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31 §
Lisämääräraha autoklaavin hankintaan
Valmistelija/lisätiedot: Jaana Järvi-Laturi, puh. 046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 31 §

Talousarvion 2009 investointiosassa oli varattu Teuvan tunnisteella
oleviin investointeihin 100 000 euroa, joista hammashuollon autoklaavihankintaan oli varattu n. 12 000 euroa. Johtokunta on tehnyt
autoklaavin hankintapäätöksen 29.12.2009 § 223. Autoklaavi on toimitettu Teuvan hammashoitolaan 11.2.2010. Hyvän kirjanpitotavan
mukaan meno kuuluu sille tilikaudelle, jonka aikana hyödykkeen/ palvelun toimitetaan. Näin ollen vuoden 2009 investointimäärärahasta
jää käyttämättä n. 12 000 euroa. Vuoden 2010 investointiohjelmassa
ei ole varattu määrärahaa Teuvan tunnisteelle. Autoklaavihankinnan
toteuttaminen edellyttää siis lisämäärärahan anomista Talousarvion
2010 investointiohjelman Teuvan tunnisteelle. Poistosuunnitelman
hyväksymisen yhteydessä johtokunta on päättänyt ns. pienhankintarajaksi 10 000 euroa, joten hankintaa ei ole suositeltavaa kirjata käyttötalouden menoksi.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää myöntää n. 12 000 euron lisämäärärahan talousarvion 2010 investointiohjelmaan Teuvan tunnisteelle autoklaavin hankintaan ja esittää yhteistoimintalautakunnalle, että se myöntää liikelaitoskuntayhtymälle 12 000 euron lisämäärärahan autoklaavin hankintaan.
Lisäksi johtokunta päättää, että talousarvion investointiohjelmaan kirjatut hankinnat on kilpailutettava ko. talousarviovuoden lokakuun loppuun mennessä.
Käsittely: Keskustelun aluksi johtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Johtokunta päättää myöntää 12 000 euron lisämäärärahan talousarvion 2010 investointiohjelmaan Teuvan tunnisteelle autoklaavin hankintaan.
Lisäksi johtokunta päättää, että talousarvion investointiohjelmaan kirjatut hankinnat on kilpailutettava ko. talousarviovuoden lokakuun loppuun mennessä.
Johtokunnan päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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32 §
Ulkopaikkakuntalaisille annettavan kiireellisen hoidon ja vakuutusyhtiöiden laskutuksen sekä sotainvalideille annettavien palveluiden hinnoittelu
vuodelle 2010
Valmistelija/lisätiedot: Kirsti Kähärä, puh. 040 049 5435,
Jaana Järvi-Laturi, puh. 046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 32 §

Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on 10.2.2009 § 33
päättänyt ulkokuntalaskutuksen hinnoista vuonna 2009 siihen saakka, kunnes johtokunta on hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymälle oman
soveltamismallin.
Ulkopaikkakuntalaisille annettavan kiireellisen hoidon kansanterveyslain 22 §:n mukainen korvaus perustuu talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisiin menoihin ja tuloihin.
Lakisääteisiin tapaturmavakuutuksiin perustuvien, vakuutusyhtiöiltä
tapaturmapotilaiden hoidosta perittävien täyskustannuskorvausten
hinnoittelu määräytyy samoin kansanterveyslain 22 §:n mukaisin perustein. Lisäksi vakuutusyhtiöiltä laskutetaan asiakasmaksua koskeva osuus.
Sotainvalidien hoitokustannusten sotilasvammalain 6 a §:n 2 momentin mukainen korvaus annettavista hoitopalveluista määräytyy kansanterveyslain 22 §:n mukaisesti talousarvion ja käyttösuunnitelman
perusteella. Laskelmassa vähennettäviin toimintatuloihin ei kuitenkaan lueta palvelujen käyttäjiltä perittäviä asiakasmaksuja.
Samalla on määritelty hoitopäivähinnat liikelaitoskuntayhtymän jäsenkunnille ilman hallinnon yleiskustannusta.
Esityslistan lisätietona ovat laskelmat Lehtiharjun osasto 2 ja 3 hoitopäivähinnoista. Ehdotus palveluiden hinnoista kokonaisuudessaan
jaetaan kokouksessa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta vahvistaa ulkopaikkakuntalaisille annettavan kiireellisen hoidon ja vakuutusyhtiöiden laskutuksen sekä
sotainvalideille annettavien palveluiden hinnat esittelyn mukaisesti.
Hintoja sovelletaan 1.3.2010 lukien.
Käsittely: Johtokunnalle jaettiin kokouksessa ehdotus palveluiden
hinnoista kokonaisuudessaan, liite 2/johtokunta 22.2.2010.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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33 §
Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan ilmoitus / Kotiapu ja
Hoitopalvelut Tiina
Valmistelija/lisätiedot: Sinikka Mäkinen, puh. 0400 335 702
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 33 §

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.
Kotiapu ja Hoitopalvelut Tiina toiminimeltä on saapunut yksityisen
sosiaalipalvelutuottajan ilmoitus koskien kotipalvelujen antamista
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella. Kohderyhmänä ovat vanhukset, kehitysvammaiset ja muut vammaiset sekä
mielenterveyskuntoutujat. Palvelujen antaminen tapahtuu asiakkaan
kotona.
Kotiapu ja Hoitopalvelut Tiina toiminimen vastuuhenkilönä toimii Tiina
Haapaniemi. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Palvelun tuottajan henkilökunta on yksi henkilö. Kotiapu ja Hoitopalvelut Tiina toiminimen toiminta on tarkoitus aloittaa 1.2.2010.
Kotiapu ja Hoitopalvelut Tiina toiminimen ilmoitus on nähtävillä kokouksessa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi Kotiapu ja Hoitopalvelut Tiina toiminimen ilmoituksen. Lisäksi ilmoitetaan toimintaa
koskevat tiedot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle rekisterin
pitoa varten. Lausuntonaan aluehallintovirastolle johtokunta toteaa,
että ilmoituksen perusteella Kotiapu ja Hoitopalvelut Tiina toiminimen
palvelutoiminta täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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34 §
Liikelaitoskuntayhtymän laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen
Valmistelija/lisätiedot: Katri Heikkilä, puh 040 5700 907
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 34 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa
on maininta (11 §), että liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päättää
nimenkirjoitusoikeuksista. Laskujen hyväksynnässä käytetään liikelaitoskuntayhtymän nimenkirjoitusoikeutta, jolloin johtokunnan tulee valita laskujen sisältämien suoritusten hyväksyjät. Laskujen hyväksyjät
voidaan valita joko johtokunnan toimikaudeksi tai vuosittain.
Johtokunta on kokouksessaan 20.1.2009 § 16, liite 4 hyväksynyt laskujen hyväksyjät johtokunnan toimikaudeksi 2009-2012. Liikelaitoskuntayhtymän henkilöstössä ja toimintaprosesseissa on tapahtunut
vuoden 2009 aikana muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia myös
laskujen hyväksyjäluetteloon.
Laskun vastaanottajana ja asiatarkastajana voi olla liikelaitoskuntayhtymän vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö ja joissakin
tapauksissa myös luottamushenkilö.
Käytännössä laskujen vastaanottajina ja asiatarkastajina toimivat ao.
palvelualueen toimisto- ja osastosihteerit tai ko. palvelun/hyödykkeen tilaaja, joka voi todeta, että tavara, työsuoritus tai muu palvelu
on vastaanotettu.
Hyväksyjän tulee varmistaa asiatarkastuksen (myös tiliöinti) asianmukainen suorittaminen ennen laskun tai muun tositteen hyväksymistä. Asiatarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilöitä.
Tilivelvollisina laskujen hyväksyjien on huolehdittava siitä, ettei käytettävissä olevaa vastuu-/tehtäväalueen kokonaismäärärahaa ylitetä.
Tämän vuoksi hyväksyjien tulee olla selvillä käytössään olevien määrärahojen käyttötilanteesta. Mikäli osoittautuu, että määrärahat eivät
riitä, tulee laskujen hyväksyjien, ydin- ja osaprosessien esimiesten
riittävän hyvissä ajoin raportoida asiasta palvelualajohtajalle.
Esimerkiksi määräaikaisissa kehittämishankkeissa myös työntekijät
voivat olla määräaikaisia ja heidän oikeuksistaan toimia laskujen
asiatarkastajina päättää palvelujohtaja.
Liitteenä 1/johtokunta 22.2.2010 on laskujen hyväksyjäluettelo.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaan
laskujen hyväksyjät vuodeksi 2010 sekä esittelytekstin periaatteet
laskujen vastaanottajista ja asiatarkastajista.
Lisäksi johtokunta päättää, että palvelujohtajat oman palvelualueensa osalta voivat toimia laskujen hyväksyjänä. Liikelaitoskuntayhtymän johtaja, sisäisen tukipalvelun johtaja ja henkilöstöpäällikkö voivat toimia tarvittaessa koko liikelaitoskuntayhtymän laskujen hyväksyjänä. Investointeja koskevat laskut hyväksyy sisäisen tukipalvelun
johtaja tai liikelaitoskuntayhtymän johtaja.
Tällä päätöksellä kumotaan aikaisempi päätös § 16/johtokunta
20.1.2009.
Käsittely: Esityslistan lähettämisen jälkeen on laskujen hyväksyjäluetteloon tullut muutos. Johtokunnalle jaettiin kokouksessa korjattu
laskujen hyväksyjäluettelo, korjattu liite 1/johtokunta 22.2.2010.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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35 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 35 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Kuntaliiton yleiskirje 3/80/2010, 22.1.2010, Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2010.
Kuntaliiton yleiskirje 4/80/2010, 22.1.2010, Vuoden 2009 yleiskirjeluettelo.
Kuntaliiton yleiskirje 5/80/2010, 27.1.2010, Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2010.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosaston (Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus) päätös LSLH-2008-04626/Ha-7, 10.12.2009, ESRprojekti, Työpaja Focus. Projektihakemuksen muutospäätös.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosaston (Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus) päätös LSLH-2008-2083/Ha-7, 17.12.2009, ESRprojektihakemus, Seutukunnallinen Työpaja. Projektihakemuksen
hylkääminen.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosaston (Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus) päätös LSLH-2009-05533/Ha-7, 17.12.2009, ESRprojektihakemus, Osaajien voimaverkko. Projektihakemuksen hylkääminen.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston tarkastuskertomus/lastensuojelulaitos/lupatarkastus. Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön tarkastaminen/yksityinen lastensuojelulaitos. Palvelun tuottaja Perhekeskus
Harjula Oy. Tarkastuksen ajankohta 5.1.2010.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston päätös LSSAVI-2010-1017/So-17, 28.1.2010, lupa yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen. Palvelun tuottaja Perhekeskus Harjula Oy.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 9.2.2009 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-12/2009 sekä vertailun vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan.
Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
22.2.2010

Sivu

89

36 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 36 §

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

Pöytäkirjantarkastus:

1§

Hoitoapulaisen määräaikaisen toimen täyttölupa Karijoen vanhainkodille/Saliininkodille ajalle 4.1.2010 – 30.11.2012.

2§

Hoitoapulaisen/lähihoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa
Karijoen vanhainkodille/Saliininkodille ajalle 4.1.2010 –
30.11.2012.

3§

Palvelukeskus Sillan sosiaaliohjaajan vakinaisen viran täyttölupa.

4§

Laboratorion hoitajan vakinaisen toimen täyttölupa.

5§

Varastonhoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa Kauhajoen
keskusvarastolle ajalle 1.1. – 31.12.2010.

6§

Laboratorion hoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa ja toimen vakinainen täyttäminen nykyisen toimenhaltijan jäädessä
eläkkeelle.

7§

Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen akuuttiosastolle ajalle 11.4. – 31.12.2010.

8§

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan osasto 1:lle
ajalle 25.1. – 30.5.2010.

9§

Sairaala-apulaisen toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan osasto
1:lle ajalle 1.2. – 31.12.2010.

10 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan Lehtiharjun
osasto 2:lle ajalle 1.2. – 31.5.2010.

11 §

Sairaanhoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Teuvan Lehtiharjun osasto 2:lle.

12 §

Kahden lähihoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa KujaKokon palveluasunnoille ajalle 15.2. – 31.5.2010.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 36 §
(jatkoa 2)

Pöytäkirjantarkastus:

Kokouspäivämäärä
22.2.2010

Sivu

90

13 §

Kotiutushoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa Teuvan osasto 1:lle ajalle 1.1. – 31.12.2010.

14 §

Terveydenhoitajan uuden vakinaisen toimen täyttölupa neuvolatoimintoihin. Alkusijoituspaikkana on Kauhajoen toimipiste.

15 §

Terveydenhoitajan vakinaisen täyttämättä olleen toimen täyttölupa neuvolatoimintoihin. Alkusijoituspaikkana on Teuvan ja Karijoen toimipiste.

16 §

Panu-tuotannon kahden työjohtajan määräaikaisen toimen täyttölupa ajalle 1.1. – 31.12.2010.

17 §

Vammaispalvelujen ydinprosessin sosiaaliohjaajan vakinaisen
viran täyttölupa. Viran alkusijoituspaikka on Kauhajoki.

18 §

Kauhajoen perheneuvolan sosiaalityöntekijän viran täyttölupa.

19 §

Perhetyöntekijän uuden vakinaisen toimen täyttölupa Isojoen
lapsiperheiden perhetyöhön.

20 §

Sairaanhoitajan uuden toimen täyttölupa yhteispäivystykseen.

21 §

Hoitoapulaisen toimen sijaisuuden täyttölupa Sanssin palvelukotiin ajalle 18.2. – 31.8.2010.

22 §

Lähihoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa Teuvan palvelukoteihin ajalle 8.2. – 31.12.2010.

23 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen akuuttiosastolle ajalle 1.5. – 30.9.2010.

24 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen akuuttiosastolle ajalle 25.3.2010 – 5.2.2011.

25 §

Lähihoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa Sanssin palvelukotiin ajalle 16.2.2010 – 30.11.2012.

26 §

Psykologin uuden vakinaisen toimen täyttölupa työterveyshuoltoon.

27 §

Mielenterveyshoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan
Lehtiharjun osastolle 3 ajalle 7.2. – 31.7.2010.

28 §

Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan Lehtiharjun osastolle 3 ajalle 1.2. – 2.6.2010.
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Johtokunta
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Laitoshuoltajan määräaikaisen toimen täyttölupa palvelukoti
Mäntyniemeen ajalle 10.2. – 31.12.2010.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
4§

Lääkäripalvelun hankinta.

39 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Terveyskeskuslääkärin virkaan valitaan Susanna Holmlund ajalle 30.1. – 31.12.2010.

Vastaanottotoiminnan osastonhoitaja Tuula Keski-Pukkilan päätökset;
1§

Sairaanhoitajan toimen täyttäminen.
Sairaanhoitajan toimeen Kauhajoen toimipisteen vastaanotto/päivystystoimintaan valitaan Susanna Alhainen. Hakijoita oli
neljä.

Teuvan Lehtiharjun osasto 3 osastonhoitaja Anja Kiviluoman päätökset;
1§

Lähihoitajan toimen täyttäminen.
Lähihoitajan toimeen valitaan Satu Lehtimäki 1.2.2010 alkaen.
Hakijoita oli kolme.

2§

Lähihoitajan toimen täyttäminen.
Lähihoitajan toimeen valitaan Riikka Mäntysaari 1.2.2010 alkaen. Hakijoita oli kolme.

3§

Lähihoitajan toimen täyttäminen.
Lähihoitajan toimeen valitaan Susann Niemi 1.2.2010 alkaen.
Hakijoita oli kaksi.

18 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Pauliina Raittila ajalle 7.2. –
31.7.2010.

Kauhajoen kotihoidon palveluohjaaja Sinikka Mäkisen päätökset;
16 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Sari Majamäki ajalle 1.1. –
31.12.2010.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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Muut asiat
Johtokunta 37 §

Pöytäkirjantarkastus:
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Muita asioita ei ollut.
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