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1§
Johtokunnan kokouspaikka, kokousaika, kutsun ja esityslistan lähettäminen sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 11.3.2009 / 41 §
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 41 §

Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 30 §:n mukaan toimielin
päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen
sen pitämisestä.
Hallintosäännön 31 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista,
siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Hallintosäännön 41 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Johtokunnan kokousten esittelijänä toimii liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 38 §:n mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän johtaja.
Johtajan ehdotus: Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan varsinaiset
kokoukset kunnallisvaalikaudella 2009 – 2012 pidetään Kauhajoen
kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Joitakin
kokouksia voidaan johtokunnan tai puheenjohtajan määräyksestä pitää muussakin soveliaassa paikassa.
Johtokunnan varsinaiset kokoukset pidetään tiistaisin pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Mahdolliset ylimääräiset kokoukset pidetään
johtokunnan tai puheenjohtajan erikseen määrääminä ajankohtina.
Johtokunta päättää lisäksi kokouksen alkamisajankohdasta.
Kokousten kokouskutsut ja asialista on toimitettava neljä päivää ennen kokousta tai kiireellisissä tapauksissa kutsu voidaan toimittaa
puhelimitse tai lähetin välityksellä.
Johtokunta päättää, että sen kokousten esityslistat toimitetaan johtokunnan jäsenille ja varajäsenille, liikelaitoskuntayhtymän johtoryhmälle, kokousvirkailijoille, jäsenkuntien hallituksille sekä tiedotusvälineille.

Pöytäkirjantarkastus:
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Johtokunta

Yhtymäkokous
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Johtokunta päättää toimikauttaan varten, että pöytäkirja tarkastetaan
valitsemalla kullakin kerralla kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Johtokunnan varapuheenjohtajat ja jäsenet tulevat tarkastusvuoroon nimen
aakkosjärjestyksen perusteella. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi
kokouksen jälkeen tai kokousta seuraavana päivänä.
Johtokunnan päätös: Johtokunta päätti, että liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan varsinaiset kokoukset kunnallisvaalikaudella 2009
– 2012 pidetään Kauhajoen kaupungintalolla kaupunginhallituksen
kokoushuoneessa. Joitakin kokouksia voidaan johtokunnan tai puheenjohtajan määräyksestä pitää muussakin soveliaassa paikassa.
Johtokunta päätti, että varsinaiset kokoukset pidetään tiistaisin pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Mahdolliset ylimääräiset kokoukset
pidetään johtokunnan tai puheenjohtajan erikseen määrääminä ajankohtina.
Kokouksen alkamisajankohdaksi päätettiin klo 15.00.
Kokousten kokouskutsut ja asialista on toimitettava neljä päivää ennen kokousta tai kiireellisissä tapauksissa kutsu voidaan toimittaa
puhelimitse tai lähetin välityksellä. Esityslista lähetetään myös sähköpostina niille, joilla on sähköpostiosoite käytössä.
Johtokunta päätti, että sen kokousten esityslistat toimitetaan johtokunnan jäsenille ja varajäsenille, liikelaitoskuntayhtymän johtoryhmälle, kokousvirkailijoille, jäsenkuntien hallituksille sekä tiedotusvälineille.
Johtokunta päätti toimikauttaan varten, että pöytäkirja tarkastetaan
valitsemalla kullakin kerralla kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Johtokunnan varapuheenjohtajat ja jäsenet tulevat tarkastusvuoroon nimen
aakkosjärjestyksen perusteella. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi
kokouksen jälkeen tai kokousta seuraavana päivänä.
----Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 1 §

Johtokunta on syyskaudella 2009 pitänyt kokoukset pääsääntöisesti
maanantaisin, alkamisajankohdan ollessa yleensä klo 14.00. Kokouskäytäntö tullee olemaan tämä jatkossakin.
Johtajan ehdotus: Johtokunta muuttaa aikaisempaa päätöstään
seuraavalta osin:

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
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Johtokunta 1 §
(jatkoa 3)
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Johtokunnan varsinaiset kokoukset pidetään maanantaisin pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Mahdolliset ylimääräiset kokoukset pidetään johtokunnan tai puheenjohtajan erikseen määrääminä ajankohtina.
Kokouksen alkamisajankohta on pääsääntöisesti klo 14.00.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:
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2§
Johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 2 §

Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä
siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja
pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 41
§:n 1 mom:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä
päivää aiemmin on ilmoitettu.
Hallintosäännön 41 § 5 mom:n mukaan pöytäkirjan nähtävillä pitämisen tavasta päättää toimielin vuosittain.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että johtokunnan pöytäkirjat
pidetään vuonna 2010 yleisesti nähtävänä tarkastusta seuraavana
päivänä kello 9.00 – 15.00 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa Kauhajoen kaupungintalolla.
Edellä olevan lisäksi todetaan, että johtokunnan pöytäkirjat julkaistaan myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän wwwsivuilla Internetissä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
18.1.2010
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3§
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarjous vuoden 2010 erikoissairaanhoitopalveluista
Valmistelija/lisätiedot: Jaana Järvi-Laturi, puh. 046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 3 §

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt tarjouksen vuoden
2010 erikoissairaanhoitopalveluista, liite 1 / johtokunta 18.1.2010.
Tarjous perustuu sairaanhoitopiirin talous- ja toimintasuunnitelmaan
sekä jäsenkuntien aikaisempien vuosien palvelujen käytön perusteella tehtyyn arvioon kunnan/kaupungin palvelutarpeesta. Tarjouksen
laskentaperusteena on käytetty enimmäkseen vuoden 2009 kertymätietoja sekä sairaanhoitopiirin talous- ja toimintasuunnitelman vuoden
2010 tietoja. Tarjous ei sisällä terveyskeskukselta / terveyskeskuskuntayhtymältä laskutettavia palveluja, lääkinnällistä kuntoutusta,
apuvälinepalveluja, erityisvelvoitemaksua eikä kalliin hoidon tasausta.
Näistä on ilmoitettu erillisinä liitteinä, jotka ovat esityslistan lisätietona. Mikäli tarjous hyväksytään sellaisenaan, pelkkä ilmoitus sairaanhoitopiirille tarjouksen hyväksymisestä riittää.
Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä esittää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemien tarjousten hyväksymistä Isojoen, Karijoen,
Kauhajoen ja Teuvan osalta, sillä nyt ei ole tehty palvelurakennemuutosta, joka vaikuttaisi tähän.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin tarjouksen vuoden 2010 erikoissairaanhoitopalveluista Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan osalta. Lisäksi saatetaan asia yhteistoimintalautakunnalle tiedoksi.
Käsittely: Johtokunnalle jaettiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
14.1.2010 lähettämä päivitys esityslistan lisätietona olleeseen lääkinnällisen kuntoutuksen laskutusarvioon. Aikaisemmassa versiossa oli
ollut väärä laskutapa. Muilta osin sopimusohjaustarjoukseen ei ole
tullut muutoksia.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
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4§
Lisäys palveluasumisen asiakasmaksuihin
Palveluasumisen asiakasmaksut
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 18.8.2009 / 123 §
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 123 §

Hoidon ja hoivan palvelualueella on valmisteltu esitykset uusista palveluasumisen asiakasmaksuista. Kuntien erilaiset toimintatavat on
tarkoitus yhtenäistää yhdeksi koko liikelaitoskuntayhtymän kattavaksi
toiminnaksi. Näin asukkaita ja asiakkaita kohdellaan koko yhtymän
alueella tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta. Prosessit ja niiden
kustannusten vertaaminen tulevat helpommaksi myös asiakkaalle.
Yhteiskunnan eri tavoin tarjoamat palvelut tulevat myös paremmin
vertailtaviksi.
Tavallisen palveluasumisen sekä tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu vuokrasta, hoidon ja hoivan kuukausimaksusta ja
tukipalvelumaksusta. Vuokra määräytyy kuntakohtaisesti. Lyhytaikaisen palveluasumisen osalta toimitaan vuorokausihinnoittelun mukaisesti.
Maksujen perustana ovat tuotettavien palvelujen hinnat palvelun tuottajalle. Kunnissa olleiden erilaisten käytäntöjen yhtenäistäminen saattaa muuttaa yksittäisen asiakkaan maksuja, mutta yhtymän kannalta
tulokertymä pysyy arvion mukaan samana. Pienituloisten kohdalla
maksut eivät ole nousemassa vaan voivat joissakin tapauksissa jopa
laskea. Asukkaat, joilla on keskimääräiset tulot, hinnat pysyvät myös
suunnilleen ennallaan. Sen sijaan hyvätuloisten kohdalla maksut voivat nousta sen mukaan kuinka korkeat tulot ovat.
Valmisteltu esitys asiakasmaksuiksi on esityslistan liitteenä 1 / johtokunta 18.8.2009. Lisätietona on kuntakohtaisia laskelmia asiakasmaksuista.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liitteen mukaiset palveluasumisen asiakasmaksut. Maksut tulevat voimaan 1.1.2010.
Käsittely: Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä oli läsnä hyväksyttynä
asiantuntijana asian käsittelyn ajan.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 123 §
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Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen seuraavin muutoksin sivujen 3 ja 6 kohtaan Palvelusta
perittävän maksun enimmäismäärä: Palvelusta perittävä maksu saa
olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
3.8.1992/734, 2 § (6.6.2008/387)). Maksun suuruus määritetään
vuosittain.
----Valmistelija/lisätiedot: Jaana Järvi-Laturi, puh. 046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 4 §

Palveluasumisen asiakasmaksu on tarkoituksenmukaista periä vain
kerran kalenterivuorokaudelta, minkä vuoksi on määriteltävä laskutusperiaatteet asiakkaan siirtyessä palveluasumisen yksiköstä toiseen palveluasumisen yksikköön. Myös palvelumaksun periminen lyhytaikaisessa palveluasumisessa, samoin kuin palveluasumisen
asiakasmaksun tarkistusperiaatteet on syytä määritellä.
Eila Runsala on valmistellut yhdessä Mervi Latomäen ja Ulla-Maija
Takanevan kanssa ehdotuksen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että:
Asiakkaan siirtyessä palveluasumisen yksiköstä toiseen palveluasumisen yksikköön:
- lähettävä palveluasumisen yksikkö ei lähtöpäivältä peri asiakasmaksua
- vastaanottava yksikkö perii asiakasmaksun tulopäivältä. Jos asiakasmaksu tässä yhteydessä muuttuu, siitä tehdään uusi asiakasmaksupäätös (esim. siirto tavallisen palveluasumisen yksiköstä
tehostettuun palveluasumisen yksikköön tai päinvastoin, siirto lyhytaikaisesta pitkäaikaiseen palveluasumiseen tai päinvastoin)
- samoin, jos asiakas siirtyy omana toimintana järjestetystä palveluasumisesta ostopalveluna järjestettyyn palveluasumiseen tai päinvastoin, asiakasmaksu peritään tulopäivältä.
Lyhytaikaisessa palveluasumisessa:
- maksu peritään läsnäolopäiviltä, joihin luetaan kuuluvaksi myös
lyhytaikaiseen palveluasumiseen tulopäivä ja sieltä poistumispäivä
- lyhytaikaisen palveluasumisen jakson lyhytaikaisen keskeytyksen
ajalta (esim. kotiloma) maksua ei peritä niiltä keskeytyspäiviltä,
jotka asukas on ollut kokonaan poissa palveluasumisen yksiköstä
(esim. kotilomalle lähtöpäivästä ja lomalta paluupäivästä maksu
peritään).

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 4 §
(jatkoa 3)

Kokouspäivämäärä
18.1.2010

Sivu

Palveluasumisen asiakasmaksu tarkistetaan:
- pääsääntöisesti vuosittain, jolloin asiakkaan bruttotuloina otetaan
huomioon:
- eläketulot ko. vuoden indeksikorotettujen eläketulojen mukaan
- maatalouden ansiotulot, metsätalouden tulot, muut ansio- ja
pääomatulot viimeksi vahvistetun verotuksen mukaan
- edelliseltä vuodelta maksetut talletusten korot
- tulona ei kuitenkaan huomioida kertaluonteisesti maksettua tuloa
- asiakkaan tulojen olennaisesti muuttuessa, maksu tarkistetaan
sen kuukauden alusta lukien, jolloin päätös on annettu asiakkaalle
tiedoksi (esim. asiakkaalle myönnetään uusi eläke, eläkkeensaajan hoitotuki, ylimääräinen rintamalisä)
- kun asiakasmaksu on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa
antamiin virheellisiin tietoihin
- kun asiakasmaksupäätös on tehty virheellisesti. Jos virhe on vähäinen (< 5€), mutta se on asiakkaan edun mukainen, päätös oikaistaan seuraavasta tarkistuksesta lukien
- kun asiakasmaksun perusteet muuttuvat, maksu tarkistetaan siitä
alkaen, kun uusi asiakasmaksutaksa tulee voimaan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:
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9

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
18.1.2010

Sivu

10

5§
Osallistuminen Kaste-ohjelman Väli-Suomen hankkeeseen ”POTKU – Potilas kuljettajan paikalla”
Valmistelija/lisätiedot: Kirsti Kähärä, puh 040 0495 435
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 5 §

”Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste
2008 – 2011) Väli-Suomen aluejohtoryhmä asetti 10.–11.9.2009 pidetyssä työkokouksessa tavoitteeksi alueellisen suunnitelman sekä
Kaste-ohjelman rinnakkaisen Toimiva terveyskeskus –ohjelman mukaisen perusterveydenhuollon hankkeen käynnistämisen. VäliSuomen alueelle tarvitaan perusterveydenhuollon kehittämishanke,
jonka osista muodostuu tavoitteiltaan yhtenäinen kokonaisuus.
15.10.2009 pidetyssä työkokouksessa päätettiin, että uuden hankesuunnitelman perustana on Chronic Care Modelin (jatkossa CCM)
mukainen kehittämistyö Väli-Suomen alueelle.
Terveydenhuoltojärjestelmän ja erityisesti perusterveydenhuollon
kriittinen tekijä tulevaisuudessa on, miten selviydytään kroonisten,
usein elintapoihin liittyvien, tautien ennaltaehkäisyssä ja terveyteen
vaikuttavassa hoidossa. Pitkäaikaissairauksien ja niiden aiheuttamien komplikaatioiden hoito vaatii jo nyt suuren osan terveydenhuollon
resursseista teollistuneissa maissa, joissa pitkäaikaissairauksia potevien osuudeksi on arvioitu kolmasosa väestöstä. Monet kroonisesti
sairaat, etenkin iäkkäät, kärsivät useista sairauksista samanaikaisesti, mikä aiheuttaa toimintakyvyn ja elämänlaadun merkittävää heikkenemistä sekä erityisiä haasteita terveydenhuollolle.
Perusterveydenhuollon toiminta vastaa tällä hetkellä pitkälti akuutin
kysynnän haasteisiin eikä se ole rakenteeltaan sellainen, että se pystyisi vastaamaan suunnitelmallisesti pitkäaikaissairauksien lisääntyvään haasteeseen.
Haasteeseen on vastattu valtakunnallisesti Kaste-ohjelmassa sekä
hallitusohjelmassa, jossa on sitouduttu perusterveydenhuollon vahvistamiseen. Keväällä 2009 ministeri Risikko julkisti Toimiva terveyskeskus - toimenpideohjelman, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää perusterveydenhuollon toimivuutta edistäviä osa-alueita. Toimenpideohjelman tavoitteena on: 1) Laadukkaiden ja tarpeenmukaisten palvelujen hyvä saatavuus; 2) Asiakaskeskeisyyden ja valinnanvapauden parantaminen; 3) Osaavan työvoiman turvaaminen; 4)
Johtamisen vahvistaminen ja johtamisosaamisen kehittäminen sekä
5) Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy toiminnan perustaksi.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta
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Toimenpideohjelman täytäntöönpanon tueksi on laadittu toimeenpanosuunnitelma, joka sisältää 24 toimenpidettä.
Väli-Suomen hankkeessa pyritään vastaamaan varsinkin osaalueeseen, jonka tavoitteena on, että ”Tarpeenmukaisia ja terveyshyötyä tuottavia palveluja on saatavilla ”Yhtenä keskeisenä perusterveydenhuollon uudistamistavoitteena on pitkäaikaissairauksien
ehkäisy- ja hoitomallin (Chronic Care Model) mukainen kehittämistyö
ja indikaattorina sen levinneisyys Suomen terveydenhuollossa. Hanke vastaa myös muihin toimeenpanosuunnitelman osioihin:
- Tuetaan kansalaisten osallistumista ja vastuunottoa: omahoidon
valmennus ja työkalujen kehittäminen;
- Toimiva yhteydensaanti ja sähköinen asiointi on käytössä;
- Tietojärjestelmät tukevat toimintaa ja johtamista: kirjaaminen, päätöksenteon tuen käyttöönotto;
- Mallinnetaan ja tuetaan terveyskeskusten ammatillisen henkilöstön
kehittämistä ja mallien käyttöönottoa erityisesti moniammatillisessa yhteistyössä: listautumismalli, care manager –toiminta, tiimityöskentely.
Kaste-ohjelman valtionavustushaussa haetaan valtionavustusta VäliSuomen "POTKU - Potilas kuljettajan paikalle" –hankekokonaisuudelle yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva terveyskeskus-ohjelman tavoitteiden mukainen
ja se on osa Väli-Suomen alueellista kehittämisohjelmaa. Se koostuu
7 osahankkeesta, jotka toteutetaan viiden maakunnan kuntien ja
kuntayhtymien terveyskeskusten sekä sairaanhoitopiirien välisenä
yhteistyönä. Hankkeessa on mukana noin 60 kuntaa viidestä maakunnasta. Laajalla hankekokonaisuudella tavoitellaan tiedon tehokasta levittämistä alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Väli-Suomen hankekokonaisuus käynnistyisi mahdollisen valtionosuuden myöntämisen jälkeen maalis-huhtikuussa 2010. Hankekokonaisuutta hallinnoisi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, joka on
myös valtionavustuksen hakija.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä osallistuu EteläPohjanmaan kokonaissuunnitelman mukaisesti Potku-hankkeeseen.
Osahanke on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2010 ja se päättyy
31.10.2012. Suupohjan alueella painopiste on pitkäaikaissairauksien
palveluprosessien kehittäminen ja työnjako lääkäri-hoitaja työparien
avulla. Kustannuksista on erittely Etelä-Pohjanmaan yhteisselvittelyssä. Henkilöstökustannusten muodostuminen arvioidaan erikseen,
kun hankesuunnitelma täydentyy. Kaste-hankkeiden valtionosuus on
75%. Valmisteluvaiheessa arvioidaan kustannusvaikutukset LLKY:lle
olevan vuonna 2010 noin 15 000 euroa.
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Etelä-Pohjanmaan CCM -osahankesuunnitelma 2010 – 2012 on esityslistan lisätietona.
Johtajan ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
päättää lähteä mukaan suunniteltuun hankkeeseen. Tarkempi erittely kustannuksista esitellään, kun hanke etenee. Hankkeen kustannukset huomioidaan vuoden 2010 talousarvion käyttösuunnitelmassa.
Johtokunnan päätös: Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle
lisäselvityksiä varten. Johtokunta edellyttää LLKY:lle kohdistuvien
kustannusvaikutusten arviointia vuosien 2010, 2011 ja 2012 osalta.
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6§
Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan ilmoitus / ASPA Palvelut Oy
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 6 §

1.1.1997 alkaen tuli voimaan laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Sellaisen yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa
muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä
ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista ja lopettamista
kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunnan
puolestaan on ilmoitettava tätä toimintaa koskevat tiedot aluehallintovirastolle rekisterin pitoa varten.
ASPA Palvelut Oy:lta on saapunut yksityisen sosiaalipalvelutuottajan
ilmoitus koskien päivätoiminta- ja tukiasumispalvelujen antamista
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella. Kohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat. Palvelujen antaminen tapahtuu
ASPA Palvelut Oy:n Kauhajoen toimintayksikössä osoitteessa Leppäsentie 3.
ASPA Palvelut Oy:n ilmoitus koskee Kauhajoen toimintayksikön toiminnan muutosta asiakasmäärän ja henkilöstömäärän osalta. Lisäksi
palvelujen vastuuhenkilönä Kauhajoen toimintayksikössä toimii
1.4.2009 lähtien asumispalveluvastaava Terhi Nisula, joka on koulutukseltaan psykiatrian sairaanhoitaja. ASPA Palvelut Oy:n vastuuhenkilönä toimii Varpu Vehmersalo.
ASPA Palvelut Oy:n ilmoitus on nähtävillä kokouksessa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi ASPA Palvelut
Oy:n ilmoituksen. Lisäksi ilmoitetaan toimintaa koskevat tiedot Länsija Sisä-Suomen aluehallintovirastolle rekisterin pitoa varten. Lausuntonaan aluehallintovirastolle johtokunta toteaa, että ilmoituksen perusteella ASPA Palvelut Oy:n palvelutoiminta Kauhajoen toimintayksikössä täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa
laissa säädetyt edellytykset.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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7§
Sopimus alueellisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä EteläPohjanmaalla
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 7 §

Valtioneuvoston vuonna 2003 antaman periaatepäätöksen mukaan
osana sosiaalialan kehittämishanketta luodaan kattava sosiaalipäivystys koko maahan vuoteen 2007 mennessä.
Sosiaalipäivystystoiminta on vakiintunut Etelä-Pohjanmaan alueella.
Sosiaalipäivystyssopimus täytyy ajantasaistaa, koska sopimusosapuolet ovat muuttuneet. Suupohjan alueen kunnat Kauhajoki, Teuva,
Isojoki ja Karijoki kuuluvat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään ja Jurvan ja Kurikan välillä on tapahtunut kuntien yhdistyminen samoin kuin Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron välillä.
Sopimus alueellisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä on esityslistan lisätietona. Sopimuksen osapuolet ovat Ilmajoki, Jalasjärvi, Kurikka, Seinäjoki ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.
Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä sopimuksen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2010 alkaen toistaiseksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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8§
Laboratorio- ym. kuljetusten option käyttö
Laboratorio- ym. kuljetusten tarjouskilpailu
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 27.11.2008 / 127 §
Johtokunta 29.12.2009 / 232 §
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 27.11.2008
§ 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.

----Valmistelija/lisätiedot: Merja Kuusinen, puh. 040 865 7911,
Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 8 §

Esityslistan lisätietona on Kuljetusliike Tapio Kankaisen selvitys ko.
toiminnan ja hinnan tarkistuksesta mahdollista option käyttöä varten.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy käytettäväksi option em.
kuljetuksista kaudelle 1.2. – 31.12.2010 Tapio Kankaisen kanssa em.
hinnantarkistuksen mukaisesti ja johtokunnan 27.11.2008 § 127 päätökseen perustuen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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9§
Lausunto Kauhajoen kaupungin kaavahankkeista
Valmistelija/lisätiedot: Tapani Ojala, puh. 0400 161 501
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 9 §

Kauhajoen kaupungin tekninen osasto pyytää lausuntoa seuraavista
kaavahankkeista
1. Asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta Topeekan, Puistotien ja Lellavantien risteysalueella sekä niihin liittyvistä kortteleista.
2. Keskustaajaman asemakaavan siirrosta numereeriseen muotoon
3. Keskustaajaman oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta, osallistumis – ja arviointisuunnitelmasta
1. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2001, 2002, 2020, 2021
ja 2023. Alue sijoittuu Lellavantie, Topeekan ja Puistotien yhteiseen risteysalueeseen ja sitä ympäröiviin kortteleihin. Kaavamuutoksella pyritään parantamaan alueen liikennejärjestelyjä, sekä
laajennetaan korttelia 2021 eteläosaltaan. Korttelissa 2021 sijaitsee kylmä polttonesteiden jakeluasema.
Kortteli 2001 on merkinnällä KL-3, joka on liikerakennusten korttelialue, jossa sallitaan myös huoltoasematoiminta. Kortteli 2020 ja
2023 ovat KL II aluetta, jossa on sallittua kaksikerroksiset liikerakennukset. Korttelit 2002 ja 2021 ovat AL II aluetta, joka on asuinja liikerakennusten korttelialuetta.
2. Numeeriseen muotoon siirretään asemakaava vähäisine muutoksineen. Kaava käsittää keskustaajaman asema-(rakennus-) kaavoitetut alueet Koskenkylästä Aronkylään.
3. Kauhajoen kaupungin osayleiskaava 2035 on yleisluenteinen yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä ohjaava ja toimintoja yhteen
sovittava suunnitelma. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2035. Alueeseen kuuluu kokonaisuudessaan 17.6.1991 valtuuston hyväksymän ohjeellisen osayleiskaavan alueet noin 10 000 ha sekä tämän lisäksi noin 5600 hehtaarin
laajennusalueet etelä-, länsi- ja pohjoispuolella. Suunnittelualue
käsittää Kauhajoen kaupungin keskustaajaman alueet Aron, Lustilan, Marttilankylän, Harjankylän, Sorvarinkylän ja Äijönkylän keskeiset kyläalueet sekä osia Heikkilänkylän, Korpikylän ja Kokonkylän kyläalueista. Osayleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin
alueiden käytön järjestämiseksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman on tarkoitus antaa suunnittelualueen maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin osayleiskaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
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Esityslistan lisätietona on kaavahankkeen nro 1 kaavaluonnos ja
kaavahankkeen nro 3 osayleiskaava. Kaavahankkeeseen nro 2 liittyvät kaavaluonnokset ovat esillä Kauhajoen kaupungin Internetsivuilla www.kauhajoki.fi/ asuminen ja rakentaminen/ kaavoitus/ vireillä ovat kaavat.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää antaa puoltavan lausunnon
kaavahankkeista seuraavin huomautuksin:
1. Korttelissa 2021 sijaitsee nykyisellään kylmä polttonesteiden jakeluasema, jonka huomioiminen kaavamuutoksessa on aiheellista,
kuten korttelissa 2001 on menetelty.
LYT ( Yleisten teiden alue ) on mahdollista toteuttaa liikenneympyrällä ja mahdollisia esisuunnitelma on lausuntopyynnön liitteinä.
Liikenneympyrä on liikenteellisesti turvallisempi ja joustavampi
vaihtoehto, kuin esim. valo-ohjattu risteys. Kaavaehdotuksen mukaisesti alueelle soveltuvasta liikenneympyrävaihtoehdoista yksi
tieliittymä olisi suoraan liikelaitoksen piha-alueelta. On aiheellista
miettiä liittymäjärjestelyt liikenteen turvallisuuskysymykset huomioiden samantasoisesti kuin muiltakin varsinaisilta tieliittymiltä. Varsinkin on aiheellista estää nk. leikkaavat ajolinjat mentäessä tai
tultaessa piha-alueelta. Lisäksi on huomioitava jalankulkukäytävät,
sekä turvallisuus tienylityksissä. Harkittavaa olisi kevyenliikenteen
ylitysväylien sijoittaminen osittain nykyisillä paikoillaan, jolloin
Puistotien ylitys jäisi nykyiselle paikalleen ja kulkisi VP-alueen läpi,
sekä toinen Topeekan yli Tiililäntie kohtaan. Näin jäisi yksi rakennettava ylityspaikka Lellavantie yli, sekä Topeekan yli nk. ABC:n
liittymän välittömään läheisyyteen. Näin ohjattaisiin jalankulku pois
liikenneympyrän välittömästä läheisyydestä.
Ilman liikenneympyrää kaavanmuutoksella aiheutetaan enenevässä määrin vaaratilanteita varsinkin Topeekan ja Puistotien risteämällä.
Tarkantien liittymä Topeekalle poistuisi, samoin kuin yhdelle yksityiselle kiinteistölle oleva kulku. Ratkaisu edellyttää ratkaistavaksi
kulkujärjestelyt Tarkantielle sekä yksityiselle kiinteistölle.
Kortteleiden 2023 ja 2020 väliin jää jalankululle varattu katualue.
Ratkaisu edellyttäisi suojatiejatketta Puistotien ylitse, jotta se palvelisi sujuvasti kauppakeskuksia yhdistävänä kävelykatuna. Kokonaisuuden kannalta hyvänä ratkaisuna voitaisiin pitää vaihtoehtoa,
jossa jalankulku kulkisi rakennettavan ABC:n tienylityksen kautta
ja edellä mainitun olemassa olevan Puistotien ylityksen kautta
Rauskan alueen viherkaistalle ja siellä olevalle jalkakäytävälle.
2. Korttelissa 6220 Aronkylän teollisuusalueella on korttelin luoteiskulmassa erityinen maa-alue, johon on kapseloituna puretun ja
puhdistetun kyllästämörakennuksen erityisen saastuneet maa-
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massat. Aluetta ei saa ottaa minkäänlaiseen käyttöön, eikä kapseloinnin rakenteisiin saa koskea. Olisi aiheellista, että alue saisi
kaavassa erityismerkinnän, koska se on myös rasitteena kiinteistölle.
Korttelissa 2153 tontilla 1 sijaitsee polttonesteiden kylmä jakeluasema, joka on syytä huomioida. Tontti 1 on nyt AL-aluetta,
asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialuetta.
Korttelissa 2021 sen pohjoisreunassa sijaitsee polttonesteiden
kylmä jakeluasema joka on syytä huomioida. Tontti on nyt ALaluetta.
Tarkkatielle ei ole merkitty liittymää Topeekalta ja tontille10 korttelissa 2346 ei myöskään ole liittymää Topeekalle. Tieyhteyden katkaisu, vaikuttaa liikennejärjestelyihin Tarkantiellä. Kortteli 2346 on
myös AL aluetta, jolloin kulkuoikeuden säilymisessä on mahdollisesti myös merkitystä.
3. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointiohjelma on rungoltaan ja
ohjelmaltaan asiallinen ja antaa mahdollisuudet monipuolisesti
vaikuttaa osayleiskaavan suunnitteluun ja kehittymiseen.
Osayleiskaavatyön aikana on suunnitelman mukaisesti hyvä huomioida suunnitelma-alueelle jäävät maatilat ja niiden toimintaedellytyksien jatkuminen. Tuotantotilojen läheisyyteen tulee jättää
eläinsuojan eläinlajista ja koosta riippuen riittävästi suojaetäisyyttä,
käytännössä vähintään 150 metriä tai sitä enemmän. Sikatiloilla
suojaetäisyyden tulee olla suurempi. Suojaetäisyydellä tarkoitetaan lähinnä etäisyyttä vakituiseen asutukseen tai vapaa-ajan
asuntoihin. Koulujen, leirikeskusten ym. kohteisiin etäisyyden tulee
olla suurempi. Suunnitelmavaiheessa on hyvä kartoittaa kaikki tuotantotilat ja arvioida ja pohtia myös niiden yhteisvaikutus alueittain
ja tarvittavat suoja-alueet sekä turvata laajentumismahdollisuudet.
Keskustaajaman osayleiskaava-alueella, sekä laajennusalueilla on
useita toimivia eläintiloja. Alueella toimiin myös useampi laajentava tuotantotila.
Keskustaajaman osayleiskaavan itäreunalla Keevelintien pohjoispuolella on kahden vesiosuuskunnan vedenottamot. Vedenottamoiden talousveden muodostumisalueen turvallisuus tulee
osayleiskaavassa huomioida.
Eteläisen laajennusalueen eteläreunalla sijaitsee lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva alue, jonka on osayleiskaavassa huomioitava.
Sotkan ulkoilualueen toimintaedellytykset urheilu ja virkistystarkoituksiin tulee turvata riittävin aluevarauksin. Tärkeää on asutuksen
riittävänä pysyvä etäisyys eri alueella oleviin toimintoihin ja turvata
alueen kehittäminen ja toimintaedellytykset.
Kuntakeskuksen viheralueiden ja lähivirkistysalueiden olemassaolo ja kehittäminen tulee myös turvata. Viheralueiden/ puistokäy-
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tävien määrää on syytä lisätä, sekä alueet ketjuttaa keskenään
nauhamaisiksi kokonaisuuksiksi.
Maapallon lämpenemisen seurauksena tulvaennusteet ovat muuttuneet. Tulvat voivat myös esiintyä runsaiden sateiden seurauksena nk. kaupunkitulvina, jolloin voimakkaiden sateiden seurauksena
sadevesiviemäreiden huoltokyky ei ole ollut riittävää. Tulvavaaraalueet on hyvä kartoittaa uusien ennusteiden pohjalta ja huipputulvaksi tulee arvioida tulva, joka esiintyy kerran sadassa vuodessa.
Kaupunkitulvien osalta on arvioita lähinnä keskustaajama-aluetta.
Tulvavaara vaikuttaa myös ainakin rakennusten korkeusasemaan,
sekä kellaritiloihin ja tätä kautta rakennusten terveydellisiin ongelmiin ja kosteusvaurioihin.
Melukysymyksissä on aiheellista selvittää meluherkimmät alueet ja
suojata alueita esim. meluestein tai esim. rakenteellisin velvoittein.
Teollisuusaluerajauksissa tulee säästää riittävästi viher- ja puistoalueita suojaamaan lähintä asuttua asutusta ja päinvastoin.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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10 §
Yksityislääkärin lähetteellä otettavien röntgen- ja ultraäänitutkimusten
hinnat sekä laboratorion näytteenottomaksun ja tuotehinnaston vahvistaminen vuodelle 2010
Valmistelijat/lisätiedot: Kirsti Kähärä puh. 0400 495 435, Tarja Toivonen puh.
043 820 0457, Ulla Ylilammi puh. 040 713 2680
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 10 §

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri on 1.1.2010 nostanut laboratoriotutkimuksiensa hintoja n. 19 %. Diagnostiset palvelut esittävät, että
myyntihinnastoon tehdään vastaavat korotukset ostettavien tutkimusten kohdalta 1.1.2010. Patologian hinnantarkastus on vasta maaliskuussa 2010, mutta esitetään, että hinnat nostetaan silloin automaattisesti sh-piirin hintoihin.
Suupohjan alueella tehtävistä laboratoriotutkimuksista peritään edelleen ajantasaiset sv-taksan mukaiset hinnat ja näytteenotosta peritään edelleen 5 euroa (/näytteen otto kerta). Röntgentutkimuksista ja
ultraäänitutkimuksista peritään edelleen ajantasaiset sv-taksan mukaiset hinnat.
Esityslistan lisätietona ovat seuraavat hinnastot: yksityislääkärin lähetteellä otettavien röntgentutkimusten hinnat 1.1.2010 alkaen, yksityislääkärin lähetteellä otettavien ultraäänitutkimusten hinnat
1.1.2010 alkaen ja laboratorion tuotehinnasto 1.1.2010 alkaen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää yksityislääkärin lähetteellä
otettavien röntgen- ja ultraäänitutkimusten hinnat ja tuotehinnaston
hinnat 1.1.2010 alkaen esityksen mukaisesti.
Laboratorion näytteenotosta päätetään periä 5 euroa 1.1.2010 alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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11 §
Ikäihmisten palvelupäällikön tehtävien muutos
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 11 §

Johtokunta on kokouksessaan 4.9.2009 perustanut kaksi hoito- ja
hoivatyönjohtajan virkaa (52 §) ja ikäihmisten palvelupäällikön viran
(59 §) hoidon ja hoivan palvelualueelle.
Hoidon ja hoivan palvelualue on jaettu viiteen ydinprosessiin: polikliininen toiminta, osastotoiminta, ikäihmisten palvelut, erikoissairaanhoidon ostot ja hoidolliset tukipalvelut. Kullakin ydinprosessilla on
prosessin omistaja, joka vastaa omasta ydinprosessistaan liikelaitoskuntayhtymässä.
Hoito- ja hoivatyönjohtajan tehtävien piti alun perin elämänkaarimallin
mukaisesti jakautua siten, että toisen vastuualueena ovat mm. lapset, nuoret ja työikäiset sekä erityisesti prosessien toimivuus käytännössä ja vastaavasti toisella mm. ikäihmisten palvelujen toimivuus
sekä henkilöstön koulutusasioita. Molempien tehtäväalue kattaa koko
liikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelujen alueen (ydinprosessit) ja he työskentelevät saumattomasti käytännön tehtävissä työparityyppisesti. Tehtäviin kuuluu lähiesimiestehtäviä.
Ikäihmisten palvelupäällikön virka sijoitettiin ikäihmisten palvelut
-ydinprosessiin ja hän tekee yhteistyötä terveyspalvelujohtajan sekä
hoito- ja hoivatyön johtajien kanssa. Ikäihmisten palvelupäällikkö toimii seutukunnallisen SAS-ryhmän puheenjohtajana, tekee Tanskan
mallin mukaisia palvelutarpeen arviointeja ja toimintakykymittauksia
sekä palvelukotiasukkaiden palvelutarpeen arviointia (sopimusten sisältö). Hänellä ei ole lähiesimiestyötä.
Hoito- ja hoivatyönjohtajien ja ikäihmisten palvelupäällikön lähiesimiehenä toimii terveyspalvelujohtaja.
Toinen hoito- ja hoivatyönjohtaja on ollut virkavapaalla suurimman
osan vuodesta 2009 ja on nyt irtisanoutunut. Sijaisuutta on hoitanut
alkuvuoden 2009 ikäihmisten palvelupäällikön virkaan valittu Eila
Runsala ja loppuvuoden osastonhoitaja Mervi Latomäki. Näin ollen
sekä hoito- ja hoivatyönjohtajien että ikäihmisten palvelupäällikön
toimenkuvat ovat valmistelusta poikkeavat johtuen muuttuvasta tilanteesta.
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Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio on tehty palveluprosessien mukaisesti. Vuoden 2009 valmistuva tilinpäätös antaa ensimmäiset tiedot palvelujen tuotteistamisen pohjaksi. Hoito- ja hoivatyönjohtaja
Tarja Toivonen on palvelut tuntevana kiinnostunut olemaan keskeisenä toimijana hoidon ja hoivan palvelujen tuotteistamisessa. Palvelujen tuotteistaminen on taloudellisinta tehdä omana työnä palvelualueittain.
Tarja Toivosen toimenkuvan uusi painotus edellyttää, että osa esimiestehtävistä tulisi voida siirtää toiselle viranhaltijalle. Niitä ei kuitenkaan voida siirtää toiselle hoito- ja hoivatyönjohtajalle. Toisaalta
ikäihmisten palvelupäällikkö on kiinnostunut myös esimiestehtävistä
ja hänellä on mahdollisuus ottaa kotihoito, omaishoidontuki sekä tavallinen palveluasuminen tehtäviinsä.
Muutoksen toteuttaminen lisäisi siten ikäihmisten palvelupäällikön
tehtäviä ja vastuuta. Tehtävä vastaa muutoksen jälkeen hoito- ja hoivatyönjohtajien tehtäviä.
Muutos voidaan toteuttaa siten, että ikäihmisten palvelupäällikön nykyisiin tehtäviin liitetään mm. kotihoito, omaishoidontuki ja ennalta
ehkäisevä toiminta. LLKY:n järjestämän palveluasumisen (tehostettu
ja tavallinen palveluasuminen) jakautuminen hoito- ja hoivatyönjohtajien ja ikäihmisten palvelupäällikön kesken ratkaistaan toimenkuvassa. Ikäihmisten palvelupäällikölle tulee näin joka tapauksessa myös
esimiestehtäviä.
Järjestely antaa mahdollisuuden myös joustavasti tehdä muutoksia
toimenkuviin hoito- ja hoivatyönjohtajien ja ikäihmisten palvelupäällikön kesken ja tehostaa yhteistyötä.
Edellä esitetystä järjestelystä on neuvoteltu henkilöstöpäällikön, terveyspalvelujohtajan, hoito- ja hoivatyönjohtajien ja ikäihmisten palvelupäällikön kanssa 8.1.2010 ja 11.1.2010. Edelleen asiasta on tiedusteltu kotihoidon kuntakohtaisten johtavien esimiesten näkemystä
11.1.2010 sekä työvaliokunnan kantaa 12.1.2010. Asiaan ei ole millään taholla ollut huomauttamista.
Varsinaisesti lisäkustannuksia palkkauksesta ei tule talousarvioon
verrattuna, koska hoito- ja hoivatyönjohtajien palkat tullaan yhtenäistämään. Säästönä voidaan pitää sitä, että järjestely mahdollistaa
osaltaan tuotteistuksen tekemisen pääosin omana työnä eikä ostopalveluna.
Lisätietona ovat nykyiset hoito- ja hoivatyönjohtajien ja ikäihmisten
palvelupäällikön toimenkuvat.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy esittelyn mukaisen tehtävien järjestelyn ja organisaatiomuutoksen 1.2.2010 alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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12 §
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 §
Johtokunta 29.12.2009 / 226 §
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

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 142 §
(jatkoa 7)

Kokouspäivämäärä
18.1.2010

Sivu

32

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.
----Valmistelijat/lisätiedot: Jaana Järvi-Laturi, puh. 046 855 5004,
Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907,
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 12 §

Johtokunnan esityslistan 29.12.2009 § 226 liitteenä ollutta talousarviokirjaa monistettaessa talousarviosta on jäänyt erehdyksessä puuttumaan s. 107, joka sisältää sisäisen tukipalvelun alueen tuloslaskelmataulukon ja painopistealueet. Taulukko ja painopistealueet ovat
kuitenkin sisältyneet talousarviokirjan koko liikelaitoskuntayhtymää
koskeviin laskelmiin ja ne ovat olleet mukana talousarvion aiemmassa valmistelussa.
Johtokunnan 29.12.2009 § 218 päättämästä sosiaali- ja terveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon irtaimiston hankinnasta aiheutuneet
edellä johtokunnan 226 §:ssä mainitut muutokset on korjattu talousarviokirjaan sivuille kohtiin 3.2. Kulut, Poistot, 3.4. Liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelma, 3.5. Tuloslaskelma (kunnan tuloslaskelmakaavan mukainen), 3.6. Tuloslaskelma, tililajierittely (kunnan tuloslaskelmakaavan mukainen), 3.7. Tuloslaskelma tunnisteittain sekä 5.
Rahoituslaskelma.
Talousarviosta puuttunut sivu ja muuttuneet sivut ovat esityslistan lisätietona.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää
1) hyväksyä sisäisen tukipalvelualueen tuloslaskelman sekä painopistealueet sekä
2) merkitsee tiedoksi talousarviokirjaan em. kohtiin tehdyt irtaimiston hankinnasta johtuvat muutokset.
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Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Vuoden 2010 talousarvio ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelma on
pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1/johtokunta 18.1.2010.
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13 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 13 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätös
LSLH-2009-6371/Vi-255, 11.12.2009, sairaankuljetuslupa (luvan uusiminen, sairasauto KA191) / Kauhajoen Ambulanssi Ky Rintala &
Koivula.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätös
LSLH-2009-6371/Vi-255, 11.12.2009, sairaankuljetuslupa (luvan uusiminen, sairasauto KA192) / Kauhajoen Ambulanssi Ky Rintala &
Koivula.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätös
LSLH-2009-06669/So-18, 17.12.2009 ja korjaus päätökseen
21.12.2009, Carema Oy:n lastensuojeluyksikkö Pesäpuuta koskeva
hallintokantelu.
Kuntaliiton yleiskirje 30/80/2009, 22.12.2009 Vammaisetuudet pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville henkilöille ja muutokset pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävään maksuun.
Kuntaliiton yleiskirje 31/80/2009, 18.12.2009 Uusi asetus säätelemään neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa.
Kuntaliiton yleiskirje 32/80/2009, 18.12.2009 Suomen kuntaliiton
suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2010.
Kuntaliiton yleiskirje 33/80/2009, 22.12.2009 Muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin 1.1.2010 alkaen.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 19/2009, 31.12.2009
Vuoden 2009 yleiskirjeluettelo.
Etelä-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinokeskuksen maksupäätös
10/322/06, 16.12.2009, Työllisyyspoliittinen avustuksen maksaminen.
Hankkeen nimi Työelämävalmennuksella takaisin työelämään, avustusta yhteensä 465,00 euroa.
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Etelä-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinokeskuksen päätös 10/322/06,
16.12.2009, Työllisyyspoliittinen avustus. Hankkeen Työelämävalmennuksella takaisin työelämään käyttämättä jäävän tuen yhteensä
458,91 euroa vapauttaminen uudelleen ohjattavaksi.
Vaasan työsuojelupiirin tarkastuskertomus nro 09/3527, 30.12.2009,
työsuojelutarkastus 8.12.2009, Kauhajoen Sanssin palvelukoti.
Vaasan työsuojelupiirin tarkastuskertomus nro 09/3528, 30.12.2009,
työsuojelutarkastus 8.12.2009, Kauhajoen kuntouttava osasto.
Otteet Kauhajoen kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 10.12.2009
410 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Kauhajoen
kaupungin sopimus työterveyshuoltopalvelujen ostosta
411 § Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n osakkeiden myyminen
Suupohjna peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle
Ote Kauhajoen kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 21.12.2009
439 § Luovutussopimus irtaimiston ja varaston siirrosta Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle
Ote Kauhajoen kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta 28.12.2009
93 § Osajäsenkuntien peruspääomien lunastaminen Selkämeren
sairaalasta, asia nro 4
Ote Isojoen kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 14.12.2009
35 § Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n osakassopimuksen muutos – yhtiön osakaspohjan laajenteminen
Ote Karijoen kunnanhallituksen pöytäkirjasta 30.11.2009
342 § LLKY:n tilojen vuokrasopimus/toimitilapalvelujen palvelusopimus
Ote Karijoen kunnanhallituksen pöytäkirjasta 16.12.2009
360 § Luovutussopimus irtaimiston/varaston siirrosta LLKY:lle
Ote Karijoen kunnan kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjasta
15.12.2009
37 § Edustajan nimeäminen lastensuojelun suunnitelmaa laativaan
työryhmään
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
18.1.2010

Sivu
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14 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 14 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset vuodelta 2009;

Pöytäkirjantarkastus:

34 §

Edustajan nimeäminen kuntien ja yritysten hankintayhteistyötä
kehittävään työryhmään.
Työryhmään nimetään hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä.

35 §

Edustajan nimeäminen Kauhajoen kaupungin energiatehokkuustyöryhmään.
Työryhmään nimetään ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala.

36 §

Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan osasto
1:lle ajalle 10.4. – 31.8.2010.

37 §

Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan osasto
1:lle ajalle 18.1. – 30.5.2010.

38 §

Sairaala-apulaisen toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan osasto
1:lle ajalle 4.1.2010 – 30.11.2012.

39 §

Lähihoitajan määräaikaisen toimen (varahenkilö) täyttölupa
Teuvan osasto 1:lle ajalle 4.1.2010 – 30.11.2012.

40 §

Sairaanhoitajien yötyön aikahyvittäjän määräaikaisen toimen
(50 %) täyttölupa Teuvan osasto 1:lle ajalle 1.1. – 31.12.2010.

41 §

Lähihoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa Teuvan osasto
1:lle ajalle 4.1. – 31.5.2010.

42 §

Sairaanhoitajan osa-aikaeläkkeen (50 %) sijaisuuden täyttölupa
Teuvan osasto 1:lle ajalle 1.1.2010 – 11.9.2012.

43 §

Palveluohjaajan vakinaisen viran täyttölupa Kauhajoen kotihoidossa.

44 §

Sairaanhoitajan määräaikaisen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kotihoidossa ajalle 1.1. – 31.12.2010.

45 §

Lähihoitajan määräaikaisen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen
kotihoidossa ajalle 4.1. – 5.9.2010.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 14 §
(jatkoa 2)

Pöytäkirjantarkastus:
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46 §

Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Kauhajoen kotihoidossa.

47 §

Lähihoitajan määräaikaisen sijaisuuden täyttölupa Teuvan Henriikkakodilla 31.8.2010 saakka.

48 §

Lähihoitajan toimen ja puolipäiväisen laitoshuoltajan toimen
täyttöluvat Teuvan Henriikkakodilla.
Lähihoitajan tointa ei täytetä ennen lisäselvityksiä. Puolipäiväisen laitoshuoltajan toimi hyväksytään esityksen mukaisesti.

49 §

Laitoshuoltajan määräaikaisen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalla osastolla ajalle 4.1.2010 – 30.11.2012.

50 §

Keittiöapulaisen vakituisen toimen muuttaminen laitoshuoltajan
vakituiseksi toimeksi ja toimen täyttölupa Teuvan Henriikkakodilla 1.1.2010 alkaen.

51 §

Laitoshuoltajan määräaikaisen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalla osastolla ajalle 4.1. – 13.11.2010.

52 §

Lähihoitajan vakituisen toimen täyttölupa Isojoen Mäntyrinteen
kehitysvammaisten asumisyksikössä.

53 §

Lähihoitajan vakituisen toimen täyttölupa Teuvan Päivänsiiven
kehitysvammaisten asumisyksikössä.

54 §

Lähihoitajan määräaikaisen oppisopimustyösuhteisen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen Sanssin palvelukodissa ajalle
4.1.2010 – 30.11.2012.

55 §

Lähihoitajan määräaikaisen sijaisuuden täyttölupa Teuvan kotihoidossa ajalle 4.1. – 29.8.2010.

56 §

Lähihoitajan määräaikaisen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen
Sanssin palvelukodissa ajalle 4.1.2010 – 30.11.2012.

57 §

Lähihoitajan osa-aikaisen (61,4 %) sijaisuuden ja perus/lähihoitajan osa-aikaisen (50 %) sijaisuuden täyttöluvat Kauhajoen akuuttiosastolla vuodeksi 2010.

58 §

Lähihoitajan osa-aikaisen (50 %) sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalla osastolla ajalle 1.1. – 31.5.2010.

59 §

Perushoitajan sijaisuuksien täyttölupa yhtenä toimena Kauhajoen kuntouttavalla osastolla ajalle 1.1. – 31.12.2010.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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Johtokunta

Johtokunta 14 §
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60 §

Varastonhoitaja/välinehuoltajan sijaisuuksien täyttölupa Teuvan
keskusvarasto/välinehuollossa ajalle 1.1. – 14.12.2010.

61 §

Lähihoitajan määräaikaisen toimen (varahenkilö) täyttölupa
Kauhajoen kuntouttavalla osastolla ajalle 4.1.2010 –
30.11.2012.

62 §

Lähihoitajan määräaikaisen toimen (varahenkilö) täyttölupa
Kauhajoen kuntouttavalla osastolla ajalle 4.1.2010 –
30.11.2012.

125 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Vs. sisäisen tukipalvelun johtajana yhtymän hallinnossa toimii
Jaana Järvi-Laturi ajalla 23.12.2009 – 4.11.2010.

Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen päätökset vuodelta 2009;
16 §

Päätös- ja toimivallan siirtäminen.
Sosiaalityöntekijä Merja Latvala päättää lastensuojelulain mukaisesta huostaanotosta ja sijaishuollosta niissä asiakasasioissa, joissa johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala toimii
lapsen vastuusosiaalityöntekijänä.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset vuodelta 2009 ja 2010;
29 §

Edustajan nimeäminen oppilashuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen hankkeen ohjausryhmään.
Terveyspalvelualueelta ohjausryhmään nimetään terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä (varalle Juha Leppälä) ja terveydenhoitaja Kaarina Vainionkulma (varalle Arja Aromaa).

1§

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Terveyskeskuslääkärin virkaan valitaan laillistettu lääkäri Susanna Riihimaa 7.1.2010 alkaen. Hakijoita oli yksi.

Vastaanottotoiminnan osastonhoitaja Tuula Keski-Pukkilan päätökset
vuodelta 2009;
608 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Kauhajoen hoitajien vastaanottotoiminnan lähihoitajan määräaikaiseen tehtävään valitaan Heli Nurmela ajalle 4.1. –
31.11.2010.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
18.1.2010

15 §
Muut asiat
Johtokunta 15 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Muita asioita ei ollut.

Johtokunta

Yhtymäkokous
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