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171 §
Lausunnon antaminen Isojoen Kirkonseudun asemakaavan muutoksesta
Valmistelija/lisätiedot: Tapani Ojala, puh. 0400 161 501
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi,
Tiina Lehtinen, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 171 §

Isojoen kunnanhallitus pyytää 3.11.2009 päivätyllä kirjeellä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perusturvalautakunnalta lausuntoa asemakaavan muutoksesta kortteleissa 21, 45, 61- 62 Isojoen Kirkonseudulla.
Lausunto pyydetään 4.12.2009 mennessä.
Koska perusturvalautakunta vastaa ainoastaan erityislainsäädäntöön
perustuvista viranomaistehtävistä, annetaan lausunto liikalaitoskuntayhtymän johtokunnan toimesta.
Muutosehdotuksella pyritään siihen, että rinnetontit olisivat paremmin
rakennettavissa sijoittamalla kaava-alueen halki uusi kaavatie, joka
liittyisi Suojoentiehen. Autoliikenne tonteille tapahtuisi uuden kaavatien (Kirkkorannantie) kautta. Kevyenliikenteenväylä sijoitettaisiin
tonttien yläpuolelle, jolloin keskustan palvelut olisivat helpommin saavutettavissa.
Luukkaantietä ei nykyisestä jatkettaisi, vaan jokirantaa kohti tehtäisiin
kevyenliikenteenväylä.
Asemakaava-alueelle tulisi neljä uutta omakotitonttia, joiden koot
vaihtelevat 2250 – 2400 m2 ja rakennusoikeutta olisi 30 %.
Asemakaavan muutoksella muodostetaan kortteli 21, osa korttelia
45, kortteli 62 sekä urheilu- ja virkistyspalvelu-, puisto-, jalankulku-,
katu ja liikennealueet.
Korttelinumero 61 poistuu.
Asemakaava-alue on liitetty kunnallisteknisiin verkostoihin tai on liitettävissä niihin. Alue on rakennettua tonttialuetta ja rakentamatonta
niittyä ja pensaikkoa.
Kaavan muutosalue sijaitsee kirkonseudun taajamassa ennestään
asemakaavoitetun alueen sisällä, eikä muutoksilla ole vaikutusta toimivaan aluerakenteeseen. Ympäristön laatu, viihtyisyys, terveellisyys
ja turvallisuus säilyvät. Kaavan muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta kirkonseudun taajama-alueen asukkaiden sosiaalisiin tai muihin
oloihin. Elinympäristön muutosvaikutus on positiivinen kun yhteys
tonteille paranee ja keskustan palvelut ovat helpommin saavutettavissa.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 171 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
23.11.2009

Sivu

344

Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää lausuntonaan, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä ei ole huomautettavaa
asemakaavan muutoksesta.
Käsittely: Jäsenet Hapuanoja ja Ketola poistuivat esteellisinä asian
käsittelyn ajaksi, koska ovat esittelijänä ja päätöksentekijänä Isojoen
kunnanhallituksessa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
23.11.2009

Sivu

345

172 §
SAS-toimintaperiaatteet Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä
Valmistelijat / lisätiedot: Mervi Latomäki, puh. 050 386 4679
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi,
Eila Runsala, puh. 040 184 0072
etunimi.sukunimi@teuva.fi,
Sinikka Mäkinen, puh. 0400 335 702
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi,
Susanna Teerimäki, puh. 043 820 0928
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 172 §

SAS-ryhmä (= selvitä – arvioi – sijoita) on moniammatillinen työryhmä, joka Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä strategian mukaisesti toteuttaa ennakoivaa toimintatapaa korostaen inhimillisyyttä, omatoimisuutta ja kodinomaisuutta. SAS-ryhmän tavoitteena
on selvittää ensisijaisesti avohoidon mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä. Elleivät avohoidon toimet riitä, tavoitteena on löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen hoitopaikka. Priorisoinnissa käytetään
ohjaavana mittarina asiakkaan toimintakykyä mittaavaa RAVA-indeksiä ja/tai MMSE-muistitestiä. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän jokaisessa jäsenkunnassa toimii tällä hetkellä oma SASryhmä ja asiakasasiat käsitellään vielä kuntakohtaisesti. Tavoitteena
tulevaisuudessa on jatkaa kehittymistä kohti seudullista SAS-ryhmää.
1. SAS-RYHMÄN TEHTÄVIÄ
- koordinoida vanhuspalvelujen käyttöä sekä avo- että laitoshoidossa
- suunnitella keinoja asiakkaan kotihoidon/avohoidon turvaamiseksi
- käsitellä palveluasumishakemukset
- päättää asiakkaan palveluasumisen kiireellisyydestä, jos asiakas
hakee tavallista, tehostettua tai muistihäiriöisen palveluasumista,
jota järjestetään hoidon ja hoivan palvelualueen omana tai ostopalveluna. Kiireellisyydestä päätetään asettamalla asiakas
I -kiireelliseen, II -kiireelliseen tai III -kiireelliseen jonoon
(kts. kohta 2.).
- myöntää asiakkaalle vakinainen/lyhytaikainen palveluasumispaikka hoidon ja hoivan palvelualueen omaan tavallisen/tehostetun
palveluasumisen yksikköön.
- suositella/myöntää asiakkaalle vakinainen/lyhytaikainen palveluasumispaikka hoidon ja hoivan palvelualueen ostopalveluna järjestämään tavallisen/tehostetun/muistihäiriöisen palveluasumisen yksikköön. Viranhaltijapäätöksen palveluasumispaikan myöntämisestä tekee ikäihmisten palvelupäällikkö.
- suositella asiakkaalle intervallijaksoa hoidon ja hoivan palvelualueen kuntouttavan osastotoiminnan intervallipaikalla.
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- asiakkaan fyysisen tilan/toimintakyvyn muuttuessa päättää asiakkaan tavallisen, tehostetun ja muistihäiriöisen palveluasumisen
paikan irtisanomisesta, ellei päätöstä ole tehnyt asiakasta hoitava
lääkäri/hoitava yksikkö
- tarpeen vaatiessa suunnitella asiakkaan palveluasumisen vaihtoehtoja, jos asiakas tarvitsee päihde- tai mielenterveysasiakkaille
tarkoitettua palveluasumista, jota järjestetään sosiaalipalvelualueen ostopalveluna. Viranhaltijapäätöksen palveluasumispaikan
myöntämisestä tekee päihdehuollon- ja mielenterveysasiakkaiden
palveluista vastaava sosiaalityöntekijä tai päihdehuollon ohjaaja.
- laatia muistio jokaisesta kokouksesta (SAS-ryhmän sihteeri laatii)
2. PALVELUASUMISEN KIIREELLISYYS JA JONOKRITEERIT
Tavallisen, tehostetun ja muistihäiriöisen palveluasumispaikkaa hakeneen asiakkaan palveluasumisen kiireellisyys arvioidaan aina asiakaskohtaisesti alla mainituin kriteerein. Arvioinnin pohjalta asiakas
asetetaan joko I -kiireelliseen, II -kiireelliseen tai III -kiireelliseen jonoon. Vapautuva palveluasumispaikka myönnetään asiakkaalle, joka
odottaa paikkaa I -kiireellisessä jonossa. Erityistilanteissa, joissa palveluasumisen paikka on järjestettävä välittömästi, SAS-ryhmällä on
oikeus harkintansa perusteella myöntää paikka asiakkaalle joka odottaa II – tai III jonossa, tai jopa ilman jonotusmenettelyä.
I -KIIREELLISEN JONON KRITEERIT:
a) Asiakas ei kykene fyysisen tilansa/toimintakykynsä heikentymisen
tai muiden syiden perusteella selviytymään nykyisessä asumismuodossa (mm. kotona tai tavallisessa palveluasumisessa) millään avohoidon keinoin tuettuna (tehostettu kotihoito, omaishoito,
säännöllinen intervallihoito, yöpartiotoiminta), esim.:
- kotihoidon asiakkaan omaishoidon äkillinen päättyminen, jota
asiakkaan fyysisen tilan/heikentyneen toimintakyvyn vuoksi ei
voi korvata kotihoidon tukitoimin
- kotihoidon/tavallisen palveluasumisen asiakkaan fyysinen toimintakyky ja/tai muisti on merkittävästi heikentynyt, esim. asiakkaalla on keskivaikea tai vaikea dementia (MMSE 0-15) ja/tai
asiakkaan RAVA-indeksi on >3
- kotihoidon/tavallisen palveluasumisen asiakkaalla on voimakas
turvattomuuden tunne, joka estää hänen kotona/tavallisessa
palveluasumisessa asumisensa
- kotihoidon/tavallisen palveluasumisen asiakas tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa (yksin kotona asuva asiakas
ja hoitoa ei ole muuten järjestettävissä ym.)
- sosiaaliset syyt estävät asiakkaan kotona asumisen (asumisolosuhteet, asunnottomuus ym.)
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b) Asiakas odottaa akuuttiosastolla, kuntouttavalla osastolla tai erikoissairaanhoidossa tavallisen, tehostetun tai muistihäiriöisen palveluasumispaikkaa.
c) Asiakas on sijoitettuna yksikköön, jossa häntä fyysisen tilansa,
toimintakykynsä tai muun syyn vuoksi ei kyetä turvallisesti hoitamaan ja tarvitaan kiireellisesti uusi sijoituspäätös (asiakas karkaileva, levoton, harhainen, aggressiivinen, muisti voimakkaasti rajoittunut ym.).
II -KIIREELLISEN JONON KRITEERIT:
a) Asiakas selviytyy fyysisen tilansa/toimintakykynsä heikentymistä
huolimatta kotona kotihoidon maksimaalisten palvelujen turvin (tehostettu kotihoito, omaishoito, säännöllinen intervallihoito), mutta
on todennäköistä, että hän tarvitsee tavallisen/tehostetun/muistihäiriöisen palveluasumispaikan puolen vuoden sisällä, esim.:
- omaishoito todennäköisesti päättyy puolen vuoden sisällä ja tätä ei asiakkaan fyysisen tilan / heikentyneen toimintakyvyn
vuoksi voi korvata kotihoidon tukitoimin
- asiakkaan kotona asuminen omaishoidon turvin ei ole tarkoituksenmukaista
- asiakkaalla on keskivaikea tai vaikea dementia (MMSE 0-15) ja
/tai asiakkaan RAVA -indeksi on 2,5 – 3, mutta hän selviää vielä
kotona kotihoidon tukitoimin
- sosiaaliset syyt edellyttävät että asiakkaalle on todennäköisesti
järjestettävä tavallisen/tehostetun / muistihäiriöisen palveluasumisen paikka puolen vuoden sisällä
b) Asiakas selviytyy fyysisen tilan/toimintakykynsä heikentymistä
huolimatta tavallisen palveluasumisen yksikössä, mutta on todennäköistä että hän tarvitsee tehostetun/muistihäiriöisen palveluasumispaikan puolen vuoden sisällä.
c) Asiakas on sijoitettuna yksikköön, jossa häntä fyysisen tilansa,
toimintakykynsä tai muun syyn vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista
hoitaa, uusi sijoituspäätös ei kuitenkaan ole kiireellinen.
III -KIIREELLISEN JONON KRITEERIT:
a) Asiakas selviytyy fyysisen tilansa/toimintakykynsä heikentymistä
huolimatta kotona kotihoidon palvelujen turvin ja tavallisen/tehostetun/muistihäiriöisen palveluasumispaikan todennäköinen tarve
on vasta yli puolen vuoden kuluttua, esim.:
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- asiakkaan fyysinen tila/toimintakyky on vielä hyvä ja hän selviytyy kotona ilman kotihoidon palveluja tai vähäisen kotihoidon
turvin
- asiakkaan muisti on normaali tai heikentynyt vain lievästi
(MMSE >16), eikä hän vielä tarvitse muistihäiriöisen palveluasumista.
- asiakas on hakenut palveluasumisen paikkaa hyvissä ajoin tulevaisuutta varten
b) Asiakas selviytyy fyysisen tilansa/toimintakykynsä heikentymistä
huolimatta tavallisen palveluasumisen yksikössä ja tehostetun/muistihäiriöisen palveluasumispaikan tarve on vasta yli puolen
vuoden kuluttua.
3. SAS-RYHMÄN KOKOONPANO
SAS-ryhmään voi kuulua vain liikelaitoskuntayhtymän palveluksessa
oleva työntekijä. SAS-ryhmän kokoonpanot eri kunnissa ovat seuraavat:
Kauhajoki: akuutti osaston kotiutushoitaja, kuntouttavan osaston
osastonhoitaja, Sanssin palvelukodin palveluvastaava, kotihoidon
palveluohjaajat, terveydenhuollosta vastaava sosiaalityöntekijä
Teuva: osasto 1:n kotiutushoitaja, Henriikkakodin osastonhoitaja,
palvelukotien palveluvastaava, kotihoidon palveluohjaaja, kotisairaanhoitaja, terveydenhuollosta vastaava sosiaalityöntekijä
Isojoki: Koivukartanon osastonhoitaja, kotihoidon palveluohjaaja,
palvelukotien sairaanhoitajat, kotihoidon sairaanhoitaja, terveydenhuollosta vastaava sosiaalityöntekijä
Karijoki: Vanhainkodin/Saliininkodin osastonhoitaja, kotihoidon palveluohjaaja, terveydenhuollosta vastaava sosiaalityöntekijä, kotisairaanhoitaja
Hoito- ja hoivatyönjohtajat, terveyspalvelujohtaja, osastotoiminnan
ylilääkäri ja ikäihmisten palvelupäällikkö osallistuvat harkintansa mukaan SAS-ryhmiin.
Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua asiantuntijoita; esim. lääkäri,
fysioterapeutti, mielenterveysasiakkaiden palveluista vastaava sosiaalityöntekijä, päihdehuollon ohjaaja, edustaja yksiköstä josta ostetaan palveluasumista ym.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy edellä esitellyn mukaiset
SAS-toimintaperiaatteet; SAS-ryhmän tehtävät, ryhmien kuntakohtaiset kokoonpanot sekä palveluasumisen jonokriteerit.
Ikäihmisten palvelupäällikkö koordinoi SAS-ryhmien toimintaa tavoitteena siirtyminen yhteiseen seudulliseen SAS-ryhmään.
Käsittely: Ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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173 §
Vt. perusturvajohtaja Kari Nuuttilan siirto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtajan virkaan
Valmistelija/lisätiedot: Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 173 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on perustettu
1.6.2009. Osa liikelaitoskuntayhtymän hallinnon viroista täytettiin jo
ennen varsinaisen palvelutoiminnan aloitusta (1.1.2009) ja henkilöstön siirtolistojen hyväksymistä.
Liikelaitoskuntayhtymän johtajan virka oli sekä perustajakuntien henkilöstön haettavana että avoimesti auki julistettuina.
Liikelaitoskuntayhtymän johtajan virkaan valittiin Kauhajoen kaupungin palveluksessa ollut Kari Nuuttila (aloitti virassa 15.8.2008).
Koska johtajan virka oli julkisesti auki julistettuna ja virkaan valittu
henkilö tuli määräaikaisesta virkasuhteesta siirtyvältä toimialalta, eivät liikkeenluovutusta koskevat määräykset henkilöstön osalta tule
suoraan sovellettaviksi.
Palkkahallinnosta tarkastettujen tietojen mukaan vuonna 2008 llky:n
palvelukseen siirtyneille viranhaltijoille ei ole maksettu palvelussuhteen päättymiseen liittyviä lomakorvauksia, vaan heidän osaltaan on
menetelty llky:n perussopimuksen mukaisesti ja laskettu lomapalkkavelka siirtymishetken ajankohdan mukaan. Kuntien ja henkilöstön
edustajista koostunut liikelaitoskuntayhtymän ja Seutupalvelukeskus
Oy:n perustamista valmistellut henkilöstöryhmä on kokouksessaan
5.8.2008 päättänyt, että paikallinen yleisperiaate henkilöstönsiirroissa
kuntien (Kauhajoki, Isojoki, Karijoki, Teuva) kesken muodostettavien
yhteisöjen palvelukseen on: ko. kuntien viranhaltijat/työntekijät siirtyvät liikelaitoskuntayhtymän tai seutupalvelukeskuksen palvelukseen
entisin työsuhde-ehdoin. Samaa periaatetta noudatetaan puitelain
sekä kuntien keskinäisen sopimuksen perusteella siirrettäviin sekä
niihin osakaskuntien henkilöihin, jotka tulevat valituksi avoimen haun
perusteella.
Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnassa vastaavaa päätöstä ei ole
tehty, joten liikelaitoskuntayhtymän johtajan siirtymiseen liittyvät asiat
on vielä syytä vahvistaa johtokunnassa.
Koska esittelijänä toimiva liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
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Puheenjohtajan ehdotus: Johtokunta päättää vahvistaa Kari
Nuuttilan siirtymisen Kauhajoen kaupungin palveluksesta liikelaitoskuntayhtymän johtajan virkaan 15.8.2008 alkaen. Osakaskuntien yhteisesti sopimien henkilöstösiirtoja koskevien periaatteiden mukaisesti, johtokunta toteaa Kari Nuuttilan siirtyneen liikelaitoskuntayhtymän
palvelukseen vanhana työntekijänä niine etuuksineen, joita hänellä
on ollut 14.8.2008 Kauhajoen kaupungin palveluksessa lukuun ottamatta tehtäväkohtaista palkkausta, josta on tehty erillinen päätös valinnan yhteydessä. Vastuu palkka- tai muiden palvelussuhteesta johtuvien saatavien maksamisesta on siirtynyt Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle 15.8.2008. Pitämättä olevat vuosilomat sekä
ansaittu vuosilomaoikeus ovat tällöin jääneet Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän järjestettäväksi. Kauhajoen kaupunki on perussopimuksen mukaisesti korvannut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle Kari Nuuttilan ansaitsemat ja pitämättä olevat
vuosilomaetuudet (siirtymäkohdan lomapalkkavelan). Kari Nuuttilan
14.8.2008 asti kertyneistä eläkevastuista vastaa Kauhajoen kaupunki
ja liikelaitoskuntayhtymä 15.8.2008 alkaen kertyvistä vastuista. Siirtyvällä henkilöllä on, ellei viranhaltijan tai työntekijän eläketurvasta
toisin säädetä, oikeus eläketurvaan Kuntien eläkevakuutukselta niiden perusteiden mukaan, jotka olivat voimassa ennen siirtymistä liikelaitoskuntayhtymän palvelukseen.
Johtokunta päättää myös, että vuosien 2008 ja 2009 aikana Kari
Nuutilalle myönnettyjen vuosilomien osalta on menetelty liikelaitoskuntayhtymän perustamisen periaatteiden mukaisesti ja vuosiloma
on voitu myöntää palkallisena ja noudattaa KVTES:n vuosilomamääräyksiä.
Käsittely: Esittelijä Nuuttila poistui asian käsittelyn ajaksi, koska on
asiassa asianosainen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
23.11.2009
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174 §
Vuonna 2008 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelukseen perustajakunnista valitun henkilöstön siirtojen vahvistaminen
Valmistelija/lisätiedot: Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 174 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on perustettu
1.6.2009. Osa liikelaitoskuntayhtymän hallinnon viroista täytettiin jo
ennen varsinaisen palvelutoiminnan aloitusta (1.1.2009) ja henkilöstön siirtolistojen hyväksymistä
Seuraavat virat olivat sekä perustajakuntien henkilöstön haettavana
että avoimesti auki julistettuina: sisäisen tukipalvelun johtaja, sosiaalipalvelujohtaja, hallintosihteeri ja toimistosihteeri. Kaikkiin virkoihin
valittiin kuitenkin viranhaltija llky:n perustajakuntien palveluksesta.
Sisäisen tukipalvelun johtajan virkaan Tiina Lehtinen Kauhajoen kaupungin palveluksesta (aloitti 1.10.2008), sosiaalipalvelujohtajan virkaan Pekka Rahkonen Teuvan kunnan palveluksesta (aloitti
1.10.2008), hallintosihteerin virkaan Anne Alavillamo Kauhajoen
kaupungin palveluksesta (aloitti 3.11.2008) ja toimistosihteerin virkaan Jaana Korkeamäki Teuvan kunnan palveluksesta (aloitti
17.11.2008).
Koska paikat ovat olleet julkisesti auki julistettuina ja osa henkilöstöstä on tullut liikelaitoskuntayhtymän palvelukseen toimialoilta, jotka eivät kuulu llky:n toimialaan, eivät liikkeenluovutusta koskevat määräykset henkilöstön osalta tule suoraan sovellettaviksi.
Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen osalta Teuvan kunta on kunnanhallituksessa käsitellyt siirtymistä llky:n palvelukseen ja päättänyt
(kh 22.9.2008 § 228) hyväksyä sosiaalijohtaja Pekka Rahkosen siirtymisen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sosiaalipalvelujohtajan virkaan perussopimuksesta poiketen 1.10.2008. Muutoin
siirrossa on noudatettu perussopimuksen määräyksiä siirtyvän henkilöstön osalta.
Kuntien ja henkilöstön edustajista koostunut liikelaitoskuntayhtymän
ja Seutupalvelukeskus Oy:n perustamista valmistellut henkilöstöryhmä on kokouksessaan 5.8.2008 päättänyt, että paikallinen yleisperiaate henkilöstönsiirroissa kuntien (Kauhajoki, Isojoki, Karijoki, Teuva)
kesken muodostettavien yhteisöjen palvelukseen on: ko. kuntien viranhaltijat/työntekijät siirtyvät liikelaitoskuntayhtymän tai seutupalvelukeskuksen palvelukseen entisin työsuhde-ehdoin. Samaa periaatetta noudatetaan puitelain sekä kuntien keskinäisen sopimuksen perusteella siirrettäviin sekä niihin osakaskuntien henkilöihin, jotka tulevat valituksi avoimen haun perusteella.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 174 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
23.11.2009

Sivu

353

Palkkahallinnosta tarkastettujen tietojen mukaan vuonna 2008 llky:n
palvelukseen siirtyneille viranhaltijoille ei ole maksettu palvelussuhteen päättymiseen liittyviä lomakorvauksia, vaan heidän osaltaan on
menetelty llky:n perussopimuksen mukaisesti ja laskettu lomapalkkavelka siirtymishetken ajankohdan mukaan.
Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnassa vastaavaa päätöstä ei ole
tehty, joten ko. henkilöstön siirtymiseen liittyvät asiat on vielä syytä
vahvistaa johtokunnassa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää vahvistaa:
1. Tiina Lehtisen (aik. Viitala) siirtymisen Kauhajoen kaupungin palveluksesta liikelaitoskuntayhtymän sisäisen tukipalvelun johtajan
virkaan 1.10.2008 alkaen,
1. Pekka Rahkosen siirtymisen Teuvan kunnan palveluksesta liikelaitoskuntayhtymän sosiaalipalvelujohtajan virkaan 1.10.2008 alkaen,
2. Anne Alavillamon siirtymisen Kauhajoen kaupungin palveluksesta liikelaitoskuntayhtymän hallintosihteerin virkaan 3.11.2008 alkaen ja
3. Jaana Korkeamäen siirtymisen Teuvan kunnan palveluksesta liikelaitoskuntayhtymän toimistosihteerin virkaan 17.11.2008 alkaen.
Osakaskuntien yhteisesti sopimien henkilöstösiirtoja koskevien periaatteiden mukaisesti, johtokunta toteaa Tiina Lehtisen (aik. Viitala),
Pekka Rahkosen, Anne Alavillamon ja Jaana Korkeamäen siirtyneen
liikelaitoskuntayhtymän palvelukseen vanhoina työntekijöinä niine
etuuksineen, joita heillä on ollut siirtymäajankohtana Kauhajoen kaupungin tai Teuvan kunnan palveluksessa lukuun ottamatta tehtäväkohtaista palkkausta, joista on tehty erillinen päätös valinnan yhteydessä. Vastuu palkka- tai muiden palvelussuhteesta johtuvien saatavien maksamisesta on siirtynyt Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle viran vastaanottohetkellä. Pitämättä olevat vuosilomat
sekä ansaittu vuosilomaoikeus ovat tällöin jääneet Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän järjestettäväksi. Kauhajoen kaupunki
ja Teuvan kunta ovat perussopimuksen mukaisesti korvanneet Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle siirtyneiden henkilöiden
ansaitsemat ja pitämättä olevat vuosilomaetuudet (siirtymäkohdan
lomapalkkavelan). Siirtoajankohtaan asti kertyneistä eläkevastuista
vastaa Kauhajoen kaupunki/Teuvan kunta ja liikelaitoskuntayhtymä
siirtoajankohdasta alkaen kertyvistä vastuista. Siirtyvällä henkilöstöllä
on, ellei viranhaltijan tai työntekijän eläketurvasta toisin säädetä, oikeus eläketurvaan Kuntien eläkevakuutukselta niiden perusteiden
mukaan, jotka olivat voimassa ennen siirtymistä liikelaitoskuntayhtymän palvelukseen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 174 §
(jatkoa 3)

Kokouspäivämäärä
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Johtokunta päättää myös, että vuosien 2008 ja 2009 aikana edellä
mainituille henkilöille myönnettyjen vuosilomien osalta on menetelty
liikelaitoskuntayhtymän perustamisen periaatteiden mukaisesti ja
vuosiloma on voitu myöntää palkallisena ja noudattaa KVTES:n vuosilomamääräyksiä.
Käsittely: Pöytäkirjapitäjä Alavillamo poistui asian käsittelyn ajaksi,
koska on asiassa asianosainen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi esittelijä
Nuuttila tämän asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
23.11.2009
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175 §
Ostopalvelusopimuksen hinnantarkistus ja sopimuksen muutos/Terveyspalvelut Mendis Oy
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi,
Esko Kiviniitty, puh. 0400 447 633
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 175 §

Terveyspalvelut Mendis Oy on 25.9. ja 28.9.2009 (Teuvan palvelukoti
ja Kauhajoen palvelukoti) saapuneessa kirjeessä esittänyt ostopalvelun hinnankorotuksia 1.1.2010 seuraavasti: Kokonaisvuorokausihintaan tulisi 3,15 %:n korotus eli uusi hinta olisi 103,03 €/vrk (korotus
3,14€), joka pitää sisällään asiakkaalta perittävän vuokran osuuden
12,98€. Terveyspalvelut Mendis Oy laskuttaa vuokran suoraan asukkailta. Liikelaitoskuntayhtymä maksaa kokonaisvuorokausihinnan ja
vuokran erotuksen eli 90,05€/vrk.
Hinnankorotus on sidottu ansiotaso- ja kuluttajahintaindekseihin.
Vuoden 2009 hintaa määriteltäessä ansiotasoindeksissä I/2008 on
käytetty lukuna 133,7, kun oikea luku on 133,9. Virheellinen luku on
siirtynyt myös vuoden 2010 Mendiksen esittämään hinnantarkistuslaskelmaan. Tällä perusteella vuodelta 2009 maksettu vuorokausihinta on ollut liian pieni. Puhelimitse 16.11.2009 Jouko Oja/ Mendis ehdotti, ettei vähäistä virhettä (9snt/vrk) korjattaisi, koska se kompensoisi vuoden 2009 virheellisesti määritellyn asumispalvelun vuorokausihinnan.
Ostopalvelusopimusten mukaan esitykset hinnan tarkistamisesta on
tehtävä viimeistään kuusi kuukautta ennen ehdotettua muutosta. Ongelmaksi käytännössä on muodostunut ansiotaso- ja kuluttajahintaindeksien valmistuminen. Terveyspalvelut Mendis Oy esittää, että
esitykset hinnan tarkistamisesta tehtäisiin neljä kuukautta ennen ehdotettua muutosta ja että ostopalvelusopimusta muutetaan tältä osin.
Hinnanmuutoksista käydään ostajan ja yrittäjän kahdenkeskiset neuvottelut.
Hinnantarkistus tehdään periaatteella, jossa korotus muodostuu suhteessa 70 % ansiotasoindeksin nousun ja 30 % kuluttajahintaindeksin nousun perusteella. Tarkistus tulee kokopäivähintaan. Korotusesitys perustuu ansiotasoindeksiin 1/2009 ja elinkustannusindeksiin 5/2009.
Ostopalvelusopimuksen vuosikustannukset ovat arviolta noin
460.000€ netto.
Asian lisätietona ovat hinnantarkistuskirjeet ja ostopalvelusopimus.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 175 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
23.11.2009
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Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy ostopalvelusopimusta muutettavaksi siten, että esitykset hinnan tarkistamisesta tehtäisiin neljä
kuukautta ennen ehdotettua muutosta.
Johtokunta hyväksyy Terveyspalvelut Mendis Oy:n Kauhajoen ja
Teuvan palvelukotien hinnankorotukset 1.1.2010 lukien siten, että liikelaitoskuntayhtymän osuus on 90,05€/vrk.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
23.11.2009
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176 §
Ostopalvelusopimuksen hinnantarkistus ja sopimuksen muutos/Mendis
Palvelukodit Oy
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi,
Esko Kiviniitty, puh. 0400 447 633
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 176 §

Mendis Palvelukodit Oy on 30.9 2009 saapuneessa kirjeessä esittänyt ostopalvelun hinnankorotuksia 1.1.2010 seuraavasti: Kokonaisvuorokausihintaan tulisi 3,15 %:n korotus eli uusi hinta olisi 106,21
€/vrk (korotus 3,24€), joka pitää sisällään asiakkaalta perittävän
vuokran osuuden 11,88€. Mendis Palvelukodit Oy laskuttaa vuokran
suoraan asukkailta. Liikelaitoskuntayhtymä maksaa kokonaisvuorokausihinnan ja vuokran erotuksen eli 94,33€/vrk.
Mendis Palvelukodit Oy ylläpitää Alahärmässä entisessä Härmän
sairaalan kiinteistössä kahta mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua
palvelukotia: Välitupa ja Ylätupa. Välituvassa on sijoitettuna yksi
kauhajokinen henkilö.
Hinnankorotus on sidottu ansiotaso- ja kuluttajahintaindekseihin.
Vuoden 2009 hintaa määriteltäessä ansiotasoindeksissä I/2008 on
käytetty lukuna 133,7, kun oikea luku on 133,9. Virheellinen luku on
siirtynyt myös vuoden 2010 Mendiksen esittämään hinnantarkistuslaskelmaan. Tällä perusteella vuodelta 2009 maksettu vuorokausihinta on ollut liian pieni. Puhelimitse 16.11.2009 Jouko Oja/ Mendis ehdotti, ettei vähäistä virhettä (10snt/vrk) korjattaisi, koska se kompensoisi vuoden 2009 virheellisesti määritellyn asumispalvelun vuorokausihinnan.
Ostopalvelusopimusten mukaan esitykset hinnan tarkistamisesta on
tehtävä viimeistään kuusi kuukautta ennen ehdotettua muutosta. Ongelmaksi käytännössä on muodostunut ansiotaso- ja kuluttajahintaindeksien valmistuminen. Mendis Palvelukodit Oy esittää, että esitykset hinnan tarkistamisesta tehtäisiin neljä kuukautta ennen ehdotettua muutosta ja että ostopalvelusopimusta muutetaan tältä osin.
Hinnanmuutoksista käydään ostajan ja yrittäjän kahdenkeskiset neuvottelut.
Hinnantarkistus tehdään periaatteella, jossa korotus muodostuu suhteessa 70 % ansiotasoindeksin nousun ja 30 % kuluttajahintaindeksin nousun perusteella. Tarkistus tulee kokopäivähintaan. Korotusesitys perustuu ansiotasoindeksiin 1/2009 ja elinkustannusindeksiin 5/2009.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 176 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
23.11.2009
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Ostopalvelusopimuksen vuosikustannukset ovat arviolta noin
30.000€ netto.
Asian lisätietona on hinnantarkistuskirje ja ostopalvelusopimus.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy ostopalvelusopimusta muutettavaksi siten, että esitykset hinnan tarkistamisesta tehtäisiin neljä
kuukautta ennen ehdotettua muutosta.
Johtokunta hyväksyy Mendis Palvelukodit Oy:n palvelukotien hinnankorotukset 1.1.2010 lukien siten, että liikelaitoskuntayhtymän
osuus on 94,33€/vrk.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
23.11.2009
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177 §
Hoitokaapistojen hankinta hammaslääkärien vastaanottohuoneisiin
Valmistelija / lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 177 §

Kauhajoen hammashoitolan kahteen hammaslääkärin vastaanottohuoneeseen tulevista hoitokaapistoista (2 kpl) on pyydetty tarjouksia.
Hankinta arvioitiin ylittävän kansallisen kynnysarvon (15.000 €, alv 0
%), joten siitä ilmoitettiin 8.10.2009 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana Hilmaan.
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin siten, että
hinnan painoarvoksi tulee 60 % ja laadun painoarvoksi 40 % seuraavasti:
1. Kiinteä hankinnan kokonaishinta 60 %. Tarjoushinnaltaan edullisin
tarjous saa 60 pistettä (= maksimipistemäärä). Muiden tarjousten
vertailupisteet lasketaan seuraavasti: edullisimman tarjouksen tarjoushinta jaettuna asianomaisella tarjouksen tarjoushinnalla ja kerrottuna 60 pisteellä.
2. Laatu (40 % = maksimipistemäärä 40 pistettä):
- käyttömukavuus ja ergonomiaominaisuudet; osuus 35 %
- takuu; osuus 5 %.
Tarjousten jättöaika oli 23.10.2009 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin tarjouksia seuraavasti: Hammasväline Oy ja
Pihlis 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 paikoilleen asennettuna. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.
Lisäksi tarjouspyynnön mukaan tarjous tulee olla voimassa
31.12.2009 asti.
Tämän vuoden talousarvion investointiosassa / irtain on Kauhajoen
hammashoitolan hoitohuoneiden hoitotarvikekaapiston hankintaa varten 25.000 euron määräraha.
Tämä hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, joten tähän ei sovelleta hankintalakia.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 177 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
23.11.2009
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Ylihammaslääkäri Aune Vanhasen toimesta on hammashuollossa
tehty tarjousten laatupisteytys. Esityslistan lisätietona on tarjouspyyntö, hankintailmoitus, tarjousten avaamispöytäkirja ja yhteenvedot
tarjouksista. Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävillä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä Hammasväline
Oy:n tarjouksen hoitokaapistojen hankinnasta Kauhajoen hammaslääkärien vastaanottotiloihin, kokonaishinta 12.200,00 € (alv 0 %),
koska se on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
23.11.2009
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178 §
Sopimus tukipalvelujen tuottamisesta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle vuonna 2009
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Lehtinen, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 178 §

Suupohjan kunnat, Isojoki, Karijoki, Teuva ja Kauhajoki ovat tuottaneet yhteisesti Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle
(LLKY), talous- ja henkilöstöhallinnon, tietotekniikan sekä puhelinvaihteen palveluja.
Talousarviossa on vuodelle 2009 varattu tukipalvelujen tuottamiseen
603.000 euroa.
Vuotta 2009 koskevan palvelujen tuottamissopimuksen allekirjoittajina on myös Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy, koska palvelujen
hinnoittelu on laadittu seutupalvelukeskuksen toimintamallin mukaan.
LLKY:n aloitettua toimintansa vuoden 2009 alusta lukien, tarvittavat
palvelut on järjestetty em. kuntien yhteistyönä laaditun työnjaon mukaisesti. Palvelut on tuotteistettu, joten eri kunnissa tuotetut palvelut
ovat samanhintaisia. Palveluista on laskutettu LLKY:ää kunkin kunnan tuottamien suoritemäärien mukaan.
Vuoden 2009 aikana LLKY:n tarvitsemat palvelut on kuitenkin tuotettu pelkästään kuntien toimesta. Pääsääntöisesti kunnat ovat hoitaneet itse tarvitsemansa palvelut omalla henkilöstöllään. Lisäksi kunnat ovat antaneet ko. palveluja omin erillisin sopimuksin omille konserniyhteisöilleen.
Kaikki ko. palvelut tullaan tuottamaan vuoden 2010 alusta lukien
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n toimesta, jota varten tuotettavien palvelujen osalta tullaan laatimaan uusi sopimus seutupalvelukeskuksen, kuntien ja kuntayhtymän välillä vielä vuoden 2009 aikana.
Sopimuksella sovitaan tuotettavista palveluista sopimuksessa ja sen
liitteissä määritellyin hinnoin.
Suupohjan Seutupalvelukeskus on osaltaan sopimuksen hyväksynyt.
Sopimus on esityslistan liitteenä 1/johtokunta 23.11.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 178 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
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Käsittely: Jäsenet Hapuanoja, Kuja-Lipasti, Kurvinen ja Nummela
poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi, koska edustavat kuntia
sopijaosapuolena. Jäsen Kaleva poistui esteellisinä asian käsittelyn
ajaksi, koska edustaa Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:tä sopijaosapuolena.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
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179 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sekä Kauhajoen kaupungin ja Isojoen kunnan toimitilapalvelujen palvelusopimusten hyväksyminen 2009- 2012
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Lehtinen, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 179 §

Suupohjan kuntien (Teuva, Isojoki, Karijoki ja Kauhajoki) hyväksymissä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa ja yhteistoimintalautakunnan yhteistoimintasopimuksessa
perusteluissa on todettu, että kiinteistönhuollon, puhtauspalvelujen ja
ruokahuollon palvelut eivät sisälly liikelaitoskuntayhtymän toimintaan,
vaan ne jäävät kuntien toiminnaksi. Liikelaitoskuntayhtymä ostaa
nämä palvelut kunnilta tuotteistuksen periaatteita noudattaen.
Toimitilapalvelujen palvelusopimuksella sovitaan kiinteistönhoidon,
puhtaus- ja ruokapalvelujen palveluperusteista liikelaitoskuntayhtymän kanssa.
Sopimuksen sisällöstä on neuvoteltu liikelaitoskuntayhtymän ja Suupohjan kuntien (Teuva, Isojoki, Karijoki ja Kauhajoki) kanssa.
Kiinteistöjen hoito alue- ja puhtauspalveluineen kohdentuu pääsääntöisesti Kauhajoen kaupungin ja Isojoen kunnan omistamiin ja toimitilapalvelujen hallinnoimiin kiinteistöihin. Ruokapalvelut tuotetaan palveluntuottajan hallinnoimissa keittiöissä. Palvelut tuotetaan laadultaan ja määrältään nykyisen tasoisena ja sopimuksen liitteissä ilmaistun mukaisina. Mikäli palvelujen laajuuteen tai laatuun halutaan muutoksia, kustannusten muutoksista sovitaan erikseen. Palvelujen tuottaja vastaa henkilöstöstään kaikkine työnantajalle kuuluvine velvoitteineen.
Asiakas tilaa palvelut sopimuksessa sovitussa laajuudessa ja maksaa aiheutuneet kustannukset. Palvelun tuottajan toiminta perustuu
ns. nettolaskutusperiaatteelle, minkä johdosta kustannukset ja laskutus tasataan vuoden lopussa.
Palvelujen tuottaja esittää vuosittain talousarviolaadinnan yhteydessä
seuraavan vuoden arvioidut kustannukset. Mikäli palvelujen kustannukset ylittävät sovitun tason, antaa palvelujen tuottaja selvityksen
asiakkaalle viipymättä ja neuvottelee järjestelyistä.
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Esityslistan liitteet:
- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Kauhajoen
kaupungin toimitilapalvelujen palvelusopimus, liite 2 / johtokunta
23.11.2009
- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Kauhajoen kaupungin vuokrasopimus, liite 3 / johtokunta 23.11.2009
- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Isojoen kunnan
toimitilapalvelujen palvelusopimus, liite 4 / johtokunta 23.11.2009
- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Isojoen kunnan
vuokrasopimus, liite 5 / johtokunta 23.11.2009
Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2010 talousarvioon on varattu toimitilapalvelujen ostoihin yhteensä noin 5,1 milj. euroa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sekä Kauhajoen kaupungin ja Isojoen
kunnan toimitilapalvelujen palvelusopimukset liitteiden mukaisina.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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180 §
Täyttölupamenettelyn käyttöönotto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä
Valmistelija/lisätiedot: Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 180 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön § 20
mukaan johtokunta päättää talousarvion puitteissa viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, jollei hallintosäännössä muualla toisin määrätä.
Hallintosäännössä ei ole määräyksiä toimen perustamisesta. Vakinaisten toimien määrä määräytyy vuosittain vahvistettavan talousarvio mukaan. Hallintosäännön 21 §:n mukaan viran/toimen julistaa
haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija/työntekijä
avoinna olevaan virkaan/toimeen. Liikelaitoskuntayhtymän johtaja
antaa luvan viran/toimen auki julistamiseen.
Vuoden 2009 aikana kaikkia liikelaitoskuntayhtymän johtajalle osoitettuja pyyntöjä avoinna olevan viran/toimen auki julistamiseen ei ole
toimitettu kirjallisesti. Talousarvion 2010 laadinnan yhteydessä on
havaittu, että viroista ja toimista ajan tasalla oleva luettelo helpottaisi
talousarvion laadintaa. Talousarviotilanteen ollessa vuoden 2010
osalta hyvin tiukka, on perusteltua ottaa käyttöön liikelaitoskuntayhtymässä kirjallinen täyttölupamenettely myös määräaikaisen henkilökunnan osalta. Täyttölupamenettelyn käyttöönotolla pyritään myös
entisestään tehostamaan liikelaitoskuntayhtymän neljän eri toimipisteen henkilöstön yhteiskäyttöä aina kun se on mahdollista.
Hallintosäännön 64 §:n mukaan johtokunta valvoo ja antaa ohjeensa
sisäisen valvonnan toteuttamisesta, talousarvion täytäntöönpanosta
ja muista tarpeellisiksi katsomistaan seuranta- ja valvontamenetelmistä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää ottaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä käyttöön täyttölupamenettelyn ja antaa
siitä seuraavan ohjeen:
1. Avoimet virat ja toimet
Avoimeksi tulleen toimen tai viran vakinainen tai määräaikainen
täyttäminen edellyttää täyttölupaa ennen kuin se laitetaan sisäiseen tai julkiseen hakuun tai muulla tavalla täytetään. Jokaisen
vakinaisen tehtävän täyttämisen yhteydessä tulee selvittää myös,
se, onko palvelun tuottamiseen olemassa vaihtoehtoinen tapa
esim. yhtymän organisaation sisällä.
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Johtokunta 180 §
(jatkoa 2)
2. Määräaikaiset palvelussuhteet
Täyttölupa edellytetään seuraavilta määräaikaisilta palvelussuhteilta:
• määräajaksi tai määrätehtäviin palkattavat
• projekteihin ja erilaisiin hankkeisiin palkattavat
• avoimien toimien/virkojen määräaikaiset hoitajat
• määräaikaiset osa-aikaiset työntekijät
• kausityöntekijät
• kesätyöntekijät
• harjoittelijat yli 3 kk
Täyttölupaa ei edellytetä:
• lyhytaikaisten (enint. 3 kk) sijaisten palkkaamisessa
• työllistettyjen palkkaamisessa
• yksittäisiin, lyhytkestoisiin (enint. 3 kk) työtehtäviin palkatessa
Määräaikaisen henkilöstön virkamääräysten ja työsopimusten
määräaikaisuuden perusteen tulee aina olla kunnallisen viranhaltija- ja työsopimuslain mukainen. Määräaikaisuuden peruste tulee aina merkitä virkamääräykseen ja työsopimukseen. Palvelusuhteen määräaikaisuuden peruste voi olla: työn luonne, sijaisuus (yksilöitävä), harjoittelu, määrätyn työtehtävän ja kertaluonteisen työn teettäminen, työn ruuhkahuippujen tasaamiseen perustuva määräaikainen lisätyöntekijän tarve, kausiluonteinen työ,
avoimen viran/toimen auki julistamiseen ja tehtäväjärjestelyihin
liittyvä peruste (lyhytaikainen), kelpoisuuden puuttuminen (lyhytaikainen), työllistämistukityö, muut edelle oleviin rinnasteinen peruste. Perusteettomat, toistuvat määräaikaiset palvelussuhteet
saattavat aiheuttaa ns. ketjuuntumisen kautta vakinaisen palvelussuhteen syntymisen. Jos työnantaja sallii työntekijän jatkavan
työtä sen jälkeen, kun määräaikaisen sopimuksen sovittu kestoaika on päättynyt ilman, että on perustellusta syystä sovittu uudesta määräajasta tai kun irtisanomisaika on päättynyt, työsopimus muuttuu työsopimuslain nojalla vakinaiseksi.
3. Täyttöluvan hakeminen
Täyttölupahakemukset toimitetaan henkilöstöpäällikölle, joka
valmistelee ne liikelaitoskuntayhtymän johtajalle. Täyttölupahakemuksessa on oltava ao. ydinprosessin esimiehen lausunto
täyttöluvan myöntämisen tarpeellisuudesta sekä kyseisen palvelualueen johtajan allekirjoitus. Hakemus tulee toimittaa henkilöstöpäällikölle hyvissä ajoin ennen viran tai toimen täyttämistä.
Ratkaisuvalta henkilövalinnoissa on edelleen hallintosäännön 23
§:n mukainen.
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Johtokunta 180 §
(jatkoa 3)
4. Voimassaolo ja kattavuus
Täyttölupamenettely astuu voimaan 1.12.2009 ja on tällä päätöksellä voimassa toistaiseksi ja koskee koko Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän organisaatiota.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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181 §
Kuntoutusohjaaja Pirkko Rankaviidan siirtäminen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palveluksesta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelukseen 1.1.2010
Valmistelija/lisätiedot: Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 181 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perustamista valmistellessa painotettiin lähipalveluiden tuottamista mahdollisuuksien mukaan omana toimintana. Liikelaitoskuntayhtymän palveluksessa on
tällä hetkellä Kauhajoen alueella toimiva kuntoutusohjaaja. Teuva,
Karijoen ja Isojoen palvelut on ostettu Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä.
Ottamalla koko toiminta osaksi liikelaitoskuntayhtymän omaa toimintaa, mahdollistetaan myös kuntoutusohjaajien työskentely työpareina.
Määräraha kuntoutusohjaajan palkkaamiseen on varattu vuoden
2010 talousarvioon sosiaalipalveluiden palvelualueelle. Kuntoutusohjaajan siirtämisellä llky:n palvelukseen ei ole kustannusvaikutuksia,
koska palvelu on aiemmin hankittu ostopalveluna.
Sopimus siirrosta ja sopimuksen liite 1 ovat esityslistan liitteenä 6
/johtokunta 23.11.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä esityslistan liitteenä
olevan sopimuksen kuntoutusohjaaja Pirkko Rankaviidan siirtämisestä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kuntoutusohjaajan
toimeen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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182 §
Talousarvion toteutumisvertailu ajalla 1.1. - 31.10.2009
Valmistelijat/lisätiedot: Tiina Lehtinen, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 182 §

Talousarvion toteutuma ajalta 1.1.–31.10.2009 koko liikelaitoskuntayhtymässä on toimintatuottojen osalta 82,4 % ja toimintakulujen
osalta 81,3 %. Ydinprosessikohtainen toimintatuotto ja –kulutoteutuma on seuraava:
Ydinprosessi

Toimintatuotto %
Hallinto
83,2
Perusturvalautakunta
Sosiaalipalvelualue
72,3
Hoidon ja hoivan alue
79,4
Erikoissairaanhoito
Ympäristötoimen alue
14,6
Liikelaitoskuntayhtymä
82,4

Toimintakulut %
84,0
26,3
85,2
79,5
82,6
63,5
81,3

Toimintakate %
83,2
26,3
87,8
79,5
82,6
67,7
391,8

Tasaisen määrärahojen käytön kannalta kuukausittain voi kulua 8 %yksikköä, jos lomarahan osuudeksi varataan 4 %-yksikköä. Lokakuun
loppuun mennessä toteutumaprosentti saisi olla 83,3 %.
Yllä olevassa taulukossa on huomioitu seuraavat asiat:
- Liikelaitoskuntayhtymän tuottokertymä on vuoden toisen osavuosikatsauksen jälkeen tasapainottumassa. Sosiaalipalvelujen
alueella liikelaitoskuntayhtymä laskuttaa loppuvuoden aikana
kunnilta kuntalaskutuksen yhteydessä toimeentulotuen valtionosuudet talousarvioon perustuen. Kuntalaskutus on nyt ajan tasalla.
Asiakaslaskutuksen osalta tilanne on seuraava:
- Työterveyshuollon osalta on laskutettu Karijoen ja Isojoen osalta
lokakuun loppuun mennessä tapahtuneet asiakaskäynnit. Kauhajoella ja Teuvalla puuttuu lokakuun laskutus. Osastolaskutus ja
kotihoidon laskutus, Lehtiharjun sisäinen ja ulkoinen laskutus on
laskutettu lokakuun loppuun saakka. Karijoen akuuttipotilaat
Kauhajoen akuutilta on laskutettu 31.8.2009 saakka. Kiireelliset
avosairaanhoitokäynnit on laskutettu 31.8.2009 saakka käsilaskutuksena ja tällä tavalla on jouduttu laskuttamaan myös syys- ja
lokakuun kiireelliset avosairaanhoitokäynnit. Laskutuksessa on
edelleen pieniä ongelmia, mutta tilanne on parantunut syksyn aikana.
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Toimintakulujen osalta tiedossa ovat seuraavat asiat:
- Kiinteistö-, siivous- ja ravitsemiskustannukset sekä palkka- ja taloushallinnon osalta on laskutettu ja kirjattu osaksi ajantasaisiksi.
Kirjanpidon raporteista puuttuvat Isojoen kunnan laskuttama
49.593,99 euroa, Teuvan kunnan osalta 68.005,10 euroa ja Kauhajoen kaupungin osalta 3.881,01 euroa. Lisäksi puuttuu palkkaja taloushallinnon osalta Teuvan ja Kauhajoen laskutus syys- ja
lokakuulta.
- Käyttöomaisuuden poistoja ei ole kirjattu, koska käyttöomaisuutta
ei ole vielä siirretty kunnilta liikelaitoskuntayhtymälle.
- Erikoissairaanhoidon osalta lokakuun lopun toteutumasta puuttuu
lokakuun loppulasku, joka on suuruudeltaan 1.113.631,26 euroa.
Tällöin erikoissairaanhoidon toimintakulu toteutuma on 87,3 %.
Edellä todetut toteutumasta puuttuvat kustannukset ovat arviolta
1.235.111,36 euroa. Näin ollen toimintakulujen toteutuma olisi
82,9 %.
Kunta/tunniste -kohtainen talouden toteutuma on:
Kunta/tunniste
Yhteiset
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva

Toimintatuotto %
84,4
80,1
53,2
68,3
80,2

Toimintakulu %
104,72
80,38
67,03
81,59
81,27

Yhteispäivystyksen ja diagnostisten palvelujen kaikki menot kohdistuvat tällä hetkellä Kauhajoen tunnisteelle, siten kuin niiden jakoa ei
ole suoritettu. Nämä tulevat oikaistaviksi tilinpäätöksen yhteydessä.
Esimiesten tulee seurata talousarvion toteutumista ja käyttää hankinnoissa harkintaa.
Esityslistan lisätietona on toteutumisvertailu ajalta 1.1. – 31.10.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion
toteutumisvertailun ja lähettää sen edelleen tiedoksi yhteistoimintalautakunnalle ja jäsenkunnille.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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183 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2010
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2010
ja taloussuunnitelma vuosille 2011 – 2012
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 28.9.2009 / 130 §
Johtokunta 12.10.2009 / 142 §
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.
----Valmistelijat/lisätiedot: Tiina Lehtinen, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 183 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Talousarvion valmistelu on edennyt seuraavasti: liikelaitoskuntayhtymä on käynyt talousarvioneuvotteluja jäsenkuntien kanssa. Lisäksi
kuntajohtajista koostuva työvaliokunta on käsitellyt talousarvioehdotusta kokouksissaan. Peruspalvelujohtaja on ollut mukana kuntaneuvotteluissa. Kuntien kanssa neuvoteltiin ensisijaisesti sosiaali- ja hoidon ja hoivan palvelualueiden talousarvioehdotuksista. Neuvotteluissa on sovittu menojen leikkaukset ja sillä perusteella talousarvion
valmistelutilanne on tämä. Sisäisen tukipalvelun alueen, muut yhteiset ja ympäristöpalvelualeen talousarvioehdotukset on kirjattu yhteiset-tunnisteelle, mitkä jaetaan erikseen sovittavalla periaatteella.
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Kuntaneuvotteluissa sovittiin seuraavat raamit sosiaali- ja hoidon ja
hoivan palvelualueille.
Isojoki: muutos 2009 TA:sta 4,70 %, 136.014 euroa vähennystä
talousarvioehdotuksesta.
Karijoki: muutos 2009 TA:sta 0,10 %, nettoraami 4.165.280 euroa
Kauhajoki: muutos 2009 TA:sta 3,90 %, nettoraami 38.420.000 euroa
Teuva: muutos 2009 TA:sta 4,00 %, nettoraami 15.600.000 euroa
Yllä olevissa luvuissa oli mukana myös poistot:
Isojoki 7.000 euroa
Kauhajoki 20.000 euroa
Teuva 20.000 euroa, mutta tilintarkastaja on antanut ohjeet, että
poistoja ei voi laskea kuntien maksuosuuksiin mukaan. Ne on vähennetty kuntien maksuosuuksista.
Neuvottelujen tuloksena liikelaitoskuntayhtymän talousarvioehdotuksesta on nettona leikattu n. 1,02 milj. euroa. Menoja on karsittu huomattavasti enemmän, koska talousarvioehdotuksessa oli tuottoja kirjattu liikaa muutamissa kohteissa.
Neuvottelujen jälkeen kuntien maksuosuudet ovat kokonaisuudessa
seuraavat (pl. yhteispäivystys):
Jäsenkuntien TA EHD 2010
maksuosuudet netto
Isojoki
8 377 211
Karijoki
4 439 654
Kauhajoki
40 909 842
Teuva
16 615 028
Yhteensä
71 008 780

TA 2009
7 807 942
4 320 118
38 315 009
15 669 685
66 112 754

Muutos-%
TA 09-EHD. 2010
7,29
2,77
6,77
6,03
7,41

%
%
%
%
%

Maksuosuudet talousarvioehdotuksessa on laskettu seuraavasti:
Yhteiset-tunnisteelle kirjatut ehdotukset jaetaan talousarvio 2010 ennakkolaskutuksessa vuosien 2007-2008 sote keskiarvoprosentin mukaan, pl. yhteispäivystys, joka jaetaan erikseen sovittavalla tavalla.
Yhteispäivystys ei ole mukana yllä olevassa taulukossa jäsenkuntien
maksuosuuksissa, muutoin kuin loppusummassa.
Ympäristöpalvelualueen kustannukset on jaettu talousarvioehdotuksessa jäsenkuntien asukasmäärän suhteessa.
Mikäli jäsenkunnat edellyttävät uusia lisäsäästöjä kuntien kanssa
käytyjen neuvottelujen ja niiden mukaisesti suoritettujen menojen
leikkausten jälkeen, niitä ei enää voida suorittaa ilman puuttumista
palvelujen tarjontaan ja rakenteeseen. Palvelujen määrää on vähennettävä ja keskitettävä.
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Muokattu talousarvioehdotus on laadittu nykyisen palvelutarjonnan
perusteella, sijoittuen nykyisiin toimipisteisiin. Asiakkaiden ikärakenteen muutos erityisesti Kauhajoella ja Teuvalla asettavat omat haasteensa. Ikäihmisten palveluasumisen menot ovat kasvussa. Teuvalla
uutena kustannuksena on Mendiksen palveluasumisen yksikön kustannukset. Samoin kuntien toimitilapalvelujen kustannukset nousevat
huomattavasti mm. Kauhajoella. Karijoki varasi 7 paikkaa Kauhajoelta akuuttiosastolta vuodelle 2009. Tämä kustannus on siirtynyt pääosin Kauhajoen maksettavaksi. Taloudellisen tilanteen heikentyminen lisää koko liikelaitoskuntayhtymän sosiaalipalvelualueella esim.
toimeentulotukimenojen lisääntymistä.
Esityslistan lisätietona ovat seuraavat taulukot:
- Kuntalask201009112TL – poistot vähennetty, yhteispäivystys
eriytetty ja kuntaosuuksissa mukana pttt vo.
- TA-muutokset_20091211_yhteispäivystys
- LLKYlaskentavuodelle 2010.12.11.09_TL_
sekä
- Talousarviokirja 2010, valmistelupäivä 18.11.2009
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi talousarvioehdotuksen valmistelutilanteen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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184 §
Liikelaitoskuntayhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
talousarviovuodelle 2010 sekä suunnitelmavuosille 2011 – 2013
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 184 §

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.
Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa tai -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen
osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu
alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- ja nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7
§:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Perussopimuksen
11 §:n mukaan johtokunta hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman.
Talousarvio rakentuu tilaajan eli yhteistoimintalautakunnan tekemän
tilauksen mukaisesti. Yhteistoimintalautakunta määrittelee mm. käyttötalouden nettomäärärahat.
Talousarvion valmistelua on tehty yhteistyössä kuntien ja yhteistoimintalautakunnan kanssa. Toiminnalliset ja taloudelliset pitkän aikavälin tavoitteet määrittyvät kuntien valtuustojen elokuussa 2007 hyväksymässä strategia-asiakirjassa.
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Talousarvioon sisällytetään liikelaitoskuntayhtymän tuloskortti, joka
on rakennettu yhteiseksi yhteistoimintalautakunnan tuloskortin kanssa. Tuloskortissa on koko liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa käytössä olevan BSC-ideologian mukaisesti määritetty perustehtävä,
strategiset menestystekijät sekä asetettu keskeiset näkökulmat ja
menestystekijät, strategiset tavoitteet 2010 - 2013, avainmittarit ja tavoitetaso 2010 sekä operatiiviset toimenpiteet ja keinot.
Lisätietona on valmistelun mukainen liikelaitoskuntayhtymän ja yhteistoimintalautakunnan yhteinen tuloskortin luonnos. Johtokunnan
käsittelyn jälkeen liikelaitoskuntayhtymän tuloskortti liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1 / johtokunta 23.11.2009.
Asian käsittelyn yhteydessä selostetaan tarkemmin talousarvion valmistelua. Johtokunta käsittelee talousarvion vuoden 2009 aikana joulukuussa pidettävän yhtymäkokouksen jälkeen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liikelaitoskuntayhtymän tuloskortin ja siinä määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja
esittää tuloskortin yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen lisäyksellä strategiset menestystekijät otsikon alueeseen
kohtaan 4. Perhetyön jalastensuojelun ennakoivan työotteen vahvistaminen varhaisella puuttumisella ja neuvonnalla.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tuloskortti on pöytäkirjan liitteenä 1 / johtokunta 23.11.2009
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185 §
Kuntalain mukaiset tilivelvolliset vuodelle 2010
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 185 §

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko
toimielinten jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Kuntalaissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat ko. lainkohdassa tarkoitettuja tilivelvollisia viranhaltijoita eli toimielimen tehtäväalueen johtavia
viranhaltijoita.
Tilivelvollisina viranhaltijoina käsitellään nykyisen kuntalain mukaan
toimielimen alaisia tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Hannuksen
ja Hallbergin (Kuntalaki 3. laitos v. 2000) mukaan asiaan saadaan
johtoa kuntalain 34 §:n vaalikelpoisuutta koskevista säännöistä, joiden mukaan "Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä". Lautakunnan tehtäväalue voi käsittää vain yhden tehtäväalueen, jolloin vaalikelpoisuuden rajoitus koskee sen johtavaa viranhaltijaa. Mikäli toimielimellä on useita tehtäväalueita, koskee rajoitus
koko virastosta vastaavan johtajan lisäksi kunkin tehtäväalueen johtajaa. Jos tehtäväkokonaisuuden taloudellinen tai muu merkitys on
vähäinen, ei rajoitusta kuitenkaan ole.
Tilivelvollisuuden käsitteeseen kuuluu vahvasti vastuu yhtymäkokouksen päättämien toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden toteuttamisesta. Näin tarkasteltuna vastuu kohdistuu viranhaltijoihin, jotka
vastaavat yhtymäkokoukseen nähden sitovista talousarvion kohdista.
Kuntalain 75 §:n säädöstä tulkitaan siten, että yhtymäkokous on
määritellyt talousarviota varten toimielimelle tehtäväalueet. Tilivelvollinen on näin ollen palvelujohtaja, joka vastaa päätetyistä tavoitteista.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on kolme palvelualuetta ja sisäisen tukipalvelun alue.
Johtokunta vastaa kuntalain 23 §:n mukaan koko liikelaitoskuntayhtymän hallinnosta. Johtaja johtaa kuntalain 24 §:n mukaan johtokunnan alaisena liikelaitoskuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa sekä
muuta toimintaa. Johtaja on tehtävänsä osalta siten myös tilivelvollinen koko liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta.
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Johtajan tilivelvollisuus kohdistuu erityisesti yhtymäkokouksen toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden sekä johtokunnan talousarviossa ja talousarvion määräyksissä päättämien tavoitteiden sekä investointien toteutumiseen. Johtokunnan alaisten palvelualueiden johtavien viranhaltijoiden tilivelvollisuus kohdistuu sen sijaan koko palvelualueen toimintaan ja taloudenpitoon.
Talousarvion näkökulmasta tilivelvolliset on hyvä määritellä vuosittain
yhtymäkokouksessa samassa yhteydessä, kun seuraavan vuoden
keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet käsitellään. Tilivelvollisuusvastuu kohdistuisi silloin ao. vuoden talousarvion toteuttamiseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.
Johtajan esitys: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että tilivelvolliset vuodelle 2010 ovat: Liikelaitoskuntayhtymän johtaja hallinnon
ja talouden kokonaisuudesta sekä sisäisen tukipalvelun johtaja, sosiaalipalvelujohtaja, terveyspalvelujohtaja ja ympäristöpalvelujohtaja
oman palvelualueensa hallinnon ja talouden osalta.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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186 §
Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
Valmistelijat/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 186 §

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous pidetään kaksi kertaa
vuodessa, kevätyhtymäkokous pidetään 15.6. ja syysyhtymäkokous
pidetään 15.12. mennessä. Yhtymäkokous on jo kokoontunut
18.2.2009 ja 23.6.2009. Yhtymäkokouksen kutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.
Hallintosäännön 46 § 2. momentin mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään 2 viikkoa ennen yhtymäkokousta.
Yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunta.
Yhtymäkokouksen ajankohta voi olla 10.12.2009 klo 13.00.
Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Yhtymäkokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen
2. Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosikatsaus
2 / 2009, toisen vuosikolmanneksen toteutuminen
6. Liikelaitoskuntayhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet talousarviovuodelle 2010 sekä suunnitelmavuosille
2011 – 2013
7. Kuntalain mukaiset tilivelvolliset vuodelle 2010
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää kutsua yhtymäkokouksen
koolle torstaina 10.12.2009 klo 13.00. Kokouspaikka on Kauhajoen
kaupungintalon valtuustosali. Käsiteltävät asiat ilmoitetaan esittelyn
mukaisesti.
Johtokunnan päätös: Koska on ilmennyt tilaongelmia, johtokunta
päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen kutsua yhtymäkokouksen
koolle torstaina 10.12.2009 klo 14.30. Kokouspaikka on Kauhajoen
kaupungintalon valtuustosali. Käsiteltävät asiat ilmoitetaan esittelyn
mukaisesti.
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187 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 187 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 14.10.2009, Tilannekirje 6 kunnille, Pandeemisen A(H1N1)v –influenssan ehkäisyyn tarkoitetut rokotukset.
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 7/2009, 2.11.2009, Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009).
Sosiaali- ja terveysministeriön kirje STM/4144/2009, 3.11.2009, Kunnille pandemian varautumisen tehostamiseen maksettava valtionavustus vuonna 2009.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston kirje
LSLH-2009-7294/So-611, 29.10.2009, Valtionavustus sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin / Sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeet.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätös
LSLH-2009-6579/So-62, 5.11.2009, Korvaus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Lääninhallitus suorittaa korvausta 36.927,67 euroa.
Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2009, 27.10.2009, Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 14/2009, 29.10.2009,
Uuden eläinlääkintähuoltolain vaikutus kunnaneläinlääkäreiden palkkaukseen 1.11.2009 lukien.
Markkinaoikeuden kirje Dnro 321/09/JH, 13.11.2009, Documenta
Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimus. Erittelyn mukaan LLKY:ään kohdistuva vaatimus on 3977,50 euroa.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 9.11.2009 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-10/2009 sekä vertailun vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan.
Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
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PwC Julkistarkastus Oy, tilintarkastaja Nils Hellbergin lausunto
12.10.2009 Työelämävalmennuksella Takaisin Työmarkkinoille –
projektista.
Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen päätös 34/3562/08, 11.11.2009,
3/3, Seutukunnallinen Työpaja. Hankkeen toteutuksen/hallinnoinnin
siirtyminen 1.1.2009 lukien Kauhajoen kaupungilta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle.
Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen maksatuspäätös 34/3562/08,
12.11.2009 Seutukunnalliselle Työpajalle, ajalta 1.5. – 31.8.2009, yhteensä 24.884,83 €.
Vaasan työsuojelupiirin tarkastuskertomus nro 09/3508, 4.11.2009,
Työsuojelutarkastus 27.10.2009, Sosiaalitoimisto, Teuvan toimipiste.
Vaasan työsuojelupiirin tarkastuskertomus nro 09/3511, 6.11.2009,
Työsuojelutarkastus 27.10.2009, Teuvan terveyskeskus.
Vaasan työsuojelupiirin tarkastuskertomus nro 09/3512, 9.11.2009,
Työsuojelutarkastus 27.10.2009, Teuvan Henriikkakoti.
FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa on allekirjoitettu
9.11.2009 sopimus koskien RAVA –järjestelmään määräajaksi lisenssillä myönnettävää käyttöoikeutta.
Ote Kauhajoen kaupungin kaupunginhallituksen pöytäkirjasta
12.10.2009
342 § Sopimus tukipalvelujen tuottamisesta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle vuonna 2009
Ote Teuvan kunnan kunnanhallituksen pöytäkirjasta 26.10.2009
342 § Sopimus tukipalvelujen tuottamisesta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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188 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 188 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Perusturvalautakunta 29.10.2009 (sisältää ei julkisia asioita)
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
26 §

Toimien täyttölupa/Lehtiharjun osasto 3.
Täyttölupa 2 lähihoitajan ja 1 sairaala-apulaisen toimen täyttämiseksi sisäisellä hakumenettelyllä.

Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtisen päätökset;
12 §

Baswaren Maksuliikenteen SEPA-version hankinta.
Maksuliikenteen SEPA-versio hankitaan Logicalta.

13 §

Henkilöstö- ja muutostutkimuksen hankinta.
Henkilöstö- ja muutostutkimuksen suorittaa Innolink Research
Oy.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
27 §

Kauhajoen Ambulanssi Ky:n sairaankuljetuslupaan pyydetty
lausunto.
Puolletaan sairaankuljetusluvan uusimista.

Diagnostisten palveluiden osastonhoitaja Ulla Ylilammin päätökset;
3§

Investointihankinta/Kauhajoen laboratorion kalusteiden uusiminen.
Kalusteet hankitaan PSL Hietaranta Oy:ltä.

Kauhajoen kuntouttavan osaston osastonhoitaja Mervi Latomäen päätökset;
918 §
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Isojoen vuodeosasto Koivukartanon ja palvelukoti Koivukodin osastonhoitaja Jaana Auressalmen päätökset;
2§

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Koivukartanon sairaanhoitajan toimeen valitaan Johanna Jaakkola. Hakijoita oli 2.

3§

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Koivukodin hoitajan toimeen valitaan Sirpa Näränen. Hakijoita
oli 6.

Teuvan Henriikkakodin osastonhoitaja Kerttu Lintalan päätökset;
1§

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Katriina Koivisto. Hakijoita oli 7.

351 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Minna Ylinen ajalle 1.1. –
31.8.2010.

383 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Jenni Leinonen ajalle 4.1. –
31.8.2010.

Teuvan kotihoidon palveluohjaaja Irma Harjulan päätökset;
2§

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Kati Tuohimaa 1.12.2009 alkaen.
Hakijoita oli 4.

Teuvan pienkotien palveluvastaava Pirjo Heinolan päätökset;
283 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Sinikka Lilja ajalle 12.10.2009 –
30.6.2010.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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Muut asiat
Johtokunta 189 §
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