
voimassaoloaika on 2 kuukautta tarjouksen päiväyksestä (tarjouksen
päiväys 22.5.2009). Täten hankintalain 46 §:n mukaisesti tämä tarjous on tarjouspyynnön vastaisena suljettava tarjouskilpailusta.
Oy HM Profiili Ab:tä on pyydetty viimeistään 2.6.2009 täydentämään
tarjousasiakirjojaan ja lähettämään verovelkatodistus ja vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen ja
tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta, jotka se on toimittanut
2.6.2009. Hankintalain 56 § 4 mom. mukaan hankintayksikkö voi
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pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään selvityksiä ja muita
asiakirjoja.
Tarjousvertailu:
Oy HM Profiili Ab
OfficeMaker
PSL Hietaranta Oy

tarjoushinta 15.000,00 € (alv 0%)
tarjoushinta 19.330,20 € (alv 0%)
tarjoushinta 23.872,00 € (alv 0%).

Esityslistan lisätietona on tarjouspyyntö, hankintailmoitus ja tarjousten avaamispöytäkirja. Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävillä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää sulkea tarjouskilpailusta Modeo Oy:n tarjouksen hankintalain 46 §:n perusteella, koska se ei ole
edellä mainitusti tarjouspyynnön mukainen.
Johtokunta päättää hyväksyä Oy HM Profiili Ab:n tarjouksen em. toimistokalusteiden hankinnasta, koska se on hinnaltaan halvin.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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99 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 99 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
PwC Julkistarkastus Oy, tilintarkastaja Nils Hellbergin raportti tilintarkastuksesta vuodelta 2008.
Raportti on lisätietona.
Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2009, 27.4.2009, kuntien ja kuntayhtymien
saatavien perintä.
Kuntien eläkevakuutuksen tiedote 7.4.2009, Kevan työnantajien ekstranet uudistuu syksyllä 2009. Tiedotteen ohjeistuksen mukaisesti on
liikelaitoskuntayhtymälle haettu pääkäyttäjäoikeudella varustettua
Katso-tunnistetta. Pääkäyttäjänä toimii Kauhajoen kaupungin palkkasihteeri Sinikka Järviluoma.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysviraston ilmoitus
yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön tarkastaminen / yksityinen lastensuojelulaitos / muu tarkastus. Palvelun tuottajana Nuorisokoti Nummela. Tarkastus on suoritettu 27.3.2009.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysviraston ilmoitus
yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön tarkastaminen / yksityinen lastensuojelulaitos / lupatarkastus. Palvelun tuottajana Nuorisokoti Nummela. Tarkastus on suoritettu 24.4.2009.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysviraston lausunto
LSLH-2007-2395/So-612, 6.5.2009 sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen paikan päällä tehdystä tarkastuksesta / Lastensuojelun avohuollon ja perhetyön kehittämisyksikkö –hanke.
Länsi-Suomen lääninhallituksen kilpailu- ja kuluttajaosaston päätös
LSLH-2009-1310/Yr-55, 17.3.2009, talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta maksettava korvaus Länsi-Suomen läänissä vuonna 2009.
Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen päätös 34/3562/08, 25.5.2009 Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit, ohjelmakausi
2007-2013. Vuoden 2008 rahoitusta koskeva päätös projektille Seutukunnallinen Työpaja, projektikoodi S10250. Rahoitus on 119.663 €.
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Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto/nuorisotoimen päätös
LSLH-2008-8088/Op-624, 27.3.2009, Nuorten työpajatoiminnan valtionavustushakemus. Myönnetty valtionavustus 40.000 €.
Teuvalla sijaitseva Henriikkakoti on saanut patjalahjoituksen arvoltaan 2.200 €.
Sopimus kuntouttavasta työtoiminnasta liikelaitoskuntayhtymän ja
Kauhajoen metsästysseura ry:n välillä, koskien sosiaalihuoltolain 17
§:n mukaista sosiaalipalvelua.
Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 4.5.2009.
Otteet Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirjasta
4.5.2009
16 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2008
tilinpäätös
17 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion
täytäntöönpano
20 § Muut asiat
Pykälät ovat lisätietona.
Ote Kauhajoen kaupungin kaupunginhallituksen pöytäkirjasta
30.4.2009
192 § Oikaisuvaatimus koskien asiankäsittelyjärjestelmän hankintaa.
Pykälä on lisätietona.
Ote Kauhajoen kaupungin kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta
23.3.2009
35 § Selvitys aloitteista
Pykälä on lisätietona.
Ote Kauhajoen kaupungin kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston
pöytäkirjasta 8.5.2009
25 § Toimintamallit työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi
Pykälä on lisätietona.
Henkilöstöpäällikön virasta on laadittu toimenkuvausta. Luonnos toimenkuvasta jaettiin johtokunnan jäsenille kokouksessa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen lisäyksellä, että henkilöstöpäällikön toimenkuvauksen kelpoisuusehdot ovat soveltuva korkeakoulututkinto, riittävää kokemusta
henkilöstöhallinnon tehtävistä ja taloushallinnon osaamista.
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100 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 100 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
16 §

Seija Pietarin siirto sosiaalityöntekijäksi määräajaksi.
Seija Pietari nimetään suostumuksensa mukaisesti Paula UusiHakalalta vapautuvaan sosiaalityöntekijän virkaan lapsiperheiden sosiaalityön ydinprosessista ajalle 1.9. – 31.12.2009.

17 §

Sosiaalipalvelujohtajan sijaisen määrääminen.
Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen sijaiseksi ajalle 1.6. –
31.12.2009
määrätään
johtava
sosiaalityöntekijä/sosiaalityöntekijä Seija Pietari.

18 §

Pankkitilien käyttöoikeus.
Liikelaitoskuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeudet on hallintopäällikkö Pirkko Heikkilällä määräaikaisesti ajalla 1.6. –
31.8.2009.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
5§

Veteraanikuntoutus Kauhajoella keväällä 2009.
Valtionkonttorilta tulleen veteraanikuntoutuksen rahoituksen
93.041,93 € jako keväällä 2009.

11 §

Seulontamammografia ikäluokat.
Päätetään seulottavat ikäluokat ja itsemaksavina kutsuttavat
ikäluokat.

Kauhajoen vastaanottotoiminnan osastohoitaja Tuula Keski-Pukkilan
päätökset;
306 §

Vakinainen virka tai toimi.
Kauhajoen vastaanottotoiminnan sairaanhoitajan toimeen valitaan Irja Haukka 22.6.2009 alkaen.

Kauhajoen akuuttiosaston osastohoitaja Riitta Saunamäen päätökset;
248 §
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Kauhajoen kuntouttavan osaston osastohoitaja Mervi Latomäen päätökset;
1§

Vakinainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen kuntouttavalle osastolle valitaan Eeva
Kangasniemi.

Teuvan Henriikkakodin osastohoitaja Kerttu Lintalan päätökset;
233 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Hoitoapulaisen sairaslomasijaisuuteen valitaan Raakel RintaSäntti ajalle 1.6. – 31.12.2009.

Neuvolatoimintojen osastonhoitaja Seija Haaviston päätökset;
139 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Heli Perälä ajalle 1.6.2009 –
31.5.2010.

Kauhajoen kotihoidon palveluohjaaja Sinikka Mäkisen päätökset;
239 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Kauhajoen kotihoidon kodinhoitajan toimeen valitaan Tuija
Hanka ajalle 18.5. – 31.12.2009.

000 §

Vakinainen virka tai toimi.
Kauhajoen kotihoidon lähihoitajan toimeen valitaan Maarit Pyyluoma 25.5.2009 alkaen.

224 §

Vakinainen virka tai toimi.
Kauhajoen kotihoidon sairaanhoitajan toimeen valitaan Tanja
Seppilä 15.6.2009 alkaen.

Teuvan kotihoidon palveluohjaaja Irma Harjulan päätökset;
1§

Toimien täyttäminen.
Teuvan kotihoidon lähihoitajan toimeen valitaan kodinhoitaja
Satu Niemi 1.7.2009 alkaen. Hakijoita oli 3.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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101 §
Kauhajoen kotihoidon toimitilojen vuokrasopimus
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 101 §

Kauhajoen kotihoidolla on toimipisteitä mm. Kauhajoen Vanhaintuki
ry:n omistamissa tiloissa; Hongikossa (os. Jukolankuja 6 as 10, 1 h +
kk, 26 m2), Petäjikössä (os. Jukolankuja 6b as 6, 1h + kk, 27 m2) ja
Hyypän Olavintuvilla (os. Könnönkyläntie 445, Juonikylä, 22,5 m2,
ent. kerhotila). Kotihoidon uutena toimitilana on 1.6.2009 alkaen
Kauhajoen Vanhaintuki ry:n Petäjikön asunto 7 (1 h + kk, 27 m2),
jonka vuokra on 242,19 €/kk.
Kyseinen vuokrasopimus on esityslistan liitteenä, liite 3 / johtokunta
9.6.2009
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä kyseisen vuokrasopimuksen liitteen mukaisesti.
Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti asian ottaminen
käsittelyyn lisäesityslistalta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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102 §
Asiankäsittelyjärjestelmän hankinta
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 14.4.2009 / 69 §
Valmistelija / lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475 ja Jaana Korkeamäki,
puh. 040 356 6360
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 69 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä ei ole tällä hetkellä
käytössä asiankäsittelyjärjestelmää.
Viranomaisen täytyy pitää luetteloa käsiteltäviksi annetuista ja otetuista sekä ratkaistuista ja käsitellyistä asioista tai muutoin huolehtia
siitä, että sen julkiset asiakirjat ovat vaivattomasti löydettävissä.
Varmistettava on myös, että asiakirjat ja tietojärjestelmät niihin sisältyvine tietoineen arkistoidaan tai hävitetään oikein. Tiedot tulee suojata ja alkuperäisyys turvata asianmukaisesti.
Se, että yllämainittu toteutuu mahdollisimman tehokkaasti ja vähin
resurssein, tarvitaan tätä varten suunniteltu asiankäsittelyjärjestelmä,
jonka kehittäminen jatkuu edelleen kohti sähköistä asiankäsittelyä ja
arkistointia. Hyvän asiankäsittelyjärjestelmän avulla tiedon löytyminen nopeutuu ja ajan säästö on huomattava.
Asiankäsittelyjärjestelmät koostuvat eri osioista. Aluksi olisi hankittava vähintään diaari, esityslista-pöytäkirja –järjestelmä, viranhaltijapäätössovellus sekä dokumenttien- ja arkistonhallinta.
Asiankäsittelyjärjestelmän hankintaan on kuluvan vuoden käyttösuunnitelmassa varattu 12.000 euroa.
Kunnille kehitetyn asiankäsittelyjärjestelmän yhteishankintaa on
suunniteltu Kauhajoen kaupungin, Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien sekä Suupohjan ammatti-instituutin kanssa. Kauhajoen kaupungin
kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.11.2008 § 306 päättänyt, että asiankäsittelyjärjestelmästä pyydetään tarjoukset ja hankinta pyritään tekemään seutukunnallisena.
Asiankäsittelyjärjestelmän tarjouspyyntö jätettiin 28.12.2008 Hilmaan.
Tarjouksen pyytäjinä olivat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Kauhajoen kaupunki, Teuvan, Isojoen ja Karijoen kunnat sekä
Suupohjan koulutuskuntayhtymä.
Tarjoukset pyydettiin siten, että tarjottavan asiankäsittelyjärjestelmän
eri osioista eli moduuleista hinnat tulisi esittää sekä yksilöitynä että
yhteismäärillä selkeästi sekä mahdollisuuksien mukaan myös organisaatiokohtaisesti hinnoiteltuna.
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Johtokunta 69 §
(jatkoa 2)
Tarjouksista valitaan se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta valittaessa arviointiperusteina käytettiin kriteereitä, jotka olivat seuraavat:
Tarjoushinnan lisäksi otetaan huomioon ohjelmiston yhteensopivuus
seutukunnassa käytettäviin järjestelmiin, tarjotun tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen, elinkaaren pituus, järjestelmän
kehittäminen kohti sähköistä arkistointia ja tarjoajan referenssit.
Tarjouksessa pyydettiin ilmoittamaan hinnat (alv 0%) asiakkaalle
toimitettuna, asennus- ja koulutushinnat eriteltyinä sekä toimitusehdot.
Valintaperusteet (painoarvot):
- Hankintahinta 50%
- Elinkaaren pituus ja kuntien tarpeisiin soveltuva järjestelmä 20%
- Ominaisuudet, ohjelmistojen helppokäyttöisyys 20%
- Toimittajien referenssit 10 %
Tarjouksia saapui kolme kappaletta; Documenta Oy:ltä, Logica Suomi Oy:ltä ja Triplan Oy:ltä. Kaikki tarjoukset saapuivat määräajassa.
Tarjoajien kanssa sovittiin esittelyt pidettäviksi 3.2.2009 ja 4.2.2009.
Kaikille oli varattu puolen päivän mittainen esittelyaika ja paikalle kutsuttiin kaikkien tarjouspyytäjinä olevien tahojen edustajia.
Esittelyjen jälkeen tehtiin mielipidekysely esittelyyn osallistujilta ja
pidettiin palaverit 12.2.2009 ja 4.3.2009.
Näiden perusteella tarjoukset pisteytettiin Kuntaliiton lomakkeelle ja
kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi nousi Triplan Oy:n tarjous.
Tarjouspyyntö, tarjousvertailu ja Kuntaliiton pisteytystaulukko ovat
esityslistan lisätietona.
Palavereissa keskusteltiin myös siitä, mikä olisi kokoonpano, jolla
aloittaa ja mitä osioita hankittaisiin vasta vähän myöhemmin.
Asiankäsittelyjärjestelmän hankinta kannattaa jaksottaa pidemmälle
ajalle ja rakentaa kokonaisuus vähitellen. Aluksi ehdotetaan hankittavaksi Triplan Oy:n KuntaToimisto perusohjelmisto hintaan (+alv)
2523 €, liitteidenhallintaohjelmiston lisenssi 677 €, viranhaltijapäätössovellus 883 €, KTweb Internet EPJ –kyselykäyttö 477 € sekä riittävä
määrä skannaustyöasemien ajuriohjelmia á-hintaan 225 €. Näiden
kulujen lisäksi tulee vielä osuus Suupohjan seutukunnan yhteiseen
tietokantaohjelmistoon. Kustannuksia tulee myös asennustöistä,
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koulutuksista, matkakuluista ja päivärahoista. Lisenssihinnoittelusta
ja asennustöistä saa alennuksia, jos useampi organisaatio tekee
hankintapäätöksen samanaikaisesti.
Koulutuksiin ja käyttöönottoprosessiin tulee panostaa ja hoitaa ne
perusteellisesti, sillä näin saadaan hankituista työkaluista kaikki niistä
saatava hyöty paremmin irti.
Myöhemmin kasvatetaan asiankäsittelyjärjestelmää vielä dokumenttienhallinta-osiolla ja arkistonhallintaohjelmistolla. Näiden osioiden
käyttö perustuu arkistonmuodostussuunnitelmiin / tiedonohjaussuunnitelmiin, jotka liikelaitoskuntayhtymässä ovat vielä työn alla. Nämä
osiot mahdollistavat myös sähköisen arkistoinnin, mikäli siihen tulevaisuudessa halutaan siirtyä. Päätökseen tai pakkoon siirtyä sähköiseen arkistointiin vaikuttavat myös nykyisten arkistotilojen riittävyys.
Asiankäsittelyjärjestelmään on mahdollista liittää myös sähköinen
kokousmateriaaliosio, joka mahdollistaa paperittomat kokouskäytännöt.
Asiankäsittelyjärjestelmän hankintaprosessia on viety läpi seutukunnallisena ja myös koulutuksissa ja käyttöönotossa hyödynnettäisiin
tätä yhteistyötä. Mutta kaikki kunnat ja kuntayhtymät tekevät kuitenkin oman päätöksen hankinnasta.
Kauhajoen kaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan
16.3.2009 § 135 päättänyt hankkia Triplan Oy:n asiankäsittelyjärjestelmän, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Kauhajoen
kaupungin suunnitelmissa on, että järjestelmän käyttöönotto tapahtuisi toukokuussa. Koska liikelaitoskuntayhtymälle hankittaisiin ensimmäisessä vaiheessa vastaava paketti kuin Kauhajoen kaupungille, olisi käyttöönoton hyvä tapahtua samassa aikataulussa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle hankitaan asiankäsittelyjärjestelmä. Hankita tehdään Triplan Oy:ltä, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti
edullisin.
Aluksi hankitaan Triplan Oy:n KuntaToimisto perusohjelmisto hintaan
(+alv) 2523 €, liitteidenhallintaohjelmiston lisenssi 677 €, viranhaltijapäätössovellus 883 €, KTweb Internet EPJ –kyselykäyttö 477 € sekä
riittävä määrä skannaustyöasemien ajuriohjelmia á-hintaan 225 €.
Näiden kulujen lisäksi tulee vielä osuus Suupohjan seutukunnan yhteiseen tietokantaohjelmistoon. Kustannuksia tulee myös asennustöistä, koulutuksista, matkakuluista ja päivärahoista.
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Käsittely: Kauhajoen kaupungille on tullut oikaisuvaatimus Documenta Oy:lta ja markkinaoikeus odottaa Kauhajoen kaupungilta kannanottoa muutaman päivän sisällä. Johtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Johtokunta päättää jättää asian pöydälle.
Johtokunnan päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
----Valmistelija / lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475 ja Jaana Korkeamäki,
puh. 040 356 6360
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 102 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä ei ole tällä hetkellä
käytössä asiankäsittelyjärjestelmää. Tämä haittaa ja vaikeuttaa
asianhallinnan käytäntöjä. Tästä johtuen asianhallintajärjestelmän
hankintaprosessi on saatava pikaisesti etenemään.
Tarjouspyyntö, tarjousvertailu ja Kuntaliiton pisteytystaulukko ovat
esityslistan lisätietona.
Lisätietona on myös Kauhajoen kaupungin selvitys markkinaoikeudelle ja selvitykseen tehdyt uudet tarjousten vertailut Documenta
Oy:n oikaisuvaatimuksen johdosta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle hankitaan asiankäsittelyjärjestelmä. Hankita tehdään Triplan Oy:ltä, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti
edullisin.
Aluksi hankitaan Triplan Oy:n KuntaToimisto perusohjelmisto hintaan
(+alv) 2523 €, liitteidenhallintaohjelmiston lisenssi 677 €, viranhaltijapäätössovellus 883 €, KTweb Internet EPJ –kyselykäyttö 477 € sekä
riittävä määrä skannaustyöasemien ajuriohjelmia á-hintaan 225 €.
Näiden kulujen lisäksi tulee vielä osuus Suupohjan seutukunnan yhteiseen tietokantaohjelmistoon. Kustannuksia tulee myös asennustöistä, koulutuksista, matkakuluista ja päivärahoista.
Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti asian ottaminen
käsittelyyn lisäesityslistalta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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103 §
Muut asiat
Johtokunta 103 §

Jäsen Erkki Nevanperä esitteli hammashoitolan suunnittelutyöryhmän muistion.
Hallintosihteeri Anne Alavillamo jakoi johtokunnalle Suuplari 1 /2009
– liikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehden ja sen mukana ilmestyvän
palveluluettelon. Liikelaitoskuntayhtymän esittelyvideo päätettiin katsoa seuraavassa kokouksessa 25.6.
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