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216 §
Käyttöomaisuuden poistosuunnitelman muuttaminen 1.6.2009 alkaen
Käyttöomaisuuden poistosuunnitelman ja pienhankintarajan hyväksyminen
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 30.12.2008 / 176 §
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239,
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 176 §

Hallintosäännön mukaan poistosuunnitelman hyväksyy yhtymäkokous. Yhtymäkokouksen hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta johtokunta hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Lisäksi johtokunta vahvistaa poistolaskennan
pohjaksi pienhankintarajan.
Johtokunta on esittänyt yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi suunnitelmapoistojen perusteeksi kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista.
Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt käyttöomaisuuden poistosuunnitelman 18.12.2008 § 22.
Poistosuunnitelmassa määritellään käyttöomaisuuskirjanpidossa
käytettävät poistomenetelmät, poistoajat ja rahamääräinen pienhankintaraja. Pienhankintarajalla tarkoitetaan sitä, että pienhankintarajan alittavat hankinnat kirjataan vuosikuluksi tuloslaskelmaan ja
pienhankintarajan ylittävät hankinnat merkitään taseen käyttöomaisuuteen sekä kirjataan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi. Pienhankintaraja ratkaisee samalla, kuuluuko hankinta talousarvion käyttötalousosaan tai investointiosaan. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston
ohjeen mukaan pienhankintaraja voi olla korkeintaan 10 000 euroa.
Poistosuunnitelma on laadittu kirjapitolautakunnan kuntajaoston
”yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista” mukaan. Poistosuunnitelmaksi esitetään seuraavaa:
Tase-erä

Omaisuuslajit

Esitetty
Poisto
poistoaika
%

Aineettomat
oikeudet

Aineettomat oikeudet

5v

20

tasapoisto

Tietokoneohjelmistot

Atk-ohjelmat

5v

20

tasapoisto

Koneet ja
kalusto

Atk-laitteet
Henkilö- ja pakettiautot
Muut laitteet ja kalusteet

30
30
30

menojäännöspoisto
menojäännöspoisto
menojäännöspoisto

Muut aineelliset Arvo- ja taide-esineet
hyödykkeet
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Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy esittelyssä olevat hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Johtokunta vahvistaa käyttöomaisuuden rahamääräiseksi pienhankintarajaksi 1.1.2009 lukien
10.000 euroa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
----Valmistelija/lisätiedot: Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907,
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 216 §

Vuoden 2009 aikana on todettu 30.12.2008 § 176 hyväksytyn poistosuunnitelman olevan hyvin etupainotteinen. Peruspalveluja tuotettaessa hankitun hyödykkeen taloudellinen pitoaika ja hyödykkeen tuottama hyöty ei kuitenkaan laske niin nopeasti, vaan hyödykkeen tuotto-odotus jakaantuu tasaisesti taloudelliselle pitoajalle.
Edellä mainituilla perusteilla esitetään poistosuunnitelmaan muutettavaksi alla olevan taulukon mukaisesti.
Poistosuunnitelma 1.6.2009 alkaen
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Perustamis- ja järjestelymenot
Tutkimus- ja kehittämismenot
Konserniliikearvo
Liikearvo
Atk -ohjelmistot
Muut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto- ja laitosrakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
Koneet ja kalusto
Henkilö- ja pakettiautot
Atk- ja av-laitteet
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet
Muut laitteet ja kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet
Arvo- ja taide-esineet
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tasapoisto

5 vuotta

tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto

5 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
5 vuotta

ei poistoa
tasapoisto

30 vuotta

tasapoisto

20 vuotta

tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto

5 vuotta
4 vuotta
10 vuotta
5 vuotta
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Poistosuunnitelman laadinnassa on käytetty yhtymäkokouksen hyväksymiä perusteita / Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta
kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista.
Taulukossa on määritelty aiemmasta poiketen poistoajat kaikille pysyville vastaaville, vaikka liikelaitoskuntayhtymä ei niitä tällä hetkellä
omista. Muita oleellisia muutoksia on oman poistoajan määrittely sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteille, joiden poistoajaksi esitetään
10 vuotta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä esittelytekstissä
olevan poistosuunnitelman muutoksen. Päivitetty poistosuunnitelma
tulee voimaan 1.6.2009.
Käsittely: Käsittelyn aikana johtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:
Johtokunta päättää hyväksyä esittelytekstissä olevan poistosuunnitelman muutoksen muutoksella, että poistoaika hallinto- ja laitosrakennusten osalta on 40 vuotta. Päivitetty poistosuunnitelma tulee
voimaan 1.6.2009.
Henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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217 §
Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2009 luottotappioksi kirjattavat saatavat
Valmistelija/lisätiedot: Katri Heikkilä, puh 040 570 0907
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 217 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa
ja hallintosäännössä ei ole mainintaa siitä, mikä viranomainen päättää liikelaitoskuntayhtymän saatavien poistosta. Kuntalain 87 c §:n
mukaan liikelaitoskuntayhtymässä muista kuin yhtymäkokoukselle
kuuluvista asioista päättää johtokunta, jollei kysymys ole johtajalle
kuntalain 87 d §:n mukaan kuuluvasta asiasta tai jollei toimivaltaa ole
siirretty johtajalla tai muulle viranomaiselle.
Kirjanpitolain varovaisuusperiaatteen mukaisesti kirjanpitovelvollisen
tulee määräajoin poistaa tileistä/tuotoista sellaiset saamiset, joista ei
todennäköisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa. Saatavat jäävät
pääsääntöisesti edelleen perintään.
Saatavien poiston yhteydessä saatava poistetaan sen yksikön myynti-/asiakasmaksutuloista, joihin myös tulo on kirjaantunut. Jos luottotappioksi kirjatuista saatavista mahdollisesti myöhemmin kertyy tuloja, ne kohdistetaan ensisijaisesti alkuperäiselle yksikölle. Jos se ei
ole mahdollista, kirjataan suoritus yhteiset tunnisteelle sisäiseen tukipalveluun.
Kokouksessa on nähtävillä erillinen kirjanpidon luettelo saatavista (ei
julkinen). Esityslistan lisätietona on yhteenveto saatavista.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä luottotappioksi ja
poistaa erillisen luettelon mukaiset, yhteensä 907,05 euron suuruiset
saatavat kirjanpidosta. Näiden saatavien perintää ei enää jatketa
(velkajärjestelyt, kuolinpesät yms.).
Lisäksi johtokunta päättää merkitä luottotappioksi ja poistaa erillisen
luettelon mukaiset, yhteensä 888,70 euron suuruiset saatavat kirjanpidosta. Näiden saatavien perintää jatketaan edelleen.
Käsittely: Henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä oli läsnä hyväksyttynä
asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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218 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän käytössä olevan sosiaalija terveydenhuollon sekä eläinlääkinnän irtaimen omaisuuden hankkiminen liikelaitoskuntayhtymän omistukseen
Valmistelija/lisätiedot: Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907,
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 218 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen
15 §:n mukaan perustajakuntien (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) omistuksessa oleva liikelaitoskuntayhtymän yhteiskäyttöön tuleva
toimialojen kalusto, laitteet ja välineistö luovutetaan liikelaitoskuntayhtymän omistukseen joko kauppana tai vuokrausmenettelyllä. Ennen luovutusta luovutettava omaisuus arvostetaan sen tasearvon perusteella. Liikelaitoskuntayhtymän käynnistymisen jälkeen hankittavan kaluston ja muun tarvittavan välineistön hankkii liikelaitoskuntayhtymä.
Käytyjen neuvottelujen perusteella on päädytty siihen, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ostaa Kauhajoen kaupungilta,
Karijoen, Isojoen ja Teuvan kunnilta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eläinlääkinnän palvelutuotannossa olleen irtaimiston 1.1.2009.
Kauppahinta irtaimistosta on 1.1.2009 tasearvon mukainen. Kauppa
rahoitetaan joko kunnilta otettavalla lainalla, muulla lainalla tai kassavarojen muutoksella. Siirtyvää irtaimistoa ei jaeta hyödykelajeittain
johtuen siirtyvän irtaimiston laajuudesta sekä erilaisista jäljellä olevista poistoajoista. Koko siirtyvästä irtaimistosta muodostetaan yhtenäinen omaisuuserä koneiden ja kaluston taseryhmään poistosuunnitelman mukaiseen alaryhmään Muut laitteet ja kalusteet, jonka poistosuunnitelman mukainen poistotapa on viiden vuoden tasapoisto.
Esityslistan liitteessä 1/johtokunta 29.12.2009 on listattu kunnittain
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eläinlääkinnän irtaimen käyttöomaisuuden tasearvot 1.1.2009. Irtaimiston tasearvo on yhteensä
950.996,01 euroa, joka jakautuu seuraavasti: Kauhajoki 534.849,35
€, Karijoki 61.124 €, Isojoki 81.462,58 € ja Teuva 273.560,08 €.
Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2009 talousarviossa ei ole varattuna
investointiohjelmassa investointimäärärahaa kunnilta siirtyvän irtaimiston hankintaan. Irtaimiston ostaminen aiheuttaa liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2009 talousarvioon 950.996,01 euron lisämäärärahatarpeen investointeihin. Investoinnin johdosta liikelaitoskuntayhtymän talousarvion 2009 rahoituslaskelma muuttuu siten, että käyttöomaisuusinvestointien määrä kasvaa 950.996,01 eurolla ja joko lainojen määrä tai kassavarojen määrä muuttuu vastaavasti. Irtaimiston
hankkiminen liikelaitoskuntayhtymän omistukseen kasvattaa myös
vuoden 2009 poistoja 190.199,20 eurolla.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää ostaa Kauhajoen kaupungilta, Karijoen, Isojoen ja Teuvan kunnilta sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä eläinlääkinnän käytössä olleen irtaimen käyttöomaisuuden yhteensä 950.996,01 euron kauppahinnalla (Kauhajoki: 534.849,35 €,
Karijoki 61.124 €, Isojoki 81.462,58 € ja Teuva 273.560,08 €). Irtaimiston kauppahinta määräytyy 1.1.2009 kuntien kirjanpidossa olleen tasearvon mukaan. Hankittavasta irtaimistosta muodostetaan
yhtenäinen omaisuuserä koneiden ja kaluston taseryhmään poistosuunnitelman mukaiseen alaryhmään Muut laitteet ja kalusteet, jonka
poistosuunnitelman mukainen poistotapa on viiden vuoden tasapoisto.
Lisäksi johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2009 talousarvion investointiohjelman sekä rahoituslaskelman muuttamisen ja
950.996,01 euron lisämäärärahan investointiohjelmaan sekä esittää
yhteistoimintalautakunnalle, että se päättää myöntää liikelaitoskuntayhtymälle 950.996,01 euron lisämäärärahan irtaimiston hankintaan
sekä 190 199,20 euron lisämäärärahan vuoden 2009 poistoihin.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
29.12.2009

Sivu

442

219 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän käyttöön siirtyneen Kauhajoen terveyskeskuksen lääkevaraston ja hoitotarvikevaraston ostaminen Kauhajoen kaupungilta
Valmistelija/lisätiedot: Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 219 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen
15 §:n mukaan perustajakuntien (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja
Teuva) omistuksessa oleva liikelaitoskuntayhtymän yhteiskäyttöön
tuleva toimialojen kalusto, laitteet ja välineistö luovutetaan Liikelaitoskuntayhtymän omistukseen joko kauppana tai vuokrausmenettelyllä. Ennen luovutusta luovutettava omaisuus arvostetaan sen tasearvon perusteella. Liikelaitoskuntayhtymän käynnistymisen jälkeen
hankittavan kaluston ja muun tarvittavan välineistön hankkii liikelaitoskuntayhtymä.
Kauhajoen terveyskeskuksen lääkevarasto ja hoitotarvikevarasto
ovat siirtyneet liikelaitoskuntayhtymän käyttöön kun palvelutuotanto
on käynnistynyt 1.1.2009.
Lääkevaraston arvo on ollut 54.914,36 euroa ja hoitotarvikevaraston
70.170,18 euroa Kauhajoen kaupungin taseessa 1.1.2009
Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2009 talousarviossa ei ole varattuna
investointiohjelmassa investointimäärärahaa varastojen hankintaa
varten. Varastojen siirtyminen liikelaitoskuntayhtymän aiheuttaa vuoden 2009 talousarvioon 125.084,54 euron lisämäärärahatarpeen investointeihin. Investoinnin johdosta liikelaitoskuntayhtymän talousarvion 2009 rahoituslaskelma muuttuu siten, että investointien määrä
kasvaa 125.084,54 eurolla ja joko lainojen määrä tai kassavarojen
määrä muuttuu vastaavasti.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää ostaa Kauhajoen kaupungilta
terveyskeskuksen lääkevaraston ja hoitotarvikevaraston 125.084,54
euron kauppahinnalla. Varaston kauppahinta määräytyy 1.1.2009 kirjanpidossa olleen tasearvon mukaan. Lisäksi johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2009 talousarvion investointiohjelman sekä rahoituslaskelman muuttamisen ja 125.084,54 euron lisämäärärahan investointiohjelmaan sekä esittää yhteistoimintalautakunnalle, että se
päättää myöntää liikelaitoskuntayhtymälle 125.084,54 euron lisämäärärahan varaston hankintaa varten.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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220 §
Kauhajoen terveyskeskuksen akuuttiosaston kustannusten jako
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi,

Johtokunta 220 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminnan alkaessa
1.1.2009 purkautui myös Kristiinankaupungin-Karijoen Terveyskeskuksen kuntayhtymä, jossa Karijoen osastohoitoa tarvitsevat potilaat
oli hoidettu Kristiinankaupungissa. Vuoden 2009 alusta lukien karijokisten vuodeosastopotilaiden sijoituspaikka oli Kauhajoen terveyskeskuksen akuuttiosasto.
Talousarvion 2009 valmistelussa Karijoki varasi Kauhajoen akuuttiosastolta 7 vuodeosastopaikkaa tarpeitaan varten. Kauhajoki puolestaan siirsi osastolta 8 pitkäaikaispotilasta kuntouttavalle osastolle, jolloin henkilöstöä piti lisätä sekä akuuttiosastolla nopeasta potilasvaihtuvuudesta johtuen että kuntouttavalla osastolla potilasmäärän nousun vuoksi. Kustannuksiksi laskettiin talousarvion valmistelussa
370.000 €, jonka Karijoki myös varasi tämän laskelman mukaisesti
vuoden 2009 talousarvioon menokseen liikelaitoskuntayhtymälle. Yhtymän sisällä raha ohjautui sisäisenä tulona akuuttiosastolle ja kuntouttavalle osastolle, joille lisäkustannus syntyi 1.1.2009.
Kristiinankaupungin-Karijoen Terveyskeskuksen kuntayhtymän purkautuessa piti LLKY:lle tulla sieltä joukko hoitohenkilöstöä. Joulun alla 2008 selvisi, että yhtään hoitohenkilöä ei lopulta tullutkaan. Kauhajoen akuuttiosastolle ja kuntouttavalle osastolle jouduttiin palkkaamaan sovitusta järjestelystä johtuen lisähenkilöstö Karijoen toiveiden
täyttämiseksi. Kustannukset järjestelystä ovat siten olleet olemassa
1.1.2009 lähtien ja ne ovat olleet Kauhajoen menoksi kirjattuna. Karijoen osalle on merkitty kustannuksia toistaiseksi ainoastaan käytettyjen akuuttiosastopäivien määrän mukaan. Niitä on alkuvuonna ollut
2-3 osastopaikan verran ja nyt viimeaikoina noin 4 paikan verran.
Kauhajoen asukkaita on pystytty osittain hoitamaan Karijoen varauksesta käyttämättä jääneillä potilaspaikoilla, joten osa syntyneistä kuluista kuuluu Kauhajoen maksettavaksi.
Akuuttiosaston henkilöstön käyttö poikkeaa pitkäaikaishoidon osastoista siinä, että osastolla on oltava jatkuvasti valmius ottaa potilaita
koko osaston vuodepaikkojen määrä ja tarvittaessa ylikin. Henkilökuntaa ei voi siten mitoittaa päivittäin sen mukaan, miten paljon potilaita on aamulla, koska potilaiden vaihtuvuus on päivittäin Kauhajoella keskimäärin noin 10 henkilöä, viimeaikoina yli 11 henkilöä. Päivittäiset vaihtelut voivat olla suuria ja samoin osaston kuormitus vaihtelee.
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Perussopimuksen 19 §:ssä mainitaan:
”Mikäli jäsenyhteisö yksipuolisesti päättää palvelujen käytön merkittävästä vähentämisestä, tulee kyseisen jäsenyhteisön osallistua kyseessä olevaan tuotantoon kohdistuviin tuotantopanoksiin, joita ei
voida sopeuttaa alenevaan tuotantomäärään tuotantoteknisistä, henkilöstömitoituksesta
tai muista seikoista johtuen, vähintään kahden seuraavan toimintavuoden ajan. Merkittävänä palvelujen käytön muutoksena pidetään
vähintään 25 %:n vähenemistä
hankintana Liikelaitoskuntayhtymältä suhteutettuna jäsenyhteisön ko.
palvelujen rahalliseen kokonaishankintamäärään.”
Em. perussopimuksen kohtaa ei voida tähän suoraan soveltaa, koska kysymyksessä on kokonaishankinnan osa. Toisaalta toiminnan
käynnistämisvaiheessa kaikki jäsenkunnat ovat ottaneet myös taloudellisen riskin osaltaan. Tilinpäätöksen oikea valmistelu edellyttää,
että näin merkittävät asiat sovitaan myös riittävän ajoissa ellei toimitakaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.
Yhtymän taholta on esitetty jo alkuvuodesta, että sovittaisiin Karijoen
potilaspaikkojen osalta kiinteä paikkamäärä, jonka kustannukset Karijoki maksaa. Menettelynä tämä olisi yksinkertainen ja ennakoitavissa. Tämän tulisi olla lähellä Karijoen alun alkaen varaamaa paikkamäärää, koska henkilöstö on palkattu Karijoen esittämän tarpeen
mukaisesti eikä muuta ole vuoden aikana sovittu.
Vuoden 2009 osalta nykyistä käyttöä ajatellen sopiva Karijoen maksettavaksi tuleva paikkamäärä olisi 5. Perusteluna olisi toiminnan
käynnistyminen sovitun mukaisesti. Samalla pyritään kaikin tavoin
välttämään keskussairaalan ns. sakkomaksuja johtuen siitä, että
akuuttiosasto ei voisikaan ottaa ajallaan vastaan potilaita keskussairaalasta. Kauhajoen kaupungin osuudeksi tulisi tuolloin talousarviosta poiketen 2 paikkaa Karijoen varausosuudesta. Rahoitusosuudet
ovat tuolloin 370.000 €:sta: Karijoki 264.286 € ja Kauhajoki 105.714
€.
Vuodelle 2010 valmistellussa talousarviossa Karijoen kuntaneuvottelussa nostettiin esille, että Karijoki varaisi vuodelle 2010 akuuttiosastolta 4 potilaspaikkaa ja maksaisi ne. Niiden hinta on 220.000 €. Samalla Karijoki esitti, että mikäli tarvetta on lisäpotilaspaikoille, Karijoki
maksaa keskussairaalan sakkomaksun mukaisen hinnan ylityksestä.
LLKY tällöin pitää ylimenevän potilasosuuden joko keskussairaalassa
tai Kauhajoen akuuttiosastolla harkintansa mukaisesti sen vaikuttamatta Karijoen maksamaan hintaan.
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Tulevien vuosien osalta ei voida vielä laatia suunnitelmaa ennen kuin
on tarkempaa tietoa palvelurakenteesta myös akuuttiosastojen osalta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että Kauhajoen akuuttiosaston osalta Karijoen maksuosuudeksi talousarviossa merkitty 370.000
€ vuodelle 2009 muuttuu seuraavasti:
- Karijoen maksuosuus määräytyy neljää vuodeosaston paikkaa
vuositasolla vastaavaksi määräksi eli 4 x 365 x 145 € = 211.700 €
lisättynä 10 %, jolloin lopullinen kustannus on vuonna 2009 yhteensä 232.870 €.
- Kauhajoen maksuosuus on 137.130 € siitä, että se on käyttänyt
Karijoelle talousarviossa varattua vuodeosaston hoitopäivämäärää ennakkosuunnitelmasta poiketen akuuttiosastolla.
Edelleen johtokunta päättää vuoden 2010 talousarvion osalta seuraavaa ellei yhteistoimintalautakunnan tilauksesta muuta johdu:
- Karijoki maksaa Kauhajoen akuuttiosaston kustannuksista
240.000 €.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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221 §
Selvitys Länsi-Suomen lääninhallitukselle Suupohjan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta
Valmistelija/lisätiedot: Tapani Ojala, puh. 0400 161 501
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 221 §

Kuntien vastuulla olevan ympäristöterveydenhuollon toimeenpanon
tehostamiseksi ja toimintojen kehittämiseksi säädetty ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita koskeva laki (410/2009) tuli
voimaan 15.6.2009. Lain tavoitteena on tehostaa ympäristöterveydenhuollon valvonnan järjestämistä. Uudistuksella pyritään myös viranhaltijoiden erikoistumiseen ja valvonnan johtamisen selkeyttämiseen.
Lain mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueessa tulee olla käytettävissään vähintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit, joilla järjestetään ympäristöterveydenhuollon palvelut. Yhteistoiminta-alueella tarkoitetaan kahden tai useamman kunnan muodostamaa aluetta.
Pienten jo muodostuneiden yhteistoiminta-alueiden, joilla ei ole riittävää ympäristöterveydenhuollon henkilöstöresurssia, on haettava laajempaa yhteistoimintaa lähialueen kuntien tai yhteistoiminta-alueiden
kanssa, jotta yksikköön saadaan riittävä ympäristöterveydenhuollon
henkilöresurssi. Ellei vuoden 2009 loppuun mennessä ole tehty päätöstä riittävän suuresta (10 henkilötyövuotta tai yli) yksiköstä, valtioneuvosto voi päättää yksikön muodostumisesta.
Kunnan ja yhteistoiminta-alueen on toimitettava lääninhallitukselle
(1.1.2010 alkaen aluehallintokeskus) yhteistoimintaa koskevat tiedot
31.1.2010 mennessä. Lain mukaan aluehallintovirastolle toimitettava
tiedot ovat vähintään;
1. ympäristöterveydenhuollosta vastaavan toimielimen nimi ja yhteystiedot;
2. kunnat, jotka kuuluvat yhteistoiminta-alueeseen; sekä
3. ympäristöterveydenhuollon henkilöresurssit.
Johtajan ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
johtokunta päättää antaa seuraavan selvityksen Suupohjan alueen
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä ovat mukana Kauhajoen kaupunki sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat. Asukkaita
liikelaitoskuntayhtymän alueella on noin 24 550.
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Liikelaitoskuntayhtymässä ovat omina palvelulohkoinaan hoidon ja
hoivan palvelut, sosiaalipalvelut, ympäristöpalvelut sekä sisäinen tukipalvelu.
Ympäristöpalvelut sisältää kolme osavastuualuetta, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon sekä ympäristönsuojelun. Liikelaitoskuntayhtymässä on yhteinen ympäristölautakunta, joka koostuu
peruskuntien valitsemista kymmenestä luottamushenkilöistä, joista
viisi on Kauhajoelta, kolme Teuvalta, yksi Isojoelta ja yksi Karijoelta.
Ympäristölautakunta on riippumaton toimielin. Sen postiosoite on PL
100, 61801 Kauhajoki.
Ympäristöpalveluissa on kaikkiaan 12 henkilön työryhmä, jossa on
neljä ympäristöterveystarkastajaa, viisi eläinlääkäriä, ympäristösihteeri, toimistosihteeri sekä ympäristöpalvelujohtaja. Kaikkien toiminta-alueena on koko Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
alue.
Ympäristöpalvelujohtaja vastaa koko toimintasektorin toiminnasta ja
sen koordinoimisesta. Ammatillisesti hän on sekä ympäristöterveysvalvonnan että ympäristönsuojelun ammattilainen. Ympäristöpalvelujohtajan työpanoksesta tällä hetkellä noin 80 % on hallinnollista johtamista ja noin 20 % ympäristönsuojelutyötä.
Eläinlääkintä on osavastuualue, jonka vetäjänä toimii hygieenikkoeläinlääkäri. Hän vastaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden laitosvalvonnasta sekä toimii vastaavana eläinlääkärinä.
Toimistosihteeri toimii koko ympäristöpalvelulohkolla ja hoitaa käytännön paperityöt, kuulutukset, maksuliikenteen ym. sekä toimii ympäristölautakunnan sihteerinä. Toimistosihteeri on tärkeä lenkki viranomaistyössä ja noin puolet hänen henkilötyövuosipanoksestaan
menee ympäristöterveydenhuollon toimialueelle.
Ympäristöpalvelut on vuoden 2009 alusta toiminut yhteisillä tietokoneohjelmilla seutuverkossa. Seutuverkko on yhteinen koko Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle. Seutuverkko on mahdollistanut yhteiset verkko-ohjelmat, kuten TerveKuu ohjelman sekä sujuvan tiedonkeruun, kirjaamisen sekä tiedon haun.
Ympäristöpalveluissa on vuoden 2009 kuluessa investoitu tietokonelaitteisiin ja kaikille työntekijöille on hankittu kannettavat tietokoneet,
jolloin on saatu myös joustavuutta työn järjestelyihin.
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Toimintaympäristöä on järkeistetty, jolloin ympäristöterveysvalvonnan
ja ympäristönsuojelun viranhaltijat sekä ympäristöpalvelujohtaja toimivat samassa toimipisteessä. Yhden johtajan malli on toiminut hyvin
ja lukuisia toiminnallisia uudistuksia on jo saatu toteutettua. Toimialueelle on hyväksytty vuoden 2009 alussa yhtenäinen taksa sekä
ympäristöterveydenhuoltoon että ympäristönsuojeluun.
Ympäristöterveysvalvonnassa on kuluvan vuoden aikana pystytty hyvin hyödyntämään erikoisosaamista. Työkuvia on myös pystytty
muuttamaan, jolloin erikoisosaamista on voitu hyödyntää ja työtä jakaa järkevällä tavalla. Tärkeää on ollut kartoittaa myös ei niin mukavat työtehtävät ja näiden osalta on suunnitelma työnkierrosta.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella toimii Kauhajoen elintarviketutkimuslaitos (EL 210 ja Finas n:ro T091). Laboratorio tukee hyvin valvontaviranomaisen työtä ottamalla sopimuspohjaisesti esim. vesilaitosnäytteet ja yritysten omavalvontanäytteet.
Ympäristöterveysvalvonta myös ostaa laboratoriolta näytteenottopalveluja.
Johtokunta katsoo, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella ympäristöterveysvalvonnan palvelut ovat toteutettu laadukkaasti ja niin, että ne täyttävät ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita koskevan lain (410/2009) velvoitteet. Henkilöstöresurssit jakaantuvat myös tasapuolisesti toimintalohkoittain ja työyhteisö on kiinteä kokonaisuus sekä henkilöinä että maantieteellisenä
kokonaisuutena alueellisesti, jota myös Kauhajoen elintarvikelaboratorion palvelut tukevat.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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222 §
Eläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärä vuodelle 2010
Valmistelija/lisätiedot: Katri Heikkilä, puh 040 570 0907
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 222 §

Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan
lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan/kuntayhtymän tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden
määrä seuraavaksi vuodeksi.
Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut. Kuntien eläkevakuutus on ilmoittanut
22.9.2009 päivätyllä yleiskirjeellä 2/2009 palkkioiden enimmäismäärän, joka on 47.717,04 €. Vuonna 2009 palkkioiden enimmäismäärä
on ollut 46.645,068 €.
Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enimmäismäärä
eläinlääkäreittäin. Palkkioiden määrä on aiheellista vahvistaa myös
vahvistamishetkellä avoimena oleville viroille.
Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään
vakinaisien eläinlääkärien sijaisilla ja muilla tilapäisillä työntekijöillä
sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym.
päivystäjille, jotka eivät ole vakinaisessa virassa.
Päätöksessä on ilmoitettava, mitkä muut kunnat kuuluvat samaan
päivystysrenkaaseen sekä mistä lukien kunta on siihen kuulunut.
Sijaisten ja ulkopuolisten päivystäjien palkkioiden määrä voidaan
vahvistaa vuosipalkkioina tai päiväpalkkioina. Kun palkkio on vahvistettu päiväpalkkiona, on se käytävä ilmi päätöksestä. Jos sijaisen ja
päivystäjän palkkioiden enimmäismäärä on vahvistettu vuosipalkkina,
käytetään jakajana 360 päivää laskettaessa tietyn sijaisuuden tai
päivystyksen toimenpidepalkkioiden määrää.
Johtajan ehdotus: Palkkioiden määrät vuodelle 2010 vahvistetaan
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vakinaisille eläinlääkäreille seuraavasti:
Arto Kangasniemi
47.717,04 euroa
Taina Kalliomäki
47.717,04 euroa
Marja Bergström
47.717,04 euroa
Tapani Pukkila
35.000 euroa
Kari Lähdesmäki
9.000 euroa
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Sijaisten, tilapäisten viranhaltijoiden ja päivystäjien palkkioiden määrä lasketaan päiväpalkkiona kertomalla sijaisuus- tai päivystyspäivien
lukumäärä vakinaisten palkkioiden määrällä (47.717,04 €) ja jakamalla tämä 360:llä.
Käsittely: Henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä oli läsnä hyväksyttynä
asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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223 §
Autoklaavin hankinta hammashoitolaan
Valmistelija/lisätiedot: Aune Vanhanen, puh. 040 195 5541, 06 2413 3342
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 223 §

Teuvan hammashoitolaan tulevasta autoklaavista (1 kpl) on pyydetty
tarjouksia. Hankinnasta on ilmoitettu 25.11.2009 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana Hilmaan.
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin siten, että
hinnan painoarvoksi tulee 55 % ja laadun painoarvoksi 45 % seuraavasti:
1. Hinta 55 %. Tarjoushinnaltaan edullisin tarjous saa 55 pistettä (=
maksimipistemäärä). Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: edullisimman tarjouksen tarjoushinta jaettuna asianomaisella tarjouksen tarjoushinnalla ja kerrottuna 55 pisteellä.
2. Laatu 45 % (45 pistettä)
Subjektiivinen käytettävyys
a. Helppokäyttöisyys
b. Steriloitaville välineille mitoiltaan sopiva
c. Ergonomisesti soveltuva

27 %
10 %
12 %
5%

27,0
10,0
12,0
5,0

Korjaukset ja huolto
a. Palvelun nopeus (lähin huoltopiste/-mies alle 100 km)
b. Vuosihuoltosopimuksen sisältö
c. Huollon kustannukset (työveloitus, kulukorvaukset, osat)
d. Kokemukset ko.toimittajan huolloista
e. Takuuehdot

13 %
4%
3%
3%
2%
1%

13,0
4,0
3,0
3,0
2,0
1,0

5%
5%

5,0
5,0

Tunnettuus – luotettavuus
a. Käyttökokemukset

Tarjousten jättöaika oli 3.12.2009 klo 16.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä jätettiin tarjouksia seuraavasti: Getinge Finland Oy, Hammasväline Oy, Clinichem Oy Ltd ja Plandent Oy.
Clinichem Oy Ltd perui tarjouksensa 4.12.2009.
Tämän vuoden talousarvion investointiosassa on käytettävissä riittävä varaus.
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Vastaavan hammaslääkärin Irma Åkerbladin toimesta on hammashuollossa tehty tarjousten vertailu. Esityslistan lisätietona on tarjouspyyntö, hankintailmoitus, tarjousten avaamispöytäkirja ja yhteenvedot tarjouksista. Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävillä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä Getinge Finland
Oy:n tarjouksen koskien hammashoitolan autoklaavia (1 kpl autoklaavi HS 33 EC-1), kokonaishinta 18.600,00 € alv 0 %, koska se on
halvin ja myös kokonaistaloudellisesti edullisin.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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224 §
Vuokrasopimuksen irtisanominen/ Kainaston neuvola
Valmistelija/lisätiedot Seija Haavisto, puh. 0400 680 037
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 224 §

Kainastolla on toiminut niin sanotussa neuvolakiinteistössä neuvolapalvelut ja kotihoidon tiimipiste.
Neuvolatoiminta lopetetaan Kainaston kiinteistössä 1.1.2010 alkaen.
Kainaston neuvolapalvelut on siirretty Aron neuvolaan. Vuokrasopimus neuvolan osalta sanotaan irti 1.2.2010 alkaen.
Kotihoidon tiimipiste jää toistaiseksi rakennukseen.
Kainaston neuvolan pääomavuokra on 1.324,55 € /vuosi ja käyttötalousmenot 8.000 €/ vuosi.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä kyseisen vuokrasopimuksen irtisanomisen neuvolan osalta.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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225 §
Arkistotoimen organisointi ja arkistonmuodostajat sekä arkistotoimen
toimintaohjeen hyväksyminen
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 225 §

Arkistolain (831/1994) 9 §:n mukaan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän arkistotoimen järjestäminen kuuluu johtokunnalle. Lähinnä johtokunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että arkistotoimen resurssit,
organisointi ja muutkin käytännön arkistointitehtävät peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä vastaavat arkistolainsäädännön vaatimuksia.
Asiakirjoihin kohdistuvien toimenpiteiden merkitys on kasvanut entistä tärkeämmäksi uuden julkisuuslain ansiosta. Hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi viranomaisten on huolehdittava asiakirjojen ja
tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta
saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä ja
muista tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Julkisuuslaissa edellytetty hyvä tiedonhallintatapa ei voi toteutua peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminnassa, mikäli arkistotoimen ja asiakirjanhallinnon tehtävät laiminlyödään. Asialla on suuri merkitys myös yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvan ja tietosuojan toteutumisen kannalta.
Sähköisten asiakirjojen lisääntyessä, asiakirjahallinto ja arkistotoimi
edellyttävät suunnittelua ennakkoon. Tässä suunnittelussa keskeisiä
ohjaus- ja työvälineitä ovat tehtävänmukaiset arkistonmuodostussuunnitelmat ja arkistotoimen toimintaohje. Näiden laadintaan ja ylläpitoon tulee panostaa, sillä käytännössä ne säätelevät useimpien
toimen- ja viranhaltioiden päivittäistä työtä.
Tiedonhallintasuunnitelmat (AMS) sekä myös rekisteriselosteet ja tietojärjestelmäselosteet on pidettävä yleisön saatavilla.
Johtokunnan on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii yhtymän pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista
hallinnon osalta ja ohjeistaa osa-arkistonmuodostajia.
Johtokunta määrittelee käytännössä myös sen, ketkä peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä ovat osa-arkistonmuodostajia. Osaarkistonmuodostajan tehtävänä on määrätä asiakirjojen säilytysajat
ja –tavat sekä ylläpitää niistä arkistonmuodostussuunnitelmaa
(AMS). Säilytysaikoja määrättäessä tulee huomioida lait ja määräykset. Arkistolaitos määrää pysyvästi säilytettävät asiakirjat.
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Osa-arkistonmuodostajalla tarkoitetaan organisaatioyksikköä, jolle
muodostuu itsenäinen, muista riippumaton asiakirjakokonaisuus ja
joka vastaa omien tehtäviensä osalta asiakirjahallinnosta, arkistonmuodostuksesta ja arkistotoimen hoidosta.
Osa-arkistonmuodostajiksi tulisi yhtymässä nimetä seuraavat palvelualueet; hallintopalvelut, sisäisen tukipalvelun alue, sosiaalipalvelut,
hoidon- ja hoivan palvelut ja ympäristöpalvelut.
Palvelujohtajat nimeävät osa-arkistonmuodostajalle arkistovastaavan
/ -vastaavat, jonka toimenkuva tulee rakentaa niin, että arkistotoimen
hoitamiselle jää riittävät resurssit. On korostettava sitä, että rationaalisesti hoidettu arkistotoimi ja asiakirjahallinto tuottavat myös selkeitä
kustannussäästöjä.
Liikelaitoskuntayhtymälle on laadittu arkistotoimen toimintaohje, joka
on esityslistan liitteenä 2 / johtokunta 29.12.2009. Ohje on osa liikelaitoskuntayhtymän sisäistä valvontaa. Arkistotoimen toimintaohjeen
valmisteluun ovat osallistuneet Kauhajoen kaupungin arkistosihteeri
Päivi Kaappola, tilintarkastaja Nils Hellberg ja yhtymän hallinnon toimistosihteeri Jaana Korkeamäki.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän arkistotoimen toimintaohjeen liitteen mukaisesti. Arkistotoimen toimintaohje otetaan käyttöön 1.1.2010 lähtien.
Lisäksi johtokunta määrää hallinnon toimistosihteerin johtamaan yhtymän arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtimaan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista hallinnon osalta sekä ohjeistamaan
osa-arkistonmuodostajia.
Johtokunta hyväksyy osa-arkistonmuodostajiksi seuraavat palvelualueet; hallintopalvelut, sisäisen tukipalvelun alue, sosiaalipalvelut,
hoidon- ja hoivan palvelut ja ympäristöpalvelut.
Palvelujohtajat määräävät näille osa-arkistonmuodostajille arkistovastaavat tai –vastaavia.
Lisäksi johtokunta määrää arkistotoimen organisoimiseksi laatimaan
seuraavat suunnitelmat, selosteet ja ohjeet viimeistään syyskuussa
2010:
- Arkistolain 8 §:n ja julkisuuslain asetuksen viranomaisen toiminnan
julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1 §:n vaatimat tehtävänmukaiset tiedonhallintasuunnitelmat laaditaan arkistovastaavien ja hallinnon toimistosihteerin yhteistyönä ja lisäksi jokaisen toimen/viranhaltijan tulee osallistua tehtäviensä prosessikuvausten
tekoon,
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- henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n mukaiset rekisteri- ja tietosuojaselosteet laativat henkilörekisteristä muutenkin vastuussa
olevat toimen- / viranhaltijat,
- julkisuuslain asetuksen viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja
hyvästä tiedonhallintatavasta 8 §:n vaatimat tietojärjestelmäselosteet laativat ko. tietojärjestelmistä vastuussa olevat toimen- / viranhaltijat
Tarvittaessa ohjeistusta selosteiden ja prosessikuvausten tekoon antavat arkistovastaavat ja hallinnon toimistosihteeri.
Käsittely: Esityslistan lähettämisen jälkeen tilintarkastaja on pyytänyt
tehtäväksi arkistotoimen toimintaohjeeseen vielä seuraavan tarkennukset: Hallintopalvelut, sisäisen tukipalvelun alue ja ympäristöpalvelut siirretään peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän päätearkistoon
Kauhajoen kaupungintalolle niille varattuihin arkistotiloihin. Sosiaalija hoidon- ja hoivanpalvelut siirretään hajautetusti yhtymän päätearkistoon ao. jäsenkunnassa tälle varattuihin arkistotiloihin. Muutos
koskee toimintaohjeen kohtia
- sivu 1, kohta 2, toinen kappale
- sivu 2, kohta 8 ja kohta 10
- sivu 5, kohta 9, ensimmäinen kappale
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen käsittelyssä esitetyllä tarkennuksella arkistotoimen toimintaohjeeseen.
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226 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2011-2012 taloussuunnitelman hyväksyminen
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 §
Johtokunta 23.11.2009 / 183 §
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.
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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 %.
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.
Vuonna 2009 liikelaitoskuntayhtymän yhteispäivystys on ollut kirjattuna Kauhajoen kuntatunnisteelle. Vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa yhteispäivystys on kirjattuna kokonaisuudessa yhteisettunnisteelle, nettokustannus 678.143 €.
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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.
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 €.
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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.
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
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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 §

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.
Kuntaneuvotteluissa sovittiin seuraavat raamit sosiaali- ja hoidon ja
hoivan palvelualueille.
Isojoki: muutos 2009 TA:sta 4,70 %, 136.014 euroa vähennystä
talousarvioehdotuksesta.
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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.
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
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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.
---Valmistelijat/lisätiedot: Jaana Järvi-Laturi, puh. 046 855 5004,
Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907,
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 226 §

Hyväksyttävänä olevaan talousarvioon on edellisen käsittelyn jälkeen
tehty esityslistan lisätietona olevan yhteenvedon mukaiset muutokset
mm. vähennetty yhteiset tunnisteen muut työeläkemaksut määrärahaa (varhe-maksut) ja siirretty yhden toimistosihteerin lisäys vuodelle
2011. Isojoen kunnan osalta on pienennetty mm. vuokria ja lisätty
sairausvakuutuskorvauksia. Teuvan kunnan osalta on vähennetty
asiakaspalvelujen ostoja.
Talousarvion edellisen käsittelyn jälkeen liikelaitoskuntayhtymän talousarvioon on tehty seuraavat tekniset muutokset:
- tuloslaskelma ja rahoituslaskelma on muutettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisiksi,
- vuoden 2010 rahoituslaskelma on tasapainotettu lainan otolla.
Perussopimuksen mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon irtaimiston hankinta 1.1.2009 tulee aiheuttamaan liitteenä 3/johtokunta 29.12.2009 olevaan talousarviokirjaan seuraavan
muutoksen: vuoden 2010 talousarvion poistojen määrä kasvaa
190.199,20 euroa samoin kuin suunnitelmavuosien. Poistojen lisääntymisestä johtuen tilikauden 2010 arvioitu alijäämä kasvaa 90.000
eurosta 280.199,20 euroon.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti seuraavalla tarkennuksella: vuoden 2010 talousarvion poistojen
määrä kasvaa 190.199,20 euroa. Poistojen lisääntymisestä johtuen
talousarviovuoden 2010 arvioitu alijäämä kasvaa 90.000 eurosta
280.199,20 euroon.
Johtokunnan päätös: Yleiskeskustelun jälkeen johtokunta päätti, että henkilöstöä koskevien uusien vakanssien täyttämistä tulee edeltää
tehtävien laajempi selvitys toimipisteessä/palveluprosessissa, jonka
perusteella määritellään lisähenkilöstön tarve.
Johtokunta hyväksyi vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010 –
2012 taloussuunnitelman yksimielisesti laajan keskustelun jälkeen.
Vuoden 2010 talousarvio ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelma on
pöytäkirjan liitteenä 1/johtokunta 29.12.2009.
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227 §
Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen indeksitarkistus
Valmistelija/lisätiedot: Jaana Järvi-Laturi, puh. 046 855 5004,
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 227 §

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kunta voi päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut
tai antaa palvelun maksutta. Kunta ei saa periä palveluista niiden
tuotantokustannuksia suurempaa maksua.
Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen
vuosi. Seuraavat tarkistetut maksut tulevat voimaan vuoden 2010
alusta.
Maksujen tarkistamisessa käytetään työeläkeindeksiä tai kansaneläkeindeksiä.
Esityslistan liitteenä 4/johtokunta 29.12.2009 on sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 1.1.2010 alkaen.
Ehdotus: Johtokunta päättää periä sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuasetuksen liitteen mukaiset asiakasmaksut 1.1.2010
lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Kuntaliiton yleiskirje 27/80/2009, 7.12.2009 Kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyvät käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle 1.1.2010.
Kuntaliiton yleiskirje 29/80/2009, 8.12.2009 Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2010 alusta.
Kuntaliiton yleiskirje 26/80/2009, 11.12.2009 Eläinlääkintähuoltolaki
uudistui.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 16/2009, 4.12.2009 Uutta
työlainsäädäntöä sekä Korkeimman hallinto-oikeuden päätös julkisesta hakumenettelystä.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 17/2009, 9.12.2009 Vuoden 2009 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2010 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 18/2009, 11.12.2009
Matkakustannusten korvaukset 1.1.2010 lukien.
Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 3/2009, 7.12.2009 KuEl-maksut:
työnantajan keskimääräinen maksu pysyy ennallaan vuonna 2010.
Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja
9.12.2009, josta lisäksi otteet
49 § Palvelusopimus vuodelle 2009/Muutos
50 § Talousarvion toteutumisvertailu ajalla 1.1. – 31.10.2009
51 § Yhteistoimintalautakunnan keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä talousarvio vuodelle 2010 ja taloussuunnitelma vuosille 2011 ja 2012
(Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2010)
Pykälät ovat lisätietona.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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229 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 229 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
27 §

Sosiaalityöntekijä Esko Kiviniityn valinta sosiaalipalvelujohtajan
sijaiseksi.
Sosiaalipalvelujohtajan sijaiseksi määrätään sosiaalityöntekijä
Esko Kiviniitty 14.12.2009 alkaen. Esko Kiviniityn tehtäväkohtainen palkka korotetaan tehtävän vaativuuden muutoksen
vuoksi 10 % 14.12.2009 alkaen.

28 §

Täyttölupa/kehitysvammahuollon hoitoapulaisen määräaikainen
toimi Kauhajoen toimintakeskuksessa.

29 §

Täyttölupa/ohjaajan ja hoitoapulaisen osa-aikaeläkkeiden sijaisuudet. Yhden vakinaisen toimen perustaminen Teuvan toimintakeskuksessa.

30 §

Täyttölupa/lähihoitajan vakinainen toimi Lehtiharjussa.

31 §

Täyttölupa/kehitysvammahuollon
Kauhajoen toimintakeskuksessa.

32 §

Täyttölupa/sairaanhoitajan vakinainen toimi yhteispäivystyksessä.

33 §

Täyttölupa/sosiaalityöntekijän vakinainen virka lapsiperheiden
sosiaalityössä.

ohjaajan

vakinainen

toimi

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
503 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Terveyskeskuslääkärin virkaan valitaan Sanna Jaakkola ajalle
1.1. – 31.12.2010.

504 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Terveyskeskuslääkärin virkaan valitaan Jussi Heikkilä ajalle 1.1.
– 31.12.2010.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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230 §
Kotihoidosta ja tukipalveluista perittävät maksut 2010
Valmistelija/lisätiedot: Sinikka Mäkinen, puh. 0400 335 702,
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 230 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset
tulevat voimaan 1.1.2010 lukien. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät maksut ja tulosidonnaisten maksujen tulorajat on sidottu asiakasmaksulain ja – asetuksen nojalla indeksiin. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi.
1.1.2010 voimaan tuleva asiakasmaksuasetuksen 3 § 2 momentissa
tarkoitettujen jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun maksujen määräytymisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan. Tämä merkitsee sitä, että palvelun käyttäjältä perittävä asiakasmaksu pääsääntöisesti
alenee. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta peritään kuukausimaksu palvelun laadun ja määrän, käyttäjän
maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Kuukausimaksu saa olla
enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa
säädetyn maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat 1.1.2010 alkaen seuraavat:
Henkilömäärä
1
2
3
4
5
6

Tuloraja €/kk
520
959
1 504
1 860
2 252
2 585

Maksuprosentti
35
22
18
15
13
11

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 316 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän
kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelma sisältää sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon.
Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta maksu on 1.1.2010 alkaen enintään 13,70 euroa lääkärin ja enintään 8,70 euroa muun
henkilön kotikäynniltä.
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Kotona annettavan palvelun maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Jos kunta järjestää kotona annettavat palvelut ostopalveluna, on ostopalveluista perittävä samat maksut
kuin kunnan itsensä tuottamista vastaavista palveluista.
Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai –asetuksessa, joten niistä voidaan periä kunnan tai kuntayhtymän päättämä maksu.
Esityslistan liitteenä 5/johtokunta 29.12.2009 on esitys Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kotihoidon asiakasmaksuista
1.1.2010 alkaen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liitteen mukaiset kotihoidosta ja tukipalveluista perittävät maksut 1.1.2010 lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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231 §
Muut asiat
Johtokunta 231 §

Pöytäkirjantarkastus:
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Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Nuuttila ja johtokunnan puheenjohtaja esittivät kiitoksensa johtokunnalle ja liikelaitoskuntayhtymän henkilöstölle kuluneesta vuodesta.
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232 §
Laboratorio- ym. kuljetusten option käyttö
Laboratorio- ym. kuljetusten tarjouskilpailu
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 27.11.2008 / 127 §
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 127 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän nimissä on pyydetty
tarjouksia laboratorionäytteiden ja –vastausten, lääkelähetysten, sisäisen kirjepostin ja pientavaran kuljetuksista ajalle 1.1.2009 –
31.12.2009 sekä lisäksi optiomahdollisuutena yksi vuosi 31.12.2010
saakka. Hankinnasta on ilmoitettu 27.10.2008 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana Hilmaan. Hankinnasta ilmoitettiin myös
Kauhajoen kunnallislehdessä 24.10.2008, Tejukassa 23.10.2008 ja
Suupohjan seudussa 23.10.2008.
Tarjousten jättöaika oli 14.11.2008, klo 15.00 mennessä ja määräaikaan mennessä jätettiin kaksi tarjousta: Kevytkuljetukset Jukka Juurakko Oy ja Tapio Kankainen. Toimistosihteeri Jaana Korkeamäki ja
sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Viitala avasivat tarjoukset
17.11.2008. Tarjousten avaamisen jälkeen vertailtaessa tarjoajien
kelpoisuutta, todettiin että Tapio Kankaisen tarjouksesta puuttuu selvitysliikenneluvan voimassaolosta. Hyvän hallintatavan mukaisesti,
hänelle annettiin mahdollisuus tarjouksen täydentämiseen. Tapio
Kankaista pyydettiin 24.11.2008 toimittamaan voimassaoleva liikennelupa ja hän toimitti sen samana päivänä. Siten molemmat tarjoukset olivat vertailukelpoisia ja tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti
Tapio Kankainen, sopimuskauden (1 vuosi) arvon ollessa 27.009,36
€. Arvoon on laskettu mukaan mahdollinen ylimenevän osan tuntiveloitus 26,00 €/h/pv.
Asian lisätietona on tarjouspyyntö, luonnos sopimuksesta, reittikuvaus, tarjousten avauspöytäkirja, Kevytkuljetus Juurakko Oy tarjous,
Tapio Kankaisen tarjous sekä tarjousvertailu.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen tehneen Tapio Kankaisen tarjouksen em.
kuljetuksista sopimuskaudelle 1.1.2009 – 31.12.2009.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
-----
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Valmistelija/lisätiedot: Merja Kuusinen, puh. 040 865 7911,
Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 232 §
(jatkoa 2)

Kevytkuljetukset Jukka Juurakko Ky teki 11.12.2008 em. päätöksestä
markkinaoikeudelle muutosvaatimuksen, jonka markkinaoikeus hylkäsi päätöksellään 22.10.2009. Kyseinen markkinaoikeus päätös on
tullut lainvoimaiseksi kuluvan vuoden joulukuun alussa.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on tarjouspyynnössään 20.10.2008 pyytänyt kuljetustarjouksen 1.1. – 31.12.2009 ja optiomahdollisuutena yksi vuosi 31.12.2010 saakka. Optiopäätöksen
valmistelua varten on Kuljetusliike Tapio Kankaisen kanssa käyty
neuvottelu 3.12.2009 optiovuoden hintatarkistuksesta kaudelle 1.1. –
31.12.2009.
Neuvottelussa todettiin myös, etteivät LLKY:n kuljetusten kokonaistarpeet olleet tiedossa tarjouspyyntöä vuodelle 2009 tehtäessä. Kuluneen vuoden aikana on toiminta muotoutunut kuljetustarpeen mukaisesti, aikatauluja ja reittejä päivitetty tarpeen mukaan. Reittikilometrit ovat olleet keskimäärin 125 km. Lääkekuljetusten alkaessa
Isojoelle 1.7.2009 Teuvan lääkekeskuksesta, kuljetusreitin suunta
muuttui Kauhajoki – Teuva - Karijoki – Isojoki – Kauhajoki. Pientavarakuljetuksissa keskusvarastotavaroiden määrän lisääntyminen Isojoelle, Karijoelle ja Teuvalle on jakanut keskusvarastokuljetukset
kahdelle päivälle ja auton tilakapasiteettia tarvitaan pyydettyä enemmän. Seinäjoen sairaalan kuriirikuljetuksen loputtua 30.9.2009 Karijoelle ja Isojoelle, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
kuljetus on kuljettanut Karijoen ja Isojoen Seinäjoen sairaalaan menevät näytteet Kauhajoelle saakka. Tarjotun kokonaisaikataulun sisällä on kuitenkin pysytty.
Kuljetusliike Tapio Kankainen on tehnyt hinnantarkistuksen option
käyttöä varten ja uusi tarjottu hinta 0,72 euroa/ kilometri (v. 2009 hinta ollut 0,66 euroa/kilometri). Optiokauden (v. 2010) arvo on n.
29.500 euroa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy käytettäväksi option em.
kuljetuksista sopimuskaudelle 1.1. – 31.12.2010 Tapio Kankaisen
kanssa em. hinnantarkistuksen mukaisesti ja johtokunnan 27.11.2009
§ 127 päätökseen perustuen.
Käsittely: Keskustelun jälkeen johtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: Johtokunta hyväksyy vuoden 2009 sopimuksen jatkamisen
31.1.2010 saakka. Muilta osin asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä
varten.
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Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti asian ottaminen
käsittelyyn lisäesityslistalta.
Johtokunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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