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38 §
Lisämääräraha autoklaavin hankintaan
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 22.2.2010 / 31 §
Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja 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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Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi,
puh. 046 855 5004, etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 38 §
(jatkoa 2)

Johtokunnan kokouksen 22.2.2010 jälkeen on käynyt ilmi, että johtokunta on 29.12.2009 § 223 päättänyt vuoden 2009 talousarvion investointimäärärahasta (12 000 euroa) poiketen hankkia autoklaavin,
jonka kokonaishinta on 18 600 euroa (alv. 0 %). Näin ollen johtokunnan päätöstä 22.2.2010 § 31 on korjattava investointimäärärahan
suuruuden osalta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää myöntää 18 600 euron lisämäärärahan talousarvion 2010 investointiohjelmaan Teuvan tunnisteelle autoklaavin hankintaan.
Muilta osin johtokunnan päätös 22.2.2010 § 31 jää voimaan.
Käsittely: Keskustelun aluksi johtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Johtokunta päättää myöntää aikaisemmin myönnetyn 12 000 euron
lisämäärärahan lisäksi 6.600 euron lisämäärärahan talousarvion
2010 investointiohjelmaan Teuvan tunnisteelle autoklaavin hankintaan.
Muilta osin johtokunnan päätös 22.2.2010 § 31 jää voimaan.
Johtokunnan päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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39 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän merkkipäiväsäännön hyväksyminen
Aikaisemmat käsittelyt:

Henkilöstöjaosto 23.11.2009 / 23 §
Henkilöstöjaosto 22.2.2010 / 3 §
Valmistelija / lisätiedot: Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Henk.jaosto 23 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on perustettu
1.6.2008. Liikelaitoskuntayhtymän varsinainen palvelutoiminta on alkanut 1.1.2009.
Liikelaitoskuntayhtymän palvelukseen on siirtynyt henkilökuntaa neljästä eri kunnasta, joissa on ollut erilaiset käytännöt mm. henkilökunnan ja luottamushenkilöiden merkkipäivämuistamisen osalta. Vuoden
2009 aikana henkilöstön osalta on noudatettu sen kunnan merkkipäiväsääntöä tai vakiintunutta muistamistapaa.
Koska liikelaitoskuntayhtymä on yksi organisaatio, jonka henkilökuntaa tulee kohdella tasa-arvoisesti, on syytä laatia Suupohjan peruspalveluliikelaitokselle oma merkkipäiväsääntö. Merkkipäiväsääntöesityksessä korostetaan liikelaitoskuntayhtymän viirin asemaa, viiri tultaisiin luovuttamaan vain erityisistä ansioista.
Merkkipäiväsääntö on esityslistan liitteenä 2.
Johtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto päättää hyväksyä liitteenä 2
olevan merkkipäiväsäännön. Merkkipäiväsääntö astuu voimaan
1.12.2009 ja on voimassa toistaiseksi.
Henkilöstöjaoston päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin jättää
asia pöydälle. Jatketaan valmistelua jäsenkuntien kanssa merkkipäiväsääntöjen yhtenäistämiseksi.
----Valmistelija / lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Henk.jaosto 3 §

Edellisen kokouksen jälkeen Kauhajoen kaupunki on hyväksynyt päivitetyn merkkipäiväsäännön 14.12.2009.
Liikelaitoskuntayhtymän merkkipäiväsäännön valmistelua on jatkettu
Kauhajoen merkkipäiväsäännön pohjalta ja merkkipäiväsääntöluonnosta on käsitelty liikelaitoskuntayhtymän työvaliokunnassa.
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Aiempaan käsittelyyn verrattuna merkkipäiväsääntöä on yksinkertaistettu luottamushenkilöiden osalta, muutettu ja tarkennettu hieman
määräyksiä henkilökunnan muistamisen osalta sekä muita määräyksiä mm. yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden muistamisen
osalta.
Päivitetty merkkipäiväsääntö on liitteenä 1.
Johtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto päättää hyväksyä liitteenä 1
olevan merkkipäiväsäännön ja esittää sen johtokunnalle hyväksyttäväksi.
Henkilöstöjaoston päätös: Henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti
johtajan esityksen keskustelun jälkeen.
----Valmistelija / lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 39 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän merkkipäiväsääntö
on esityslistan liitteenä, liite 1/johtokunta 15.3.2010.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä merkkipäiväsäännön. Merkkipäiväsääntö astuu voimaan 1.4.2010 ja on voimassa toistaiseksi. Sääntö tarkastetaan kuitenkin aina johtokunnan toimikauden
alkaessa.
Käsittely: Keskustelun aikana jäsen Ketola esitti, että henkilöstöön
kuuluvan jäädessä eläkkeelle hänelle annetaan liikelaitoskuntayhtymän lahja, jonka arvo on noin 200 euroa.
Koska muuta ehdotusta ei esitetty, puheenjohtaja totesi Ketolan ehdotuksen yksimielisesti hyväksytyksi.
Johtokunnan päätös: Johtokunta hyväksyi yksimielisesti keskustelun jälkeen merkkipäiväsäännön muutoksella, että henkilöstöön kuuluvan jäädessä eläkkeelle hänelle annetaan liikelaitoskuntayhtymän
lahja, jonka arvo on noin 200 euroa. Merkkipäiväsääntö astuu voimaan 1.4.2010 ja on voimassa toistaiseksi. Sääntö tarkastetaan kuitenkin aina johtokunnan toimikauden alkaessa.
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40 §
Kunnilta hankitun irtaimiston maksuohjelman vahvistaminen
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän käytössä olevan sosiaalija terveydenhuollon sekä eläinlääkinnän irtaimen omaisuuden hankkiminen liikelaitoskuntayhtymän omistukseen
Aikaisemmat käsittelyt:

johtokunta 29.12.2009 § 218
Valmistelija/lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907,
etunimi.sukunimi@llky.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
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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.
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.
----Valmistelija/lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 40 §

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenkunnat ovat irtaimiston siirtoa valmistelevassa neuvottelussa (muistio 3.11.2009) sopineet seuraavasta
maksuehdoista: irtaimiston kauppahinta maksetaan yhtä suurin vuotuiserin viiden vuoden aikana (v. 2009-2013, 20 % vuodessa).
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä neuvottelussa sovitun maksuehdon, jonka mukaan irtaimistojen kauppahinnat maksetaan kunnille yhtä suurin vuotuiserin viiden vuoden aikana (v. 2009 –
2013, 20 % vuodessa).
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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41 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tilinpäätösennuste tilikaudelle 2009
Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi,
puh. 046 855 5004, henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907, etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 41 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden 2009 alijäämäksi muodostuu
2 908 279,17 €.
Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään Kuntalain 10 a
luvussa, jota koskeva Kuntaliiton yleiskirje ”Kuntakonsernia ja kunnallista liikelaitosta koskeva sääntely kuntalaissa 15.5.2001 alkaen
nro 19/80/2007”. Kuntalain ja yleiskirjeen lakia soveltavien ohjeiden
mukaan liikelaitoskuntayhtymään ei sovelleta kuntalain 65 §
3 momentin talouden tasapainottamista koskevia säännöksiä. Kuntayhtymä ja liikelaitoskuntayhtymä eivät siten ole velvoitettu laatimaan toimenpideohjelmaa, vaikka taseen alijäämää ei taloussuunnitelmassa saataisi katettua. Peruspääoman käyttämistä alijäämän kattamiseksi ei myöskään laissa ole rajoitettu.
Liikelaitoskuntayhtymässä sovelletaan kuitenkin 69 §:n säännöstä
yhtymähallituksen tai johtokunnan velvollisuudesta tehdä toimintakertomuksessa selkoa talouden tasapainotuksesta päättyneellä tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Samoin kuntayhtymän ja liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan sovelletaan 71 §:n 3 momentin säännöstä koskien velvoitetta arvioida liikelaitoksen tai liikelaitoskuntayhtymän talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut ohjeet ylijäämän palautusta ja alijäämän kattamista koskevien liiketapahtumien kirjaamisesta. Liikelaitoskuntayhtymän ylijäämän palauttamiseen ja alijäämän kattamiseen liittyvien liiketapahtumien kirjaamisessa noudatetaan kuntajaoston lausuntoa no 36/1998 koskien ylijäämän
palautuksesta ja alijäämän kattamisesta kuntayhtymässä.
Ao. lausunnon mukaan alijäämän kattamiselle/käsittelylle on seuraavat vaihtoehdot:
”Kuntayhtymä voi estää yli- tai alijäämän syntymisen tai käsitellä
mahdollisesti syntyneen ylijäämän palautuksen ja alijäämän perinnän
periaatteessa seuraavilla tavoilla:
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1. Olennaisen ylijäämän tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja
otetaan huomioon jo tilikauden aikana yksikköhinnoittelua muuttamalla vastaamaan todellisia kustannuksia. Mikäli hinnoittelua
muutetaan takautuvasti koskemaan myös ennen päätöstä tilivuoden aikana laskutettuja palveluja, kuntayhtymässä joudutaan
oikaisemaan myyntituloja kunnilta ja kunnissa erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostomenoja. Jotta taseeseen ei synny
olennaisia ylijäämiä tai alijäämiä, laskentatoimi on hoidettava
ajantasaisesti siten, että se antaa kulloinkin oikeat perusteet tarvittavien hallinnollisten päätösten valmistelijoille ja päättäjille.
2. Mikäli olennaista ylijäämää tai alijäämää on kertynyt, on luontaisin tapa sekä palvelujen oikeantasoisen hinnoittelun että kirjanpitolain säännösten ja periaatteiden noudattamisen näkökulmasta,
että taseen olennaiset ylijäämät palautetaan tai alijäämät katetaan seuraavana tilikautena tuloslaskelman yli- tai alijäämään
vaikuttavilla ratkaisuilla. Taseen ylijäämää voidaan pienentää
alentamalla palvelujen hintoja ja näin tehdä alijäämäinen tilinpäätös. Vastaavasti taseen alijäämä voidaan kattaa vaikuttamalla
hinnoittelulla ylijäämän muodostumiseen. Tällöin palvelujen hinnoittelu pysyy myös pitemmällä ajanjaksolla oikeantasoisena.
Kuntalain 70 §:n mukaan kuntayhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
3. Jäsenkunnat voivat erikseen keskenään sopia ylijäämän palauttamisesta tai alijäämän perinnästä ja niistä perusteista, joiden
mukaan ylijäämä jaetaan jäsenkunnille ja miten alijäämä rahoitetaan jäsenkuntien suorituksin.”
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän työvaliokunnassa on
neuvoteltu ja alustavasti sovittu liikelaitoskuntayhtymälle vuodelta
2009 syntyvän alijäämän aiheuttamien toimenpiteiden osalta, että alijäämää ei kirjata vuodelta 2009, vaan että jäsenkunnat suorittavat
vuodelle 2009 kuntakohtaisten palvelujen kustannusten mukaiset
kuntaosuudet. Suoritukset kirjataan kunkin kunnan omalle laskentatunnisteelle ao. tunnisteen myyntituotoiksi.
Johtajan ehdotus: Johtokunta esittää yhteistoimintalautakunnalle,
että se neuvottelee kuntien kanssa tilinpäätösennusteen pohjalta liikelaitoskuntayhtymän toiminnan rahoittamisesta ja vuoden 2009 ennakoidun alijäämän aiheuttamista toimenpiteistä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti laajan
keskustelun jälkeen.
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42 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2009 talousarvion määrärahojen ylitykset
Valmistelija/lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 42 §

Johtokunta on kokouksissaan 14.12.2009 § 211 ja 29.12.2009 § 218
ja 219 käsitellyt vuoden 2009 talousarvion muutoksia ja lisämäärärahojen myöntämistä.
Tilintarkastaja on tarkastaessaan liikelaitoskuntayhtymän kirjanpitoa
ja hallintoa todennut, että johtokunta ei ole edellä luetelluissa päätöksissä päättänyt talousarviomuutoksista. Koska talousarviomuutoksia
ei ole tehty talousarviovuoden aikana, on tilinpäätösennusteen mukaiset sitovien erien poikkeamat käsiteltävä määrärahojen ylityksenä.
Johtokunta on hyväksyessään vuoden 2009 talousarviota määritellyt
sitovuustasoksi periaatteessa vain koko liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelman, koska talousarviokirjassa todetaan seuraavasti: ”Talousarviossa toimielimelle sitovana hyväksyttyjä nettomäärärahoja ei
saa ylittää”.
Vuoden 2010 talousarvion laadinnan yhteydessä sitovuustasoja on
muutettu ja talousarvion käyttötalousosa on hyväksytty laadittuna
kunnan talousarvion mukaisesti, jolloin taloustaulukoissa sitovaksi
eräksi on määrätty palvelualueen nettomenot (=toimintakate). Sitova
erä on myös erikoissairaanhoidon ydinprosessi sekä investointiohjelma.
Vuoden 2009 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa käytetään samoja sitovuustasoja kuin 2010 talousarviossa.
Tilinpäätösennusteen 3.3.2010 mukaan määrärahojen ylityksiä on
tapahtunut seuraavissa talousarvion sitovissa erissä:
• investoinnit (kunnilta siirtyneen irtaimiston hankinta)
963 862,00 euroa
• sosiaalipalvelujen alue, ylitys 624 442,11 euroa,
• hoidon ja hoivan alue, ylitys 33 827,24 euroa,
• erikoissairaanhoito, ylitys 1 582 793,18 euroa,
• ympäristöpalvelujen alue, alitus 151 708,80 euroa,
• sisäisen tukipalvelun alue, ylitys 818 925,44 euroa.
Esityslistan lisätietona ovat talouden toteutumataulukot palvelualueilta. Määrärahojen ylityksiä selvitetään tarkemmin kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 42 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
15.3.2010
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Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2009 talousarvion määrärahojen ylitykset:
• investoinnit (kunnilta siirtyneen irtaimiston hankinta)
963 862,00 euroa
• sosiaalipalvelujen alue, ylitys 624 442,11 euroa,
• hoidon ja hoivan alue, ylitys 33 827,24 euroa,
• erikoissairaanhoito, ylitys 1 582 793,18 euroa,
• sisäisen tukipalvelun alue, ylitys 818 925,44 euroa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
15.3.2010
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43 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 43 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Kuntaliiton yleiskirje 6/80/2010, 17.2.2010, Rahoitusta voi hakea
Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmasta 15.3.2010
mennessä.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 2/2010, 16.2.2010, Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2010-2011
(TS-10).
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 3/2010, 16.2.2010, Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2010-2011.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 4/2010, 22.2.2010, Kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevat muutokset 20102011.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 5/2010, 22.2.2010, Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2010-2011.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 6/2010, 25.2.2010, Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2010-2011.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston kirje LSSAVI-2010-00039/So-17ml, Yksityisen
sosiaalipalvelun lopettaminen. Toimintayksikkö Perhekeskus Harjula.
Koko sosiaalipalvelutoiminnan lopettaminen 31.12.2009 lukien.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston tarkastuskertomus/muutoslupatarkastus. Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön tarkastaminen. Palvelun tuottaja Kauhajoen Vanhaintuki ry, toimintayksikkö Korpisenkoti. Tarkastuksen ajankohta 22.2.2010.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston päätös LSSAVI-2010-00105/So-17ml, 26.2.2010,
lupa yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan muuttamiseen. Palvelun
tuottaja Kauhajoen Vanhaintuki ry, toimintayksikkö Korpisenkoti.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6712, 23.2.2010, työsuojelutarkastus 2.2.2010.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 43 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
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Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö LSAVI-201001178/Yr-55, 1.3.2010, Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta maksettava korvaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuonna 2010.
Valviran ilmoitus VAL-2010-00012/So-35ml, 26.2.2010, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. Palvelun tuottaja Honkajoen Lääkintävoimistelu Oy.
Valviran päätös VAL-2010-00012/So-35ml, 26.2.2010, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palvelun tuottaja Honkajoen Lääkintävoimistelu Oy. Toimipaikat: Honkajoki, Karijoki ja
Kauhajoki.
Kansaneläkelaitoksen terveysosaston kirje 19/322/2009, 19.1.2010,
Oikeus osasairauspäivärahaan laajentunut 1.1.2010.
Kansaneläkelaitoksen terveysosaston tiedote 12/311/2008,
15.2.2010, Vammaisten tulkkipäätöksiä koskevien tietojen siirto kunnilta Kelalle.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 8.3.2010 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-2/2010 sekä vertailun vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan. Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
Kauhajoen kaupungin teknisen osaston ilmoitus 22.2.2010 vuokrantarkastuksesta 1.3.2010 lukien koskien Kauhajoen perhetyön taukotilaa Opintolassa.
Otteet Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirjasta
17.2.2010
1§
Lisämäärärahan pyyntö sosiaalipalveujen ja erikoissairaanhoidon alueelle.
2§
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän käytössä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eläinlääkinnän irtaimen
omaisuuden hankkiminen liikelaitoskuntayhtymän omistukseen.
3§
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän käyttöön siirtyneen Kauhajoen terveyskeskuksen lääkevaraston ja hoitotarvikevaraston ostaminen Kauhajoen kaupungilta.
4§
Kauhajoen terveyskeskuksen akuuttiosaston kustannusten jako.
5§
Yhteistoimintalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma
vuodelle 2010.
6§
Palvelusopimus vuodelle 2010.
8§
Muut asiat.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 43 §
(jatkoa 3)

Kokouspäivämäärä
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Ote Teuvan kunnanhallituksen pöytäkirjasta 8.2.2010
21 § Valtuustoaloite, hoivapalvelujen strategian laatiminen Suupohjaan.
Ote Isojoen kunnanhallituksen pöytäkirjasta 22.2.2010
33 § Palvelu- ja vuokrasopimus LLKY:n kanssa.
38 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän käytössä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eläinlääkinnän irtaimen
omaisuuden myyminen liikelaitoskuntayhtymälle.
Ote Isojoen kunnan koulutuslautakunnan pöytäkirjasta 11.2.2010
12 § Sivistystoimen edustajan nimeäminen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa laativaan alueelliseen työryhmään.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
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44 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 44 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Johtokunnan henkilöstöjaosto 22.2.2010.
Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautalan
päätökset;
1§

Liikelaitoskuntayhtymän johtajan vuosiloman hyväksyminen lomanmääräytymiskaudelta 1.4.2008 – 30.4.2009. Hyväksytään
vuosilomapäivät 1. – 7.3.2010; yhteensä 5 pv.

Vs. liikelaitoskuntayhtymän johtaja Katri Heikkilän päätökset;

Pöytäkirjantarkastus:

30 §

Sairaanhoitajan uuden vakinaisen toimen täyttölupa Karijoen
vanhainkoti/Saliininkotiin 1.3.2010 alkaen.

31 §

Lähihoitajan uuden vakinaisen toimen täyttölupa Karijoen vanhainkoti/Saliininkotiin 1.3.2010 alkaen.

32 §

Lähihoitajan kahden uuden vakinaisen toimen täyttölupa alkusijoituspaikkana Teuvan yöpartiotoiminta 1.3.2010 alkaen.

33 §

Lähihoitajan uuden vakinaisen toimen täyttölupa alkusijoituspaikkana Teuvan palvelukoti Mäntyniemi 1.3.2010 alkaen.

34 §

Laitoshuoltajan uuden vakinaisen toimen täyttölupa alkusijoituspaikkana Isojoen Kultatähkä 1.3.2010 alkaen.

35 §

Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa alkusijoituspaikkana
Isojoen kotihoito 1.7.2010 alkaen.

36 §

Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa alkusijoituspaikkana
Isojoen Kultatähkä 1.4.2010 alkaen.

37 §

Sairaanhoitajan uuden vakinaisen toimen täyttölupa alkusijoituspaikkana Isojoen kotihoito 1.7.2010 alkaen.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 44 §
(jatkoa 2)

Pöytäkirjantarkastus:
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38 §

Sairaanhoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa vastaanoton
ja päivystyksen prosessiin ajalle 1.3. – 31.12.2010.

39 §

Osa-aikaisen (50%) lähihoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa diagnostisten palveluiden prosessiin ajalle 28.4. –
31.12.2010.

40 §

Lähihoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa Isojoen Koivukodin ja Koivukartanon varahenkilöksi ajalle 1.4. – 31.12.2010.

41 §

Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Isojoen Koivukodin ja
Koivukartanon yhteisenä toimena.

42 §

Lähihoitajan uuden vakinaisen toimen täyttölupa alkusijoituspaikkana Kauhajoen akuuttiosasto.

43 §

Sairaanhoitajan uuden vakinaisen toimen täyttölupa alkusijoituspaikkana Kauhajoen Sanssin palvelukoti.

44 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan Henriikkakotiin ajalle 8.3. – 31.8.2010.

45 §

Lähihoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa Teuvan Henriikkakotiin ajalle 1.5. – 31.12.2010.

46 §

Hoitoapulaisen avoimen toimen täyttölupa Teuvan Henriikkakotiin määräaikaisesti ajalle 29.3. – 31.12.2010.

47 §

Laitoshuoltajan vakinaisen toimen täyttölupa Teuvan Henriikkakotiin 1.8.2010 alkaen.

48 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle osastolle ajalle 28.2. – 5.9.2010.

49 §

Lähihoitajan neljän vakinaisen toimen täyttölupa Kauhajoen
kuntouttavalle osastolle 1.3.2010 alkaen.

50 §

Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle osastolle ajalle 15.2. – 31.12.2010.

51 §

Lähihoitajan uuden vakinaisen toimen täyttölupa alkusijoituspaikkana Kauhajoen kotihoito 1.3.2010 alkaen.

52 §

Palveluohjaajan/sairaanhoitajan vakinaisen viran täyttölupa alkusijoituspaikkana Karijoen kotihoito 1.5.2010 alkaen.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 44 §
(jatkoa 3)

Kokouspäivämäärä
15.3.2010

Sivu

110

53 §

Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa alkusijoituspaikkana
Karijoen kotihoito 1.4.2010 alkaen.

54 §

Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa alkusijoituspaikkana
Karijoen kotihoito 1.4.2010 alkaen.

55 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle osastolle ajalle 3.3. – 8.9.2010.

Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturin päätökset;
1§

Edunvalvontapalkkioiden huomioiminen pitkäaikaisen laitoshoidon maksua määrättäessä.

Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen päätökset;
1§

Ohjausryhmän nimeäminen Pohjanmaa/Välittäjä hankkeeseen.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
5§

Lääkäripalvelun hankinta, sopimuksen jatkaminen Isojoella LL
Tuunaisen kanssa.

6§

Perushoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi
1.6.2010 alkaen osasto 1 Teuvalla ja Henriikkakodin vakituisen
sairaanhoitajan Mirja Havin siirtäminen ko. tehtävään.

7§

Professori Irma Virjon tutkimuslupa Tampereen yliopiston tutkimusta varten.

8§

Kauhajoen toimipisteen Ullantien neuvolan laitoshuoltajan toimesta 50 % siirtäminen 1.1.2010 alkaen sisäisiin tukipalveluihin
keskusvarastoon.

9§

Teuvan toimipisteen kotihoidon terveydenhoitajan Johanna Salo-Taimiston siirtyminen neuvolan terveydenhoitajaksi vakinaisesti 1.4.2010 alkaen.

Henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilän päätökset;
4§

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Toimistosihteerin toimeen valitaan Ulla-Maija Komsi-Liukkonen
1.1.2010 alkaen.

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 44 §
(jatkoa 4)

Kokouspäivämäärä
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Aikuissosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijä Tarja Seppälän päätökset;
16 a § Aikuissosiaalityön ydinprosessin viran täyttäminen Palvelukeskus Sillassa.
Sosiaaliohjaajan virkaan valitaan sosionomi (AMK) Terhi Karikoski 1.4.2010 alkaen. Hakijoita oli 11.
Vammaispalveluiden johtavan sosiaalityöntekijä Erja Kippolan päätökset;
1§

Kahden (2) lähihoitajan toimen määräaikainen täyttäminen Kuja-Kokon palveluasunnoissa (Kauhajoki) ajalle 15.2. –
31.5.2010.
Lähihoitajan toimiin valitaan määräajaksi 15.2. – 31.5.2010 lähihoitajat Mari Aalto ja Jelena Voittola. Hakijoita oli 4.

2§

Lähihoitajan toimen vakinainen täyttäminen Mäntyrinteen asumispalveluyksikössä (autettu asuminen), Isojoki.
Lähihoitajan toimeen valitaan vakinaiseksi lähihoitaja Eija Honkanen 15.2.2010 lähtien. Hakijoita oli 1.

3§

Osallistuminen Seinäjoen seudun kehitysvammaisten tuki ry:n
Ystävänkortti -toimintaan vuonna 2010.

Neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Haaviston päätökset;
379 §

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Sari Peltomaa 1.1.2010 alkaen.

Kauhajoen akuuttiosaston osastonhoitaja Riitta Saunamäen päätökset;
141 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Marika Ylikoski ajalle 28.2. –
31.12.2010.

Teuvan vuodeosasto 1 osastonhoitaja Anne Lehtisen päätökset;

Pöytäkirjantarkastus:

519 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Susanna Jeronen ajalle
1.1.2010 – 11.9.2012.

520 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaala-apulaisen toimeen valitaan Paula Luhtala ajalle
4.1.2010 – 30.11.2012.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 44 §
(jatkoa 5)

Kokouspäivämäärä
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Teuvan Lehtiharjun osasto 3 osastonhoitaja Anja Kiviluoman päätökset;
169 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Hannele Niemi ajalle 1.2. –
31.12.2010.

Kauhajoen Sanssin palvelukodin palveluvastaava Susanna Teerimäen
päätökset;
77 §

78 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan
16.2.2010 – 30.11.2012.

Raija

Tarkanmäki

ajalle

Määräaikainen virka tai toimi.
Hoitoapulaisen toimeen valitaan Tarja Kytönen ajalle 18.2. –
31.8.2010.

Teuvan Henriikkakodin osastonhoitaja Kerttu Lintalan päätökset;
28 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Laitosapulaisen toimeen valitaan Sirpa Valkama ajalle 8.3. –
29.8.2010.

Teuvan pienkotien palveluvastaava Pirjo Heinolan päätökset;
23 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Hoitoapulaisen toimeen valitaan
4.1.2010 – 30.11.2012.

Aino

Vainionpää

ajalle

Materiaalitoimen hoitaja Merja Kuusisen päätökset;
18 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Varastonhoitajan toimeen valitaan Hannele Levä ajalle 1.3. –
31.12.2010.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
15.3.2010

45 §
Muut asiat
Johtokunta 45 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Muita asioita ei ollut.

Johtokunta
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