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139 §
Lausunnon antaminen kehitysvammaisten asumisyksiköstä
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 139 §

Kauhajoen kaupunki on pyytänyt lausuntoa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä koskien kehitysvammaisien asumisyksikön
rakentamista Kauhajoelle. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on Kauhajoen, Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien omistama ja
sen tehtävänä on tuottaa kuntien alueella sosiaali-, terveys- ja ympäristöpalveluita väestölle. Yhteistoiminta-alueen strategisena tavoitteena on siirtyminen enemmän laitoshoidosta avopalveluihin korostaen ennakoivaa toimintatapaa, inhimillisyyttä, omatoimisuutta ja kodinomaisia olosuhteita asumispalveluissa. Tavoitteena on koko valtakunnankin tasolla laitospaikkojen vähentäminen sekä kehitysvammahuollon palvelurakenteen kehittäminen.
Syyskuussa 2009 tehdyn kartoituksen perusteella Kauhajoella on
eriasteisia kehitysvammaisia henkilöitä noin 80, joista omalla paikkakunnalla joko kunnallisessa tai ostopalveluna hankitussa yksikössä tehostetussa palveluasumisessa (autettu asuminen, henkilökunta
ympäri vuorokauden) asuu yhteensä17 henkilöä ja tuetun asumisen
yksiköissä yhteensä 10 henkilöä. Neljä kehitysvammaista on sijoitettuna tehostettuun palveluasumiseen muille paikkakunnille ja 3 henkilöä on laitoshoidossa Eskoon palvelukeskuksessa sekä yksi perhehoidossa ulkopaikkakunnalla. Lehtimäen opistolla asumisvalmennuksessa on 5 nuorta kehitysvammaista, joiden opistokausi on päättymässä keväällä 2010. Kotipaikkakunnalla ei ole tällä hetkellä osoittaa heille heidän tarvitsemaansa asumispalvelua, ohjattua asumista.
Aikuisista kehitysvammaisista vanhempiensa tai muiden omaisten
luona asuu 16 henkilöä, joista iäkkäiden vanhempien tai omaisten
luona 7 henkilöä. Itsenäisesti asuu 7 vammaista henkilöä.
Alle 18 -vuotiaita kehitysvammaisia henkilöitä on 17, joista täysiikäisiksi viiden vuoden kuluessa on tulossa 5 henkilöä. Kehitysvammaisista suurin osa, 47 henkilöä, sijoittuu ikäluokkaan 18-50, joten
palvelujen tarve on pitkälle tulevaisuuteen.
Yhteistoiminta-alueella on paljon (13 henkilöä) autismin kirjoon kuuluvia vammaisia, jotka tarvitsevat autismin erikoisosaamista, koska
heillä on vaikeuksia ymmärtää ja tulla ymmärretyksi ja ylimääräiset
aistivirikkeet laukaisevat haastavaa käyttäytymistä. Alueellisesti lähimmät autismiyksiköt ovat Vaasassa ja Pietarsaaressa.
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Kauhajoen kaupungista puuttuu kokonaan ns. tavallisen palveluasumisen (ohjatun asumisen) yksikkö jollaista mm. opiskelunsa
päättävät nuoret tarvitsevat, jotta vältyttäisiin heidän sijoittamiseltaan
joko Eskoon palvelukeskuksen tai muihin ostopalveluna hankittaviin
asumispalveluyksiköihin muille paikkakunnille. Tavoitteena tulee kuitenkin olla vammaisten eläminen lähiyhteisössä. Myös kehitysvammaiset muuttavat pois lapsuudenkodistaan entistä nuorempina, mikä
on osa nuoruuden elämänvaihetta myös heille. Asumispalvelujen
tarvetta aiheuttavat myös kehitysvammaisten vanhempien ikääntyminen ja toisaalta yleinen eliniän piteneminen myös kehitysvammaisilla henkilöillä.
Kauhajoen kaupunki suunnittelee rakentavansa kehitysvammaisten
asumisyksikön, jossa on kuusi tehostetun palveluasumisen (ent. autettu asuminen) paikkaa, kuusi tavallisen palveluasumisen paikkaa
(ent. ohjattu asuminen) paikka sekä kaksi intervallipaikkaa. Asumisyksikön paikkamäärä on yhteensä 14.
Kauhajoelle suunniteltu kehitysvammaisten asumispalveluasumisyksikkö sisältää autismin kirjon henkilöille 6 asuntoa (tehostetun palveluasumisen ent. autettu asuminen) ja nuorille kehitysvammaisille 6
asuntoa (tavallisen palveluasumisen paikkaa ent. ohjattu asuminen)
sekä 2 intervallipaikkaa kaiken ikäisten vammaisten käyttöön ja
myös palvelemaan omaishoitajien vapaiden järjestymistä. Yksikkö
tulee sijoittumaan keskelle asutusta palvelujen, kuten terveyspalvelut, liikunta- ja kulttuuripalvelut, kauppa -ym liikkeet, välittömään läheisyyteen tukien täten vammaisten omatoimisuutta ja itsenäisyyttä.
Asumispalveluyksikkö sijaitsisi käytännöllisesti katsoen samassa pihapiirissä Panu-tuotteen ja kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksen kanssa, jossa yksikön asukkaat kävisivät arkipäivisin. Sijainti
mahdollistasi henkilöstön joustavan käytön asumisyksikön ja asuntolan välillä, lisäten näin välillisesti henkilöstöresursseja kehitysvammaistentoimintakeskuksen käyttöön. Asiakkaiden kuljetuskustannuksia ei syntyisi. Asuntolan naapurit ovat jo tottuneet alueella ja sen
välittömässä lähiympäristössä liikkuviin kehitysvammaisiin henkilöihin, joten vastustusta asumisyksikön sijainti paikasta tuskin on odotettavissa.
Asumisyksikkö toteutetaan uudisrakentamisella, koska keskeiseltä
paikalta ei ole löytynyt soveltuvia tiloja. Kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää ARA:n avustuksen ja korkotukilainan saamista kehitysvammaisten palveluasumisyksikön rakentamiseksi. Ajatuksena
on, että Kauhajoen kaupunki rakentaisi asumispalveluyksikön ja
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä vastaisi asumisyksikön toiminnasta. Laskelmia on tehty asumisyksikön rakennus-
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kustannusten lisäksi myös toimintakustannuksia. Tehtyjen laskelmien mukaan tehostetun palveluasumisen paikan päivähinta olisi
125,78 € ja tavallisen palveluasumisen 77,18 €. Vertailun vuoksi
vastaavat hinnat Eskoossa ovat 227,00 € ja 168,00 €.
Kehitysvammaisten asumisyksikön pohjaluonnos 6.10.2009 on nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä pitää tarpeellisena Kauhajoen kehitysvammaisten asumispalveluyksikön rakentamishanketta esittelytekstissä ilmenevin perustein. Hankkeen
toteutuminen edellyttää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
rahoitusta.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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140 §
Lausunto Isojoen kunnan kehitysvammaisten erityisasuntolan laajennushankkeeseen
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 140 §

Isojoen kunta muodostaa yhdessä Teuvan, Karijoen ja Kauhajoen
kuntien kanssa yhteistoiminta-alueen, jonka sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.
Yhteistoiminta-alueen strategisena tavoitteena on siirtyminen yhä
enemmän laitoshoidosta avopalveluihin korostaen ennakoivaa toimintatapaa, inhimillisyyttä, omatoimisuutta ja kodinomaisia olosuhteita asumispalveluissa.
Isojoen kunnassa on tehty kartoitus kehitysvammaisista henkilöistä ja
heidän tarpeista tulevaisuudessa. Isojoella on väestöpohjaan verrattuna runsaasti kehitysvammaisia henkilöitä ja varsinkin lasten osuus
on suuri, seitsemän (7) alle 15-vuotiasta.
Kehitysvammaisten asumispalvelujen tilanne Isojoella; Eskoon palvelukeskuksessa laitoshoidossa yksi (1), Mäntyrinteen autetun asumisen yksikössä kahdeksan (8), vanhusten asumisyksikkö Kultatähkässä yksi (1), Papanmäen ohjatun asumisen yksikössä kaksi (2) ja
tukiasumisessa kaksi (2). Palvelujen ulkopuolella on kaksi (2) kotona
asuvaa kehitysvammaista.
Erityinen tarve laajentaa Mäntyrinteen autetun asumisen yksikköä,
johtuu lasten- ja nuorten osalta omaishoitajien vapaapäivien järjestelyistä eli intervallihoidon tarpeesta. Etäisyys Eskoon sosiaalipalvelujen palvelukeskukseen Isojoelta on 100 km.
Vaikkakin alueellisesti on vireillä useampia hankehakemuksia, tarve
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella kehittää ja
lisätä kehitysvammaisten asumispalveluja on ilmeinen erityisesti siitä
syystä, että Suupohjan alueella on paljon iäkkäiden vanhempien luona asuvia kehitysvammaisia.
Toteutuessaan hanke palvelee koko Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueen kehitysvammahuollon asumispalvelujen tarvetta ja kohdentuu erityisesti nuorille aikuistuville kehitysvammaisille.
Johtajan ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä pitää tarpeellisena Isojoen autetun asumisyksikön (Mäntyrinteen) laajentamishanketta esittelytekstistä ilmenevin perustein. Hankkeen toteutuminen edellyttää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusta.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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141 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosikatsaus
2 / 2009, toisen vuosikolmanneksen toteutuminen
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Lehtinen, puh. 040-573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 141 §

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 31.8.2009
Ulkoisista/sisäisistä toimintakuluista on elokuun loppuun mennessä
kirjattu käytetyksi 51.044.146,20 euroa (65,8 %). Toimintatuottoja on
kirjattu 51.421.392,54 euroa (66,1 %), josta jäsenkuntien maksujen
osuus on 45.214.598,63 euroa. Jäsenkuntien maksujen kertymä tuloarvioon nähden on 67,2 %.
Sisäisiä kustannuseriä on 31.8.2009 mennessä kirjautunut ainoastaan 652.554,50 euroa (53,7,0 %).
Talousarvion toteutuma on esitetty ydinprosessitasoilla.
Osavuosikatsaus laadittiin hiukan myöhemmin, koska esimiehet ovat
oikaisseet kirjauksia oikein kirjanpitoon. Laskuttajille annettiin aikaa
18.9.2009 saakka laskuttaa asiakaslaskutus ajantasalle. Syyskuun
aikana oikaistiin myös jäsenkuntien laskutus ajantasalle koskien kiinteistöjen vuokria, ravitsemuskustannuksia sekä siivouskustannuksia.
Sisäiset laskutukset päästiin toteuttamaan myös Lehtiharjun sairaalan ja Karijoen akuuttipotilaiden osalta. Tasaisen toteutuman seurannassa toimintakulujen ja tuottojen kuluprosentti saisi olla 66,7 %.
31.8.2009 mennessä laskutettiin 1.1.2009 – 31.8.2009 jäsenkunnilta
perustoimentulotuen valtionosuuden kuntaosuus. Valtionosuudet on
maksettu kunnille, joten kuntayhtymän tulot ovat olleet siltä osin vajaat.
Kokonaisuutena toimintatulot ja toimintamenot ovat pääosin kuitenkin
toteutumassa mukana.
Alustavana ennusteena ja arviona koko vuoden talousarvion toteutumisen kannalta todetaan 31.8.2009 tilanteen mukaan merkittävinä
poikkeamina seuraavaa:
Hoidon ja hoivan alueella polikliinisen ydinprosessin alueella Yksittäisten kuntien osalta taloudellisten tavoitteiden toteutumia ja tulojen
ja menojen oikeaa kohdentumista vielä kirjanpidollisesti selvitetään
koko vuoden ajan. Henkilöstökuluja on siirretty eri kuntatunnisteille
toteuman mukaan.
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Myös sairaankuljetusten valmiuskorvausten oikea kohdentuminen on
vielä ratkaisematta. Karijoen osuus valmiuskorvauksista on jakamatta.
Osastotoiminnan ydinprosessissa Kauhajoen akuutin toteutuma näyttää, että kokonaisuutena budjetti ei ole ylittynyt ja näyttäisi tässä vaiheessa, että budjetoidut rahat riittävät, tulos riippuu osaston loppuvuoden käyttöasteesta. Karijokisten hoidosta on akuuttiosaston tuloksi kirjautunut nyt käytön mukaan 73 855.78€. Karijoen potilaiden
akuutti hoidon kokonaiskustannusten jako kuntien Kauhajoki ja Karijoki on vielä sopimatta.
Kauhajoella kuntouttavan osaston talousarviossa ei ole varauduttu
osaston 60-paikkaisuuteen, joten palkkoihin, ruoka-, hoitotarvike- ja
pesulamenoihin on ylitystä tulossa. Runsaiden sairaus- ja äitiyspoissaolojen takia sairaslomasijaisuuksiin varattu määräraha ylittyy. Muutamien yhteisten työntekijöiden palkkojen jyvittäminen on vielä tekemättä. Lisäksi esim. vuokriin, kiinteistönhoitoon ja siivoukseen kaupungin ilmoittamat summat eivät riitä. Kokonaisuutena ylitystä on tulossa n. 200 000€, mikäli Karijoen akuutti potilaiden hoidosta suunniteltua summaa ei kohdenneta kuntouttavalle osastolle.
Teuvan osasto 1:lle on erikoissairaanhoidon sakkomaksujen välttämiseksi otettu sovitusti potilaita ylipaikoille. Maksimipotilaspaikkamääränä on pidetty 52 potilasta, jolloin osastolla on voitu hoitaa korkeintaan 9 ylimääräistä potilasta. Samalla lisähenkilöstöä on palkattu
potilasmäärästä riippuen siten, että mitoitus on ylipaikkatilanteessakin pidetty 0,52-0,53 tasolla. Lisähenkilöstöstä aiheutuvia kustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa joten ne aiheuttavat lisämäärärahatarvetta. Tämä aiheuttaa loppuvuodelle n. 70 000 €: n ylityspaineen, mutta ratkaisu on kokonaisuuden kannalta perusteltu hyvin,
koska sillä voidaan hallita erikoissairaanhoidon sakkomaksujen kertymistä. Teuvan osasto kehittää kotiutushoitajan toimenkuvaa ja
osastonlääkärin toimenkuvaa, jotta kokonaisuuden hallintaa helpotetaan.
Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä on vaikea ennustaa. Pienellä väestöpohjalla yksi vaikeampi sairastuminen voi vaikuttaa huomattavasti lopullisiin kustannuksiin. Alkuvuoden kertymät näyttävät
suunnan, mutta myös tuotannon kausivaihtelut heikentävät koko
vuoden ennustetta. Erikoissairaanhoidon menokehitys on kuitenkin
sopimusohjauksen perusteella Kauhajoella ja Teuvalla suurempi kuin
arvioitiin (kuntien tilaus = shp:n tarjous).
Kauhajoella kustannus on ollut 5,9% enemmän kuin tilauksessa, suurin selittävä tekijä on lisääntynyt lasten ja nuorisopsykiatrian käyttö.
Teuvan kuntalaisten osalta sopimusohjausylitystä on 8,6 %, missä
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suurin selittävä tekijä ovat mini-valtava ostot. Isojoen ylitys on 11,1 %
ja suurin selittävä tekijä ovat lisääntyneet mini-valtava ostot. Karijoella on alitusta sopimusohjaussummasta 15,3 %.
Tämän perusteella, ellei sairaanhoitopiirin omassa palvelutuotannossa tapahdu suuria muutoksia, voidaan arvioida vähintään 500.000
€:n ylitystä koko LLKY:n alueen osalta.
Sosiaalipalvelun alueella ylityspaineita aiheutuu lapsiperheiden sosiaalityön alueella, jossa toimintakulujen toteutuma on 82,95 %.
Toteutuma lastensuojelun laitoshoidon osalta on 78,87% ja
avohuollon osalta 117,60 %. Talousarvion budjetoinnissa ja
toteuman kirjauksissa henkilöstökulut eivät ole kirjautuneet oikeille
kustannuspaikoille, joten avohuollon osalta toteuma ei ole oikein.
Laitoshoidon menojen hillitseminen merkitsee pitemmällä aikavälillä
kustannussäästöjä. Avohuollon kustannuksiin ovat vaikuttaneet
erityisesti lyhytaikaiset perhekuntoutusjaksot ja kotiin annettavien
palvelujen lisääntyminen.
Perustoimentulotuen osalta kotitalouksien määrä on lisääntynyt ja
menot kasvaneet jokaisen jäsenkunnan alueella.
Vammaispalveluissa toimintakulujen toteutuma on 73 %. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien kustannukset ovat
Kauhajoella jo ylittäneet talousarvion n. 40 %. Erityisesti henkilökohtaisen avun kustannukset ovat Kauhajoella erityisen suuret. Kauhajoella on useita kotona asuvia vaikeavammaisia henkilöitä, jotka kuuluvat vaikeavammaisten palveluasumisen piiriin. Palveluasuminen toteutetaan kotona henkilökohtaisen avun turvin. Talousarvio on jo alun
perin ollut alimitoitettu.
Ympäristöpalvelut: Taloudellisesti ympäristötoimi on pysynyt hyvin
budjetin raameissa, eikä loppuvuodesta ole tällä tietoa odotettavissa
ennalta arvaamattomia pakollisia suuria menoja.
Tulot tulevat jäämään budjetoiduista, johon vaikuttavat lähinnä ympäristöterveydenhuollon riskinarviointiin tarvittavat toimenpiteet ja tähän
käytetty työaika, joka on ollut pois säännölliseen tarkastustoimintaan
varatusta työajasta. Myös eläinlääkintälain uudistuksen viivästyminen
aiheutti virheen tulojen arvioinnissa.
Alla olevassa taulukossa on arvioitu liikelaitoskuntayhtymän taloudellista toteutumista vuoden 2009 osalta.
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Johtokunta 141 §
(jatkoa 5)

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET
(talousarvio 2009)
Sosiaali- ja
perusterveydenhuolto

Erikoissairaanhoito

Ympäristötoimen
alue

Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

4 977 547
2 494 030
23 027 935
9 575 600

2 497 000
1 668 000
13 992 000
5 489 000

116 642
55 308
453 095
211 695

Yhteensä

40 075 112

23 646 000

836 740

Yleinen
Yhteensä
hallinto
(ennakkolaskutuksen mukaan)
216 753
7 807 942
102 779
4 320 117
841 979 38 315 009
393 390 15 669 685
1 554 901

66 112 753

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET
(tp-ennuste 2009)
Sosiaali- ja
perusterveydenhuolto

Erikoissai- Ympärisraanhoito tötoimen
alue

Yleinen
Yhteensä
Muutos
hallinto
(ennakkolaskutuksen mukaan)
174 926
7 952 493 144 551
104 955
4 482 391 162 274
1 032 062 38 853 006 537 997
437 314 15 785 560 115 875

Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

5 024 432 2 683 000
2 830 355 1 505 000
23 047 145 14 360 000
8 965 907 6 207 000

70 135
42 081
413 799
175 339

Yhteensä

39 867 839 24 755 000

701 354

1 749 257

67 073 450

-135 386

194 356

960 697

Muutos yht.

-207 273

1 109 000

960 697

Tilinpäätösennuste on laskettu siten, että loppuvuoden osalta on menojen kertoimena käytetty 4,5 kk ja tulojen osalta 4 kk.
Osavuosikatsaus 2/2009 on esityslistan liitteenä 1 / johtokunta
12.10.2009.
Osavuosikatsausraportit sekä kunnittain että palvelualueittain ovat
esityslistan liitteenä 2 / johtokunta 12.10.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen 2 / 2009, joka toimitetaan myös jäsenkunnille, tarkastuslautakunnalle sekä yhteistoimintalautakunnalle.
Lisäksi johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
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Käsittely: Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä ja
ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala olivat läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Merkittiin, että puheenjohtaja Hautala saapui tämän asian käsittelyn
aikana.
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142 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2010
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2010
ja taloussuunnitelma vuosille 2011 – 2012
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 28.9.2009 / 130 §
Valmistelijat/lisätiedot: Tiina Lehtinen, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 130 §

Kuntalaki 17.3.1995/365 § 87 f määrää seuraavasti liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja –suunnitelmasta. ”Johtokunnan on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä liikelaitoskuntayhtymälle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä johtokunnan on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi
on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään liikelaitoskuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.
Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.”
Vuosi 2009 on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminnan ensimmäinen vuosi. Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio
vuodelle 2009 laadittiin kussakin yhteistoiminta-alueen kunnassa
erikseen ja nämä osat yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi ilman yhteensovitusta, tästä syystä annettu talousarvioraami ei välttämättä
vastaa kaikilta osin toimintaa. Esimiehet ovat valmistelleet talousarviota palvelualueittain ja ydinprosesseittain kattaen koko yhteistoiminta-alueen. Esimiesten ehdotuksissa on myös esitykset toiminnan
kehittämiseksi ja henkilöstöresurssien parantamiseksi, tästä syystä
esimiesten esityksistä laadittu yhteenveto on selkeästi korkeampi
kuin talousarvioraami. Esityslistan lähettämisen yhteydessä käytettävissä oleva yhteenveto on tarkistamaton.
Talousarvio-ohjeet ja –raami annettiin esimiehille elokuussa 2009.
Annetut talousarvio-ohjeet ja –raami ovat asian lisätietona.
Talousarvioraami sisältää talousarvion valmisteluvaiheessa arvioidun
keskimääräisen 2,7 %:n palkkavarauksen. Tehy-sopimuksen vaikutus on 3,4 % vuonna 2010 ja muiden sopimusten vaikutus on 1,9 %.
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Henkilöstökulujen osalta on huomioitava siirtyneen henkilöstön viiden
vuoden työsuhdeturva. Erikoissairaanhoidon kustannustason
kehitystä on arvioitu sairaanhoitopiiriltä saatujen tietojen mukaan,
että vuodelle 2010 riittäisi 4 % korotustarve nykyiseen talousarviomäärärahaan.
Talousarvioraamin taustatietoina käytetyt tiedot on saatu Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta, Kuntaliitosta ja sairaanhoitopiiriltä.
Liikelaitoskuntayhtymän prosessien läpikäynnin yhteydessä on tullut
esille asioita, jotka on huomioitu vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa. Muutamia palvelukokonaisuuksia on vaihdettu sosiaalipalvelujen ja hoidon ja hoivan palvelualueiden kesken. Perusteena muutoksille on prosessien perusteiden hallitseminen. Tähän prosessiin on
liittynyt myös työntekijöiden palkkojen kustannuspaikkojen vaihtuminen ja muutokset kuntatunnisteelta toiselle. Tästä syystä talousarvioehdotuksen vertaaminen vuoden 2009 talousarvioon ei anna todellisesta tietoa muutoksista ja niiden vaikutuksista.
Talousarvion laadinnassa on vielä epäselviä kokonaisuuksia. Huomioon otettavia asioita on mm. Seutupalvelukeskus Oy:n kustannusvaikutus erityisesti atk-palveluiden osalta. Kuntien tuottamat atk-palvelut
eivät ole olleet laskutuksessa mukana, joten kokonaisuuden arviointi
on vaikeaa. Taloushallinnon ja palkkahallinnon kustannukset on arvioitu kuntien laskutuskäytännön perusteella. Muutamien isojen sopimusten kustannusvaikutus vuodelle 2010 on laskennassa. Talousarvioehdotukseen vaikuttaa myös yhteispäivystyksen ja Karijoen akuuttipotilaiden kustannusten jako.
Talousarvio käsitellään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa johtokunnalle palvelujohtajat esittelevät talousarvion toiminnalliset tavoitteet ja niiden budjettivaikutukset ja toisessa käsittelyssä
esitellään talousarvioehdotus.
Liikelaitoskuntayhtymän palvelujohtajat tulevat esittelemään palvelualueidensa toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2010 johtokunnan kokoukseen.
Esityslistan lisätietona ovat
- Talousarvio-ohjeet 13.8.2009
- Talousarvio raamiehdotus
- Talousarvioehdotus, tilanne 23.9.2009
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Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen ja edelleen johtokunta päättää jatkaa talousarvion
käsittelyä 12.10.2009 kokouksessa.
Käsittely: Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä ja
ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala olivat läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Merkittiin, että jäsen Ala-Kokko saapui tämän asian käsittelyn alkaessa.
----Valmistelijat/lisätiedot: Tiina Lehtinen, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 142 §

Esimiehet ovat jatkaneet talousarvioehdotuksen käsittelyä. Talousarvioehdotus on teknisesti lukittu 6.10.2009, jonka jälkeen ei ole tehty
muutoksia talousarvioehdotukseen.
Talousarvioehdotusta on verrattu vuoden 2009 talousarvion toteutumaan. Toteutuma on laskettu siten, että toimintakulut on kirjattu
31.8.2009 toteutuman perusteella ja on arvioitu loppuvuoden toimintakulut kertoimella 4,5 kk.
Toimintatuotot on arvioitu vastaavalla tavalla kuin toimintamenot,
mutta kerroin on ollut 4 kk.
Vuoden 2009 talousarvio ei ole ollut täysin luotettava, joten on luonnollista verrata vuoden 2010 talousarvioehdotusta vuoden 2009 talousarvion toteutumaan. Oheisissa taulukoissa kuvataan palvelualueja jäsenkuntakohtainen kustannusten jako sekä prosenttimuutokset.
On huomioitava, että yhteiset-tunnisteelle on kirjattu sekä hallinnon ja
muut yhteiset kustannukset sekä ympäristöpalveluiden kustannukset.
Nämä kustannukset on talousarviosuunnittelussa jaettu vuoden 2009
aikana jäsenkuntien ennakkolaskutuksessa käytettyjen soteprosenttien mukaan (kuvaus talousarviokirjassa).
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Johtokunta 142 §
(jatkoa 4)

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET
(talousarvio 2010)
Sosiaali- ja
perusterveydenhuolto

Erikoissairaanhoito

Ympäristötoimen
alue

Yleinen
hallinto

Yhteensä

Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

5 296 272
2 563 669
24 827 671
10 089 740

2 591 080
1 734 720
14 551 680
5 708 560

129 165
61 247
501 744
234 425

546 272
259 029
2 121 997
991 441

8 562 789
4 618 665
42 003 092
17 024 166

Yhteensä

42 777 352

24 586 040

926 581

3 918 738

72 208 711

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET, Muutosprosentit verrattuna TA
2009 tp-ennustukseen
Sosiaali- ja
perusterveydenhuolto

Erikoissai- Ympärisraanhoito tötoimen
alue

Yleinen
hallinto

Yhteensä

Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

5,4
-9,4
7,7
12,5

-3,4
15,3
1,3
-8,0

84,2
45,5
21,3
33,7

212,3
146,8
105,6
126,7

7,7
3,0
8,1
7,8

Yhteensä

7

-1

32

124

7,66

Esityslistan liitteenä olevassa talousarviokirjassa on kuvattu palvelualueiden ehdotukset ydinprosessitasolla. Palvelualueittain sekä ydinprosessitasolla on kuvattu toiminnalliset tavoitteet ja taloudelliset tiedot sekä bruttotoimintakulutasolla että nettotoimintakulutasolla. Talousarviokirjassa esitetään kunkin palvelualueen uudet ja vakinaistettavat (budjettiin vaikuttavat) toimet kustannusvaikutuksineen. Talousarvioehdotus on laadittu siten, että esitettävät toimet sisältyvät talousarvioehdotukseen.
Talousarviokirjassa esitetään Sisäisen tukipalvelun aluetta koskevassa osiossa myös yhteiset-tunnisteella olevien kirjausten sisältö.
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Vuonna 2009 liikelaitoskuntayhtymän yhteispäivystys on ollut kirjattuna Kauhajoen kuntatunnisteelle. Vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa yhteispäivystys on kirjattuna kokonaisuudessa yhteisettunnisteelle, nettokustannus 678.143 €.
Talousarvioehdotuksessa on varauduttu Seutupalvelukeskus Oy:n
kustannuksiin 770.000 € määrärahalla. Määräraha on yhteisettunnisteella.
Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on varauduttu 4 % talousarviomäärärahakorotuksella vuoden 2009 talousarviosta. Asiasta on
neuvoteltu yhdessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.
Asia varmistunee marraskuulla sairaanhoitopiirin lähettäessä tarjouksensa vuodelle 2010.
Talousarvioehdotuksessa on kirjattu Kauhajoen kuntatunnisteelle
perheneuvolatoiminnan kaikki kustannukset, mutta muiden jäsenkuntien tunnisteille on kirjattu jäsenkuntien osuudet sisäisinä menoina ja
vastaavasti sisäiset tulot Kauhajoen kuntatunnisteelle.
Kauhajoen kuntatunnisteelle on akuutille osastolle ja kuntouttavalle
osastolle kirjattu Karijoen akuuttipotilaiden hoitamiseen tarvittavat resurssit. Vastaava määrärahavaraus on kirjattu sisäisenä menona Karijoen kuntatunnisteelle (220.000 €) ja sisäisenä tulona Kauhajoen
kuntatunnisteelle. Kustannukset on laskettu keskimäärin 4 potilaallexhoitopäivähintax365 pv.
Samalla tavalla on kirjattu vastaavasti Lehtiharjun sairaalan kustannukset. Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan Teuvan kuntatunnisteella ja jäsenkuntien menot ovat sisäisenä menona kuntatunnisteilla
ja vastaavasti tulomääräraha on sisäisenä tulona Teuvan kuntatunnisteella.
Talousarvioehdotuksessa kunnittain kuntatunnisteille kirjatut tulot ja
menot sisältävät työterveydenhuollon toiminnot. Näiltä osin ei ole
syntymässä nettokustannuksia, mutta tuotot ja kustannukset näkyvät
yhtymän menoissa ao. tilikohdilla.
Kauhajoen kuntatunnisteelle on kirjattu uutena kriisityön osuus, jota
ei ole vuoden 2009 talousarviossa, mutta toiminnan menoja ja tuloja
kirjautuu koko ajan yhtymälle. Vuoden 2010 osalta kriisityölle on talousarvioehdotuksessa tuottoja ja kuluja 163.527 €, joten nettokustannuksia ei ole tästä syntymässä. Kriisityön osalta työntekijät on palkattu 31.05.2010 saakka, mutta Jokelan tapahtuman mukaisesti toiminta
on jatkumassa vähintään vuoden 2010 loppuun.
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Kauhajoen kuntatunnisteelle on edelleen kirjattuna projektit. Vuoden
2009 aikana päättyvät Lapsi- ja perhetyön projekti ja Työelämävalmennuksella takaisin työelämään projekti. Niiden yhteiset tuotot ovat
olleet vuoden 2009 talousarviossa 147.300 €, kulut 176.508 € ja nettokustannus 29.208 €.
Projekteista jatkuvia ovat Seutukunnallinen työpaja-nuoret projekti,
Seutukunnallinen työpaja projekti sekä Työpaja Focus projekti. Niissä
mukana on seutukunnan lisäksi Kurikan kaupunki. Vuoden 2009 talousarviossa hankkeiden tuotot ovat yhteensä 286.330 € ja kulut
324.077 €. Nettokustannus on 37.747 €. Vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa tuotot ovat yhteensä 329.210 € ja kulut samoin 329.000
€. Henkilöstökulujen osuus projektien kuluista on 80 %.
Talousarvioon sisältyy henkilöstön koulutusta. Lähihoitajia on tarkoitus kouluttaa oppisopimuskoulutuksella vuoden 2010 alusta lukien
kolmivuotisena koulutuksena. Koulutukseen osallistuvat ovat yhtymän nykyisiä työntekijöitä.
Lisäksi talousarvioon sisältyy esimiesten PD-koulutuksen jatkuminen.
Talousarvioehdotuksen menojen kasvuun vaikuttavat erityisesti lainsäädännön vaatimukset. Hoitotakuulaki määrittelee sen, miten nopeasti kiireelliseen hoitoon on päästävä. Neuvolatoimintaa ohjaava asetus tuli voimaan heinäkuussa 2009. Asetus määrittelee neuvolatoiminnalle tiukemmat vaatimukset ja asetuksen edellyttämä toiminta tulee olla järjestettynä vuonna 2011. Tämän mukaisesti neuvolatoiminnalle esitetään henkilöstöresurssin lisäystä. Edelleen vammaispalvelulaki muuttui syyskuussa 2009 määrittäen vammaisille uusia
subjektiivisia oikeuksia. Näitä on huomioitu talousarviossa ja kustannukset nousevat vammaispalveluissa merkittävästi.
Hoitoketjujen toimivuus ja kuntouttavan työotteen vahvistaminen sekä tarpeelliset sijaisjärjestelyt edellyttävät joitakin henkilöstövahvistuksia kaikkien kuntien alueella. Erityisen haavoittuva on ollut Karijoen toiminta, koska vuoden 2009 alussa odotettu henkilöstön siirtyminen Kristiinankaupungista Karijoelle ei toteutunut lainkaan eikä henkilöstövajausta ole voitu korjata. Yhtymän hallinto on ollut vuonna
2009 erityisen haavoittuva, koska hallintohenkilöstö on yhtymän kokoon nähden erittäin pieni. Tietojärjestelmien toimivuus ja ylläpito sekä laskutuksen toimivuuden varmistaminen vievät resursseja.
Yhtymän bruttomenoista yli puolet, 42.660.998 €, koostuu palvelujen
ostoista. Erikoissairaanhoidon osuus, 24.383.840 €, on tästä 57 %.
Sen korotusarvio on 4 % vuoden 2009 talousarvioon verrattuna. Laskelma on vahvistettu sairaanhoitopiiristä.
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Yhtymän omistajakuntien myymien kiinteistöihin liittyvien toimitilapalvelujen (vuokra, siivous, ateriat) osuus, 5.014.908 €, on noin 12 %
palvelujen ostoista. Toimitilapalvelujen hinta nousee noin 17 % vuodesta 2009. Tämä korotus on laskettu ilman projekteja, työterveydenhuoltoa ja kriisityötä. Muilta osin palvelujen ostojen kustannukset
nousevat myös noin 12,5 % johtuen hintojen noususta ja lisääntyvästä palvelujen tarpeesta.
Tässä vaiheessa talousarviokirjasta puuttuu irtaimistoinvestointivaraukset. Investoinnit rahoitetaan käyttötalouden ohella kunnilta tulevan
rahoituksen mukaisesti. Tämä muuttaa vielä kuntien nettomaksuosuuksia.
Esityslistan liitteenä on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarviokirja, valmistelupäivä 6.10.2009, liite 3/johtokunta
12.10.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää lähettää talousarviotilanteen
tiedoksi yhteistoimintalautakunnalle tilauksen tekemistä varten. Johtokunta päättää jatkaa talousarvion käsittelyä joulukuussa yhteistoimintalautakunnan tilauksen mukaisesti.
Talousarvioon liittyvä investointien rahoitus käsitellään myöhemmin.
Käsittely: Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala ja ikäihmisten palvelupäällikkö Eila
Runsala olivat läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina asian käsittelyn
ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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143 §
Lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen toteuttaminen liikelaitoskuntayhtymässä 2010 - 2012
Valmistelijat/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 143 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella noin 500 hoitajaa, joista noin 80 % on lähihoitajia
tai vastaavia. Yhtymässä henkilöstön osaaminen on tärkeä onnistumisen tekijä. Henkilöstökoulutusta tehdään koko ajan. Hoitohenkilöstön vaihtuvuus, erilaiset sijaisuudet ja eläköityminen merkitsevät jatkuvaa rekrytointia vuosittain. Oppisopimuskoulutuksessa voidaan
omaa yhtymän palveluksessa olevaa henkilöstöä kouluttaa tuleviin
työtehtäviin.
Suupohjan ammatti-instituutin aikuiskoulutusosaston kanssa on
neuvoteltu keväästä 2009 alkaen oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä siten, että pääosa opiskelijoista tulisi liikelaitoskuntayhtymästä. Opiskelijaksi on ilmoittautunut 14 yhtymän työntekijää, joista
osa on vakinaisessa työtehtävässä ja suurin osa määräaikaisissa
tehtävissä tai sijaisuuksissa, jotka jatkuvat koulutuksen ajan.
Koulutuksen kautta voidaan myös saada varahenkilöstöä, joka on
yhteistä koko yhtymässä. Koulutukseen osallistuvan henkilöstön
henkilöstökustannukset ovat noin 400.000 € vuodessa, mutta tämä
kustannus on jo olemassa, koska 7 heistä on vakinaisia työntekijöitä
ja vuosilomasijaiset sekä varahenkilöt puolestaan on huomioitu
yksiköiden vuosiloma- ja sairauslomakustannuksissa.
Oppisopimuskoulutukseen osallistuvien jakautuminen yhtymässä:
YKSIKKÖ
os 1
os 3
Henriikkakoti
Kuntouttava osasto Kauhajoki
Palvelukodit, Teuva
Yöpartio
Lähihoitaja
Sanssin palvelukoti
Kotihoito, Kauhajoki
YHTEENSÄ

Lähihoitajan varahenkilö*
1
1
1
2,5

Lähihoitajan vuosilomasij.

1
1

6,5

2
3

Lisäksi oppisopimuskoulutukseen osallistuu 4 työntekijää, jotka ovat
työterveyshuollossa, Sanssin palvelukodissa (2) ja Saliininkodissa.
Heidän osaltaan tulee vuosikustannuksia koulutuksesta johtuen. Työterveydenhuollossa sijaiskustannukset voidaan kattaa kertyvillä
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tuloilla. Sanssin palvelukodissa ei ole kustannusvaikutusta mutta Saliininkodissa koulutettava korvaa työllistämistuella palkatun henkilön,
jolloin kustannuksia tulee noin 10.000 €.
Oppisopimuksen yhteydessä varahenkilöllä tarkoitetaan sairausloman, muun lyhytaikainen äkillisen poissaolon tai äitiysloman sijaista.
Puitesopimus oppisopimustoimiston kanssa tehdään 12 – 14 opiskelijasta. Opiskelija sitoutuu suorittamaan tarvittavat työssä oppimisjaksot ilman korvausta, ellei työnantaja pysty järjestämään niitä työnkiertona.
Oppisopimuskoulutuksen ajan opiskelija on työsuhteessa, mutta
koulutuspäivät ja harjoittelu ovat pääasiassa palkattomia tai
vuosilomapäiviä. Koulutuspäiviä on vuodessa noin 35, joiden ajaksi
on suunniteltu sijaisjärjestelymahdollisuuksia. Osa koulutuspäivistä
voidaan hyväksyä palkallisiksi (täydennyskoulutuspäiviä)
henkilöstöjaoston myöhemmin vahvistamien koulutusohjeiden
mukaisesti. Oppisopimus on määräaikainen ja se voidaan solmia
koulutuksen keston ajaksi (max 3 vuotta).
Valmistelun aikana on ilmennyt, että edellisten lisäksi oppisopimuskoulutukseen voi olla halukkuutta myös sosiaalipalvelujen alueella 1
– 2 työntekijän osalta. Mikäli koulutus toteutuu, kyseiset opiskelijat
voivat liittyä tähän ryhmään.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy esittelyn mukaisen
oppisopimuskoulutuksen toteuttamisen alkaen vuoden 2010 alusta.
Käsittely: Jäsen Esko Lehtimäki ilmoitti olevansa jäävi asian käsittelyyn, koska hän toimii Suupohjan ammatti-instituutin johtoryhmässä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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144 §
Korpisenkodin ostopalvelusopimuksen laajennus ja ostopalvelumaksun
hinnan tarkistus / Kauhajoen Vanhaintuki ry
Valmistelijat / lisätiedot: Hannele Laaksonen, puh. 050 386 4679, sähköposti:
etunimi.sukunimi@teuva.fi, Eila Runsala, puh. 040 184 0072, sähköposti:
etunimi.sukunimi@teuva.fi, Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738, sähköposti:
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 144 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä on Kauhajoen Vanhaintuki ry:n kanssa ostopalvelusopimus, jonka mukaan liikelaitoskuntayhtymä ostaa asumispalveluja muistihäiriöisille 32 paikkaa (palveluasuntoa) Korpisenkodista. Esityslistan lisätietona on kyseinen
sopimus.
Tällä hetkellä Kauhajoen alueella akuuttia tehostetun palveluasumisen paikkaa jonottaa noin 15 henkilöä, joten lisäpaikkojen ostamiselle on perusteita. Korpisenkotiin on mahdollista saada kaksi vakinaista
asukaspaikkaa, koska yksikkö muuttaa toimistotiloja asukastiloiksi.
Tässä on kyseessä sopimuksen vähäinen laajentaminen, joka on
mahdollista tehdä ilman kilpailutusta.
Korpisenkodin vuorokausihinta on tällä hetkellä (1.1.2009 alk.) 86,34
€/asukas/vrk.
Ostopalvelusopimuksen mukaan seuraavan vuoden maksuja tarkistetaan aina kalenterivuosittain lokakuun loppuun mennessä yleisen
kustannustason muutoksia sekä palveluntuottajan toimialalla (PTYTES) tapahtuneita palkkamuutoksia vastaavaksi.
Elinkustannusindeksi laski vuoden 2008 syyskuusta vuoden 2009
heinäkuuhun 1,51 prosenttia. PTYTES:n palkankorotukset ovat seuraavat: yleiskorotus 1.9.2009 +2,6 % ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen tarkoitettu erä 1.2.2010 +0,6 %. Nykyinen PTYTES:n sopimuskausi päättyy 28.2.2010 ja uutta sopimusta ei vielä ole. Kauhajoen Vanhaintuki ry:n mukaan Korpisenkodin henkilöstökulujen osuus
on 81 % ostopalveluhinnasta ja muiden kulujen osuus on 19 %. Täten Korpisenkodin ostopalveluhinta 1.1.2010 alkaen muodostuu sopimuksen mukaan seuraavasti: palkkakuluista 71,55 € ja muista kuluista 16,16 € eli yhteensä 87,71 € (korotus 1,37 €, korotus +1,6 %,
tällöin vuosikustannus 1.024.452,80 € ja korotus vuositasolla
16.001,60 €).
Korpisenkodin ostopalvelusopimuksen laajennuksesta kahdella vakinaisella asukaspaikalla ja ostopalveluhinnasta on sopimusosapuolten
kesken pidetty neuvotteluja useamman kerran.
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Kauhajoen Vanhaintuki ry esittää ostopalvelusopimuksesta poiketen
5.10.2009 saapuneella sähköpostilla ostopalveluhintojen tarkistuksia
seuraavasti:
Korpisenkoti 32 paikan mukaan hinta 1.1.2010 alkaen 94,66
€/asukas/vrk (1.1.2009 alkaen ja tällä hetkellä 86,34 €/asukas/vrk,
korotusta 8,32 €/asukas/vrk, korotus-% 9,6).
Korpisenkoti 34 paikan mukaan (tässä 2 paikan lisäys) v. 2010 hinta
98,13 €/asukas/vrk (korotusta 11,79 €/asukas/vrk, korotus-% 13,7).
Länsi-Suomen lääninhallituksen tekemän tarkastuksen mukaan suositukset koulutetun hoitohenkilökunnan määräksi dementiahoidossa
on 0,6 henkilöä asukasta kohden. Korpisenkodin koulutetun hoitohenkilökunnan tarve on 19,2 henkilöä ja tällä hetkellä hoitohenkilökuntaa on 17 ja yksi vastaava sairaanhoitaja.
Hoitohenkilökunta tekee myös siivoukset, pyykki- ja ruokahuollon.
Suositus avustavaksi henkilökunnaksi muuhun työhön, johon sisältyy
mm. siivous, pyykki- ja ruokahuolto, on 0,1 henkilöä asukasta kohden, joten muuhun työhön tarvittavaa avustavaa henkilökuntaa pitäisi
olla 3,2 henkilöä. Avustavaan henkilöstöön Korpisenkodilla kuuluu
tällä hetkellä palkkatuella työllistetty yksi kouluttamaton hoitoapulainen.
Edellä mainitun mitoituksen mukaan Korpisenkodille on lisättävä yksi
koulutettu lähihoitaja 1.1.2010, vaikka asukaspaikkoja ei lisättäisikään. Lisäksi tulevina vuosina on lisättävä avustavan henkilökunnan
määrää. Yksistään koulutetun lähihoitajan palkkauksesta aiheutuvat
kustannukset korottavat vuorokausimaksua 4,00 €/asukas/vrk.
Korpisenkodille on suunnitelmissa tehdä kaksi uutta vakinaista asukaspaikkaa, jolloin asukasmäärä olisi 30 vakinaista ja 4 intervallipaikkaa. Kyseinen muutos aiheuttaa henkilöstön lisäystä siten, että
1.1.2010 aloittavan lähihoitajan lisäksi on palkattava yksi lähihoitaja
ja avustavaksi henkilöstöksi kaksi oppisopimuksella lähihoitajaksi
opiskelevaa henkilöä. Kyseinen muutos (yhteensä 2 lähihoitajaa ja 2
oppisopimushenkilöä) nostaa vuorokausimaksua 11,59 €/asukas/vrk.
Muiden kulujen korotusta yhdistys on huomioinut 0,20 €/asukas/vrk.
Korpisenkodin palvelumaksuihin sisältyy lisäksi kotisairaanhoitopalvelut (mm. verikokeiden otot, rokotukset, lääkärin vastaanotolla avustaminen), joita ei ole ostopalvelusopimuksessa erikseen mainittu.
Tämän ostopalvelusopimuksen mukaan ostettavia asumista tukevia
palveluja ovat hoiva- ja hoitopalvelut ja tukipalvelut kuten ateria-, siivous-, hygienia-, vaatehuolto- ja turvapalvelut tai näiden yhdistelmät.
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Perustelut näille hinnankorotuksille ilmenevät tarkemmin Kauhajoen
Vanhaintuki ry:n em. sähköpostiviestin liitekirjeestä, joka on esityslistan lisätietona.
Edellä mainitut hinnankorotukset ja kahden asukaspaikan laajennus
merkitsevät vuositasolla kustannusten nousua seuraavasti:
Korpisenkoti 32 paikan mukaan
Korpisenkoti 34 paikan mukaan

korotus 97.177,60 €/v
korotus 209.342,10 €/v

Kokonaiskustannukset edellä mainitut hinnankorotukset ja kahden
asukaspaikan laajennus huomioon ottaen ovat vuositasolla seuraavat:
Korpisenkoti 32 paikan mukaan
Korpisenkoti 34 paikan mukaan

1.105.628,80 €
(v. 2009 kust. 1.008.451,20 €/v)
1.217.793,30 €.

Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Korpisenkodin ostopalvelusopimusta laajennettavaksi kahdella asukaspaikalla vuoden 2010 aikana siitä lukien kun nämä uudet asukaspaikat ovat käyttövalmiina.
Lisäksi johtokunta hyväksyy Kauhajoen Vanhaintuki ry:n esittämät
Korpisenkodin ostopalvelumaksujen hinnankorotukset seuraavasti:
- 32 paikan mukaan ostopalveluhinta on 1.1.2010 alkaen 94,66
€/asukas/vrk
- 34 paikan mukaan vuonna 2010 siitä lukien kun kaksi uutta asukaspaikkaa on käyttövalmiina on ostopalveluhinta 98,13
€/asukas/vrk.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
12.10.2009

Sivu

291

145 §
Haapalakodin ja Vaahterakodin ostopalvelumaksujen hinnan tarkistus
1.1.2010 alkaen / Kauhajoen Vanhaintuki ry
Valmistelijat / lisätiedot: Hannele Laaksonen, puh. 050 386 4679, sähköposti:
etunimi.sukunimi@teuva.fi, Eila Runsala, puh. 040 184 0072, sähköposti:
etunimi.sukunimi@teuva.fi, Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738, sähköposti:
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 145 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä on Kauhajoen Vanhaintuki ry:n kanssa ostopalvelusopimus, jonka mukaan liikelaitoskuntayhtymä ostaa seitsemän paikkaa (palveluasuntoa) Vaahterakodista (ent. Männikönkodin dementiaryhmäkoti) ja seitsemän paikkaa
fyysisesti huonokuntoisille vanhuksille tarkoitetusta Haapalakodista.
Esityslistan lisätietona on kyseinen sopimus.
Ostopalvelusopimuksen mukaan seuraavan vuoden maksujen suuruudesta neuvotellaan aina kalenterivuosittain lokakuun loppuun
mennessä. Maksuja voidaan tarkistaa yhteisesti sopimusta irtisanomatta kesken kalenterivuottakin, mikäli maksuihin vaikuttavat perusteet olennaisesti muuttuvat (4 %).
Kauhajoen Vanhaintuki ry esittää 10.9.2009 saapuneella sähköpostilla ostopalveluhintojen tarkistuksia seuraavasti:
Haapalakoti 1.1.2010 alkaen 98,59 €/asukas/vrk (1.1.2009 alkaen ja
tällä hetkellä 95,41 €/asukas/vrk., korotusta 3,18 €/asukas/vrk, korotus-% 3,33).
Vaahterakoti 1.1.2010 alkaen 99,06 €/asukas/vrk (1.1.2009 alkaen ja
tällä hetkellä 94,55 €/asukas/vrk., korotusta 4,51 €/asukas/vrk, korotus-% 4,77).
Lisäksi Kauhajoen Vanhaintuki ry esittää 1.9.2009 saapuneella kirjeellä intervallimaksujen tarkistuksia seuraavasti:
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Perustelut näille hinnankorotuksille ilmenevät Kauhajoen Vanhaintuki
ry:n em. kirjeestä, joka on esityslistan lisätietona. Samalla esityslistan lisätietona on em. sähköpostiviesti.
Edellä mainitut pitkäaikaisasukaspaikkojen hinnankorotukset merkitsevät vuositasolla kustannusten nousua seuraavasti:
Haapalakoti
Vaahterakoti

korotus 8.124,90 €/v (7 paikkaa)
korotus 11.523,05 €/v (7 paikkaa)

Edellä esitetyissä luvuissa ei ole otettu huomioon mahdollisia intervalliasukkaita.
Pitkäaikaisasukaspaikkojen kokonaiskustannukset edellä mainitut
hinnankorotukset huomioon ottaen ovat vuositasolla seuraavat:
Haapalakoti
Vaahterakoti

251.897,45 €
(tämän hetkiset kust. 243.772,55 €/v)
253.098,30 €
(tämän hetkiset kust. 241.575,25 €/v).

Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Haapalakodin ja Vaahterakodin osalta ostopalvelumaksujen hinnankorotukset 1.1.2010 alkaen
seuraavasti:
- Haapalakodin pitkäaikaisasukaspaikkojen ostopalveluhinta 98,59
€/asukas/vrk ja intervallimaksu 108 €/asukas/vrk;
- Vaahterakodin pitkäaikaisasukaspaikkojen ostopalveluhinta 99,06
€/asukas/vrk ja intervallimaksu 108 €/asukas/vrk.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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146 §
Asuulin ostopalvelusopimuksen hinnan tarkistus / Kauhajoen Invalidit ry
Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738, sähköposti:
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi, Eila Runsala, puh. 040 184 0072, sähköposti:
etunimi.sukunimi@teuva.fi,

Johtokunta 146 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä on Kauhajoen Invalidit ry:n kanssa ostopalvelusopimus, jonka mukaan liikelaitoskuntayhtymä ostaa sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja 20 paikkaa Asuulin asuntola –nimisestä asumis- ja palveluyksiköstä. Esityslistan lisätietona on kyseinen sopimus.
Kauhajoen Invalidit ry:n kanssa 1.10.2009 käydyssä neuvottelussa
yhdistys esitti ostopalvelusopimuksen hintaa tarkistettavaksi 1.1.2010
lukien 92 euroksi/henkilö/vrk (korotus 3,50 €/henkilö/vrk, korotus-%
3,95). Nykyinen vuorokausihinta/henkilö on 88,50 € (1.1.2009 alk.).
Yhdistys ehdottaa em. hinnan tarkistusta, joka kattaisi menoihin odotettavissa olevat korotukset. Neuvottelussa tuli esille mm. tulevat
palkankorotukset. Esityslistan lisätietona on yhdistyksen kyseinen
kirje.
Edellä mainittu hinnankorotus merkitsee vuositasolla kustannusten
nousua 25.550,00 €/v (20 paikkaa). Kokonaiskustannukset ovat
edellä mainittu hinnankorotus huomioon ottaen vuositasolla
671.600,00 € (tämän hetkiset kust. 646.050,00 €/v).
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Asuulin asuntolan / Kauhajoen Invalidit ry:n ostopalveluhinnaksi 1.1.2010 alkaen 92,00
€/henkilö/vrk.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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147 §
Ostopalvelusopimuksen hinnan tarkistus / ASPA Palvelut Oy
Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738, sähköposti:
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 147 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä on ASPA Palvelut
Oy:n kanssa ostopalvelusopimus asumispalvelujen tuottamisesta.
Sopimus koskee ASPA Palvelut Oy:n Kauhajoen kaupungin alueella
tuottamia asumispalveluja ja itsenäistä elämää tukevia palveluja mielenterveyskuntoutujille ja tarvittaessa muillekin erityisryhmille. Esityslistan lisätietona on kyseinen sopimus.
ASPA Palvelut Oy on lähettänyt kirjeen, jossa on esitetty Kauhajoen
toimintayksikön palveluiden hinnat vuonna 2010. Hinnat sisältävät 3
% korotuksen. Perustelut hintojen korotukseen ovat Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja
muun liiketoiminnan kustannustason nousu. Esityslistan lisätietona
on tämä kirje ja esityslistan liitteenä palveluiden hintataulukko vuonna 2010, liite 4/ johtokunta 12.10.2009.
Ostopalvelusopimuksen mukaan vuosittain elokuun loppuun mennessä sovitaan seuraavan vuoden maksun suuruus.
Sopimuksen vuosikustannukset ovat arviolta n. 338.000 €.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy ASPA Palvelut Oy:n ostopalvelusopimuksen hintataulukon mukaiset hinnat vuodelle 2010 liitteen mukaisesti, liite 2/ johtokunta 12.10.2009.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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148 §
Ostopalvelumaksujen hinnantarkistus / Asuntola Helppis
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 11.11.2008 / 103 §
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.
----Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738, sähköposti:
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 148 §

Asuntola Helppiksen omistaja, sosiaaliohjaaja Raija Yli-Pentilä
18.9.2009 saapuneella kirjeellä esittää, että Asuntola Helppiksen ostopalveluhinta vuonna 2010 pysyy edelleen 91,40 eurona/ asiakaspaikka/vrk. Tämä kirje on esityslistan lisätietona. Lisäksi esityslistan
lisätietona on kyseinen ostopalvelusopimus.
Tämän ostopalvelusopimuksen kokonaiskustannukset ovat vuositasolla 433.693 €.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy, että Asuntola Helppiksen
ostopalveluhinta pysyy edelleen vuonna 2010 samana kuin nyt tällä
hetkellä eli 91,40 eurona/asiakaspaikka/vrk.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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149 §
Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan ilmoitus / Tukeva Oy
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 149 §

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 palveluja annetaan. Kunnan
puolestaan on ilmoitettava tätä toimintaa koskevat tiedot lääninhallitukselle rekisterin pitoa varten.
Tukeva Oy:lta on saapunut yksityisen sosiaalipalvelutuottajan ilmoitus koskien lastensuojelun avopalvelujen antamista Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella. Kohderyhmänä ovat lapset/nuoret ja lapsiperheet. Palvelujen antaminen tapahtuu asiakkaan
kotona. Tukeva Oy:n vastuuhenkilönä toimii Pekka Lehtiniemi. Hän
on suorittanut sosionomi amk -tutkinnon. Tukeva Oy on aloittanut
toimintansa 31.7.2009. Tukeva Oy:n ilmoitus on nähtävillä kokouksessa.
Palveluntuottaja on pyynnöstä toimittanut nähtäväksi rikosrekisteriotteet muilta kuin työsopimussuhteiseen henkilöstöön kuuluvilta henkilöiltä, joille kuuluu tehtäviä liittyen olennaisesti ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisten kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta
huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi Tukeva Oy:n ilmoituksen. Lisäksi ilmoitetaan toimintaa koskevat tiedot lääninhallitukselle rekisterin pitoa varten. Lausuntonaan lääninhallitukselle johtokunta
toteaa, että ilmoituksen perusteella Tukeva Oy:n palvelutoiminta täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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150 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 150 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 13/2009, 14.8.2009, Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.9.2009.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätös
LSLH-2009-01377/So-35ml yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskevan luvan muuttaminen. Palvelujen tuottaja Mendicom Oy.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätös
LSLH-2009-01388/So-35ml yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskevan luvan muuttaminen. Palvelujen tuottaja Mendicom Oy.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston ilmoitus
LSLH-2008-02067/So-17ml lupa yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan
muuttumiseen 1.1.2009 lukien Valokki Oy, Perhekeskus Harjula.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätös
LSLH-2009-5823/So-62, perustoimentulotukeen maksetun valtionosuusennakon tarkistaminen.
Markkinaoikeuden tiedoksianto 212/09/JH, 29.9.2009, MediradiX
Oy:n lausuma Coronaria Hoitoketju Oy:n oikeudenkäyntikuluerittelynjohdosta.
Markkinaoikeuden tiedoksianto 321/09/JH, 29.9.2009, Documenta
Oy:n vastaselitys Triplan Oy:n väitteisiin.
Markkinaoikeuden päätös 212/09/JH, 2.10.2009, Julkinen hankinta;
hammaslääkäripalvelut. Hakija MediradiX Oy.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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151 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 151 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Perusturvalautakunta 1.10.2009 (sisältää ei julkisia asioita)
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
23 §

Hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivosen matka.

Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtisen päätökset;
7§

Tietoturvaa käyttäjälle verkkokurssin osallistujat
Kurssiin ajalla 21.9. – 27.11.2009 osallistuvat tietosuojavastaavat Anne Alavillamo ja Jaana Korkeamäki.

8§

Postimaksukoneen hankinta.
Teuvan terveyskeskukseen hankitaan Mail Systems:n postimaksukone leasing-vuokrauksella.

9§

Internet-sivuston toteutuksen sekä www-julkaisujärjestelmän ja
palvelimella olevan sivutilan hankinta.
Ostopalvelu hankitaan Neviso Oy:lta.

10 §

Viestintää koskevan graafisen suunnittelun ja ohjeistuksen hankinta.
Ostopalvelu hankitaan T:mi SeT-Print:ltä.

11 §

Leimasimien hankinta.
Leimasimet hankitaan Oy Helsingin Leimasintehdas Ab:ltä.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;

Pöytäkirjantarkastus:

23 §

Vakinaisen työntekijän siirto työyksiköiden välillä.
Teuvan Lehtiharjun osasto 3:lta siirretään Isojoen Koivukodin
laitosapulaisen toimeen Hilla Kuivalainen 14.9.2009 alkaen.

24 §

Nimikemuutos: perushoitajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi.
Teuvan Henriikkakodissa vapautuvan perushoitajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi uuden toimenhaltijan aloittaessa.
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Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojalan päätökset;
133 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Ympäristösihteerin virkaan valitaan Outi Perkiö ajalle 1.11.2009
– 31.8.2010.

Ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsalan päätökset;
3§

Hoidon ja hoidan palvelualue, ikäihmisten hoito- ja hoivapalveluketju, asiakasmaksu palveluasumisen ostopalveluissa Teuvalla ajalla 1.7. – 31.12.2009.

Kauhajoen akuuttiosaston osastonhoitaja Riitta Saunamäen päätökset;
5§

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Tarja Kalliomäki. Hakijoita oli 12.

Kauhajoen kuntouttavan osaston osastonhoitaja Mervi Latomäen päätökset;
815 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Laitoshuoltajan toimeen valitaan
21.9.2009 – 20.9.2010.

Maarit

Latva-Aro

ajalle

Isojoen kotihoidon palveluohjaaja Riikka Jokisen päätökset;
443 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Anja-Riitta Forsman ajalle
8.9.2009 – 22.7.2010.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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Muut asiat
Johtokunta 152 §

Pöytäkirjantarkastus:
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Kokouksen aluksi henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä esittäytyi.
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