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46 §
Omaishoidon palvelusetelikäytännön periaatteet
Valmistelija/lisätiedot: Kauhajoen kotihoidon palveluohjaaja Sinikka Mäkinen,
puh. 0400 335 702
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 46 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kunnissa (Isojoki,
Karijoki, Kauhajoki, Teuva) palvelusetelijärjestelmä on käytössä
omaishoidon tuessa (Yhteistoimintalautakunta 27.11.2008 / 23 § ja
Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
johtokunta
18.12.2008 149 § ja 29.12.2009 230 §).
Palvelusetelillä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä sitoutuu maksamaan omaishoidettavan kuntayhtymän hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kuntayhtymän päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti. Vuonna 2010 palvelusetelin
arvo on 180 euroa/seteli. Asiakkaan omavastuuosuus palvelusetelistä vuonna 2010 on 10,60 euroa/seteli.
Uusi tarkempi ohjeistus kotihoidon palvelusetelikäytännöstä on esityslistan liitteessä 1/johtokunta 22.3.2010 olevassa omaishoidon palvelusetelikäytännön periaatteissa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä esityksen mukaiset
omaishoidon palvelusetelikäytännön periaatteet 1.4.2010 alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:
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47 §
Liikelaitoskuntayhtymän ilmoituslehtien valinta
Liikelaitoskuntayhtymän ilmoituskanavien valinta
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 10.2.2009 / 24 §
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 24 §

Liikelaitoskuntayhtymän tiedottaminen sisältää mm. asiakkaille tiedottamista, kokousilmoittelua ja virkailmoituksia. Yhtymän palvelualueiden tarpeet ovat myös erilaiset. Näiden lisäksi on esim. internetsivujen kautta tarpeen tiedottaa pysyvästi toiminnasta ja palveluista.
Tiedottamisen ja ilmoitusten tulisi tapahtua sellaisia viestintävälineitä
käyttäen, että kohdejoukko pystytään tavoittamaan mahdollisimman
hyvin ja taloudellisesti.
Liikelaitoskuntayhtymän alueen paikallislehdet ovat Kauhajoen Kunnallislehti, Tejuka ja Suupohjan Sanomat. Alueella leviää säännöllisesti myös ilmaisjakelulehti Suupohjan Seutu, jonka jakelupeitto on
kattava. Esimerkiksi virkailmoitukset julkaistaan kuntien ilmoitustauluilla, työ- ja elinkeinotoimistojen internet-sivuilla sekä ammattilehdissä. Maakunnallisia ja valtakunnallisia päivälehtiä voidaan käyttää
harkinnan mukaan tapauskohtaisesti.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että asiakastiedotukset, kokousilmoitukset ja virkailmoitukset julkaisemisessa käytetään pääsääntöisesti osakaskuntien ilmoitustauluja, yhtymän internet-sivuja,
Kauhajoen Kunnallislehteä, Suupohjan Sanomia, Tejukaa, Suupohjan Seutua, työ- ja elinkeinotoimistojen internet-sivuja sekä toimialojen työntekijöiden ammattilehtiä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
----Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475, etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 47 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan 2.11.2009 § 154 ja 155 hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymän Viestintästrategian ja viestintäohjeet sekä Graafisen ohjeistuksen.

Johtokunta

Yhtymäkokous
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Johtokunta
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Viestintästrategian ja viestintäohjeiden sivun 6 mukaan liikelaitoskuntayhtymän ”viralliset ilmoitukset julkaistaan jäsenkuntien julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla. Lisäksi käytetään harkinnan mukaan johtokunnan päättämiä ilmoituslehtiä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää ilmoitusten julkaisemiseen myös omia internet-sivustoja.”
Viestintästrategian ja viestintäohjeiden mukaan viestinnän tulee mm.
olla oikea-aikaista, tavoittavaa, riittävää ja alueellisesti kattavaa. Lisäksi edellytetään kustannustietoista viestintätoimintaa ja kustannustehokkaiden viestintäratkaisujen valintaa.
Liikelaitoskuntayhtymän alueen paikallislehdiltä on pyydetty tarjousta
sopimusasiakashinnasta ja tarkempia tietoja lehden levikistä, jakelusta, peittoluvuista tms. Tarjouspyynnön mukaan liikelaitoskuntayhtymän ilmoituslehtien valinnassa tärkeää on kokonaistaloudellisuus,
jossa huomioidaan niin viestintävälineen taloudellisuus kuin kohdejoukon tasapuolinen ja kattava tavoitettavuus koko seutukunnan alueella. Tarjouksen ovat jättäneet Kauhajoen Kunnallislehti, Suupohjan
Sanomat, Suupohjan Seutu ja Tejuka.
Esityslistan lisätietona on tarjouspyyntö ja tarjousyhteenveto. Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävillä.
Kokonaistaloudellisesti kustannustehokkain ratkaisu on käyttää ilmoituslehtenä Suupohjan Seutua, jonka avulla yhdellä ilmoituksella tai
tiedotteella voidaan tavoittaa koko seutukunnan alue. Kohdejoukon
tavoitettavuutta lisää myös se, että lehti on ilmaisjakelulehti. Hinnaltaan edullisemman Kauhajoen Kunnallislehden isojakoon nähden
Suupohjan Seudun etuna on laajan jakelun säännöllisyys. Alueen
asukkaiden kannalta on tärkeää, että liikelaitoskuntayhtymän ilmoitukset löytyvät keskitetysti tietystä ilmoituslehdestä.
On kuitenkin myös huomioitava palvelu- ja vastuualueiden erilaiset
tarpeet ja tiedottamisen erityistilanteet. Tilannekohtaisesti voi tietyn
kohdealueen tai jäsenkunnan asukkaiden tavoitettavuus olla tehokkainta käyttämällä Kauhajoen Kunnallislehteä, Suupohjan Sanomia
tai Tejukaa. Lisäksi mm. työpaikkailmoittelussa on harkinnan mukaan
tarve käyttää maakunnallisia ja valtakunnallisia päivälehtiä ja ammattilehtiä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että liikelaitoskuntayhtymän
ilmoituslehtenä toistaiseksi käytetään Suupohjan Seutua pyrkien ilmoittelun ja tiedottamisen kustannustehokkuuteen ja yhtenäistämiseen koko seutukunnan alueella.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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Lisäksi johtokunta päättää, että palvelu- ja vastuualueet voivat harkinnan mukaan käyttää Kauhajoen Kunnallislehteä, Suupohjan Sanomia tai Tejukaa silloin, kun ilmoituksella tai tiedotteella tavoitellaan
tietyn kohdealueen tai jäsenkunnan asukkaita.
Lisäksi johtokunta päättää, että harkinnan mukaan tapauskohtaisesti
voidaan ilmoittelussa käyttää maakunnallisia ja valtakunnallisia päivälehtiä ja ammattilehtiä.
Johtokunta päättää, että ilmoituslehtien valinta tarkistetaan vuosittain
liikelaitoskuntayhtymän johtajan päätöksellä.
Käsittely: Puheenjohtaja Hautala poistui yhteisöjääviyden vuoksi esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. I varapuheenjohtaja Lehtimäki johti
kokousta tämän pykälän ajan.
Käsittely aikana jäsen Ala-Kokko esitti jäsen Mäntysaaren kannattamana, että ilmoituslehtien valinta tarkistetaan tarpeen mukaan johtokunnan päätöksellä. Esittelijä hyväksyi muutoksen, joten puheenjohtaja totesi johtokunnan hyväksyneen yksimielisesti Ala-Kokon muutosesityksen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen muutoksella, että ilmoituslehtien valinta tarkistetaan tarpeen mukaan johtokunnan päätöksellä.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta
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48 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätös
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 48 §

Kuntalain 87j §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta on voimassa, mitä kuntalain 68 ja 68 a §:ssä säädetään.
Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä valtuuston tilalla on yhtymäkokous.
Kuntalain 87k §:n mukaan liikelaitoksen on toimintakertomuksessa
esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksensa on
myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista
asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa tai
taseessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja kuntayhtymän johtaja.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on mm. päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, hyväksyä tilinpäätös ja päättää tilikauden tuloksen käsittelystä sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tämän perussopimuksen 11
§:n mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma, laatia ja allekirjoittaa liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös.
Tilinpäätös on laadittu kuntalain säädösten ja kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Koska Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelutuotannon toiminta on alkanut
1.1.2009, ei tilinpäätöksessä voida esittää vertailukelpoisia tietoja
edelliseltä tilikaudelta.
Tilinpäätöksen talousarvion toteutumavertailu on tehty vuoden 2009
talousarviolukuihin huomioimatta käyttösuunnitelmassa esitettyjä
muutoksia.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta
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Llky toimii tilaaja-tuottaja – mallilla, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on Kauhajoen kaupungin organisaatiossa toimivalla yhteistoimintalautakunnalla ja palvelujen tuottamisvastuu
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä. Yhteistoimintalautakunta on hyväksynyt 10.12.2008 § 33 palvelusopimuksen mukaisen tilauksen ja kuntakohtaiset maksuosuudet, jotka määräytyvät
kunnittaisten palvelujen käytön perusteella.
Talousarvio 2009 on laadittu näiden kuntakohtaisten maksuosuuksien tulopohjaan perustuen. Ennen tilinpäätöksen valmistumista tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan liikelaitoskuntayhtymän tilikauden
tulos olisi muodostunut 2,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja kuntien
maksuosuudet eivät vastanneet todellisia palvelutuotannon kuntakohtaisia kustannuksia.
Yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan 17.3.2010 päättänyt, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan vuoden 2009 tilinpäätöksessä.
Syntyväksi ennakoitu alijäämä jakautuu kuntien kesken sen mukaan,
kuinka paljon kustannuksia kunkin jäsenkunnan kuntalaisten käyttämät/saamat palvelut ovat aiheuttaneet kustannuksia.
Liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelman liikevaihto on 78,3 miljoonaa
euroa, joista kuntien maksuosuudet ovat 68,4 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot ovat 1,2 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman
merkittävin menoerä on palvelujen ostot 40,4 miljoonaa euroa, josta
erikoissairaanhoidon osuus on 25,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut
olivat 27,7 miljoonaa euroa.
Tilikaudelta 2009 ei muodostu yli-/alijäämää. Liikelaitoskuntayhtymän
taseessa on vuodelta 2008 kertynyttä ylijäämää 214 709,72 euroa.
Vuonna 2009 investointeihin käytettiin 1,2 miljoonaa euroa, josta
kunnilta hankitun irtaimiston osuus oli 0,95 miljoonaa euroa.
Liikelaitoskuntayhtymä ei ottanut vuoden 2009 aikana ulkopuolista
lainaa.
Tasekirja vuodelta 2009 on esityslistan lisätietona.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää
• esittää yhtymäkokoukselle, että tilikaudelta 2009 ei muodostu yli/alijäämää.
• hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä
• jättää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastusta ja
arviointia varten.
• oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tasekirjaan mahdollisia
asiasisältöön vaikuttamattomia teknisiä korjauksia.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
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Johtokunta 48 §
(jatkoa 3)
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Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen tehden tasekirjaan seuraavat korjaukset:
- sivun 39 kolmas kappale: Lastensuojelun laitoshoidon kustannuksiin tuli Kauhajoella ylitystä.
- sivun 50 talouden toteutumassa neljäs ranskalainen viiva: Karijoki – 11,6% / 9,1 %.
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49 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 49 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6712, 12.3.2010, työsuojelutarkastus
25.2.2010, valvontakohde Kauhajoen sosiaalipalveluosasto.
Kauhajoen kaupungin teknisen osaston ilmoitus 12.3.2010 vuokrantarkastuksesta 1.4.2010 lukien koskien Teknologiakeskukselta vuokrattuja toimistotiloja.
Kauhajoen kaupungin teknisen osaston ilmoitus 15.3.2010 vuokrantarkastuksesta 1.4.2010 lukien koskien Kauhajoen kaupungintalolta
vuokrattuja toimistotiloja.
LLKY:n johtokunnan perustaman valvontatyöryhmän kokouksen
9.2.2010 muistio 1/2010 (johtokunnan päätös 9.6.2009 § 96, Ostopalvelusopimuksen muutos/Terveyspalvelut Mendis Oy/vanhusten
ympärivuorokautiset asumispalvelut Teuvalla).
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 10/2010, 12.3.2010, Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä 1.9.2010.
LLKY on antanut 15.3.2010 lausunnon Teuvan kunnalle Teuvan
neuvolarakennuksen suunnitelmasta.
Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja
17.3.2010 ja seuraavat otteet
9§
Vuoden 2009 palvelusopimuksen muutos koskien kuntien
maksuosuuksia.
10 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alijäämän perintä peruskunnilta ja ylijäämän jakaminen peruskunnille.
11 § Lääkäritilanne.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
22.3.2010

Sivu

124

50 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 50 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Perusturvalautakunta 11.3.2010 (sisältää ei julkisia asioita)

Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
56 §

Apulaiskamreerin viransijaisen valinta 30.9.2010 saakka.
Apulaiskamreerin viransijaiseksi 30.9.2010 saakka valitaan tradenomi Niku Latva-Pukkila. Hakijoita oli 3.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
10 §

Lääkäripalvelun hankinta.
Lääkärityövoiman vuokrausta (LK Mii Luotolintu) koskevan sopimuksen jatkaminen ajalla 24.5. – 16.7.2010.

11 §

Lääkäripalvelun hankinta.
Lääkärityövoiman vuokrausta (LK Kaisa Erkkilä) koskevan sopimuksen jatkaminen ajalla 31.5. – 31.7.2010.

12 §

Työntekijän siirto yksikköjen sisällä.
Sisäisenä siirtona Katri-Helena Soininen siirretään Teuvan kotihoidon vakinaisen kodinhoitajan toimesta Teuvan palvelukoti
Mäntyniemeen perustettuun vakinaiseen lähihoitajan toimeen
1.3.2010 alkaen.

13 §

Veteraanikuntoutus Isojoella kevät 2010.
Valtionkonttorin veteraanien kuntoutukseen vuodelle 2010
myöntämän rahan 27 304,65 € jakaminen.

Ylihammaslääkäri Aune Vanhasen päätökset;

Pöytäkirjantarkastus:

1§

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hallinnoimaan SUHAT-hankkeeseen osallistuminen vuosina 2010 – 2012.

2§

Hammaslääkäri Hannu Hietaniemen vuokravakuus ajalle 29.3.
– 28.5.2010.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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Lapsiperheiden sosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijä Paula UusiHakalan päätökset;
2§

Lapsiperheiden sosiaalityön ydinprosessin sosiaalityöntekijän
viran täyttäminen (Kauhajoen toimialue).
Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan sosionomi Tuovi Lehtonen
määräaikaisesti ajalle 1.3.2010 – 28.2.2011. Hakijoita oli 6.

Kauhajoen kuntouttavan osaston osastonhoitaja Mervi Latomäen päätökset;
164 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Maija Viertola 15.2. –
31.12.2010.

Teuvan Henriikkakodin osastonhoitaja Kerttu Lintalan päätökset;
8§

Määräaikainen virka tai toimi.
Hoitoapulaisen toimeen valitaan Marianne Rinta-Säntti ajalle
29.3. – 31.12.2010.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:
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Keskusteltiin lääkäritilanteesta ja lääkäripäivystyksestä Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella. Kirjattiin, että aiheesta
järjestetään keskustelutilaisuus.
Merkittiin, että jäsen Koivula saapui tämän asian käsittelyn aikana.
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