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52 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän henkilöstö- ja muutostutkimuksen 2010 tulokset
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 52 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä teetti tammikuussa
2010 henkilöstö- ja muutostutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tarkoituksena oli
selvittää henkilöstön näkemyksiä työympäristöön ja omaan työhön
liittyvissä asioissa sekä mitata liikelaitoskuntayhtymämalliin siirtymisen vaikutuksia työskentelyyn ja työoloihin.
Tutkimustieto kerättiin internetkyselyllä, joka lähetettiin liikelaitoskuntayhtymän koko sille henkilöstölle, jolla sähköpostiosoite oli käytössä
kyselyn toteuttamisen ajankohtana. Lisäksi lähetettiin kirjelomakkeet
niille henkilöstöön kuuluville, joilla sähköposti ei ollut käytössä. Vastauksia kyselyyn tuli määräaikaan mennessä 340 kpl, joista suurin
osa internetkyselystä.
Kyselyn mukaan tyytyväisyys työpaikkaan on hyvällä tasolla, mutta
muutosvaihe on ollut henkilöstölle raskas. Eniten kehittämistarvetta
kyselyn tulosten perusteella koetaan olevan henkilöstön hyvinvointiin
panostamisessa sekä mahdollisuudessa vaikuttaa työyhteisön asioihin.
Esityslistan lisätietona on lyhyt tutkimustiedote henkilöstökyselyn tuloksista sekä kyselylomake. Tutkimuspäällikkö Tuukka Suoniemi Innolink Research Oy:stä esittelee henkilöstökyselyn tuloksia johtokunnalle kokouksessa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän henkilöstö- ja muutostutkimuksen tulokset 2010.
Käsittely: Tutkimuspäällikkö Tuukka Suoniemi Innolink Research
Oy:stä oli paikalla kutsuttuna asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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53 §
Kauhajoen ampumavälikohtauksen jälkihoitoon liittyvien henkilöiden jatkorekrytointi
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 26.3.2009 / 56 §
Valmistelija/lisätiedot: Kirsti Kähärä, puh. 040 049 5435
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 56 §

Kauhajoen ampumavälikohtauksen jälkihoitoon on perustettu hanke,
jota hallinnoi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
Hankkeeseen osallistuvat Kauhajoen kaupunki (osa mainituista palveluista on siirtynyt Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle), Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja menehtyneiden kotikunnat EteläPohjanmaalla.
Hankkeen osapuolet ovat perustaneet hankkeelle organisaatioksi ohjausryhmän, mihin kuuluu osapuolien johtoa ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajat ja johtoryhmän, mihin kuuluu osapuolien operatiivisia toimijoita. Ohjausryhmä kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa ja johtoryhmä tarpeen mukaan noin kerran kuussa. Ohjaus- ja johtoryhmän edustajat hoidon ja hoivan palvelualueelta ovat Kirsti Kähärä,
Tarja Toivonen ja Seija Haavisto.
Hankkeen kautta jälkihoitoon on palkattu taulukon mukaiset henkilöt
Kauhajoen alueelle. Hanke on saanut 1 miljoonan euron rahoituksen
ja lisähankerahoitushakemus tehdään alkukesästä valtiolle. Jokelan
kokemusten mukaan on odotettavissa, että valtion rahoitus jatkuu
usean vuoden ajan.
koulukuraattori

20.10.08 - 31.5.09

iltapäivätoiminnanohjaaja

3.11.08 - 31.5.09

koulukuraattori

8.10.08 - 31.5.09

terveydenhoitaja

23.9.08 - 31.5.09

sairaanhoitaja

1.10.08 - 28.2.09

psykologi

1.11.08 - 31.5.09

koulukuraattori

20.10.08 - 31.5.09

terveydenhoitaja

20.10.08 - 31.5.09

sosiaalitt/perhetyöntekijä

29.12.08 - 31.5.09

Ohjausryhmän kokouksessa 19.2.2009 kokonaistilannetta käsiteltiin.
Tilannekatsauksissa todettiin, että tapahtumapaikkakunnalla Kauhajoella koko yhteisön avun tarve on edelleen suuri. Kuitenkin tällä
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hetkellä on sellainen luottamus, että eteenpäin saadaan asioita ja
toipumista kriisistä. Painetta on kohdistunut paljon juuri niihin resursseihin, joihin lisäyksiä on tehty. Tavoite on varmistaa lisäresursseja
samoihin kohteisiin 31.5.2010 asti tilannetta jatkuvasti seuraten.
Toiminnoista vuodenvaihteessa 2009 koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä perhetyö ovat siirtyneet Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palveluihin. Kriisityöntekijöiden jatkorekrytointi tapahtuu liikelaitoskuntayhtymässä, josta kuukausittain tehdään laskutus hankkeelle. Osan kriisityöntekijöistä rekrytoi Kauhajoen kaupunki.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy 2 terveydenhoitajan, yhden
perhetyöntekijän ja kriisipsykologin (60 %) palkkauksen liikelaitoskuntayhtymän toimintaan kriisin jälkihoitoon 31.5.2010 asti. (Edellisten sopimusten päättymisestä alkaen.) Laskutus hankkeelle tapahtuu kuukausittain syntyneistä palkkaus- ja muista toimintakuluista.
Käsittely: Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä oli läsnä hyväksyttynä
asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
----Valmistelija/lisätiedot: terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, puh. 040 049 5435
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 53 §

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoima Kauhajoki-hanke
jatkuu ja nyt on menossa jälkihoitovaihe, joka jatkuu jatkojälkihoitona.
Työn painopistealueina ovat edelleen hoitoon ohjaukset, jo käynnistyneet terapiat, työnohjaukset, seulontatutkimukset sekä omaisten
vertaistuki ja yhteydenpidot koko sektorille.
Hankkeen piirissä on paljon erilaisia palveluja saavia laajalla alueella.
Työmäärä on suuri, käsiteltävät asiat ovat vaikeita, raskaita ja uuvuttavat helposti myös tekijän. Todetaan, että tällaisessa työssä huomiota tulee kiinnittää erityisesti henkilökunnan jaksamiseen ja työnohjaukseen.
Kauhajoella on edetty suunnitelmien mukaan vahvistaen peruspalvelurakenteita. Kriisihankerahoituksella työskentelevät Kauhajoella
LLKY:n organisaatiossa 2 terveydenhoitajaa, 1 sosiaalityöntekijä ja 1
kriisipsykologi (osa-aikainen). Lisäksi Kauhajoen kaupungin organisaatiossa työskentelee kriisirahoituksella 3 koulukuraattoria.
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Uusien työtapojen kehittämistä on jatkettu. Yhteistyötä eri sektoreilla
jatketaan ja lisätään. Peruspalveluissa on suuria paineita, esim. normaalit tarkastukset ovat jäljessä, kun on keskitytty tehostettuun työhön. Henkilöstön sairauslomia on poikkeuksellisen paljon. Lisäresurssien toivotaan jatkuvan keväälle 2011 saakka, jolloin on tavoite, että kriisityö on integroitunut osaksi peruspalveluita. Henkilöstön
hyvinvointi on noussut isoksi kysymykseksi.
Opetusministeriöltä on saatu 170 000 euroa tehostettuun nuorisotyöhön Kauhajoella. Tämä rahoitus on erillinen Kauhajoki-hankkeen rahoituksesta. Nuorisotyössä työtä on paljon, sillä lasten ja nuorten parissa on runsaasti oirehdintaa, joten työntekijöiden jalkautumista vapaa-ajalle tarvitaan. Nuorisotyö toimii koulutoimen kuraattorien sekä
terveydenhoitajien kanssa hyvässä yhteistyössä (NuKuTe-työryhmä).
Kauhajoen yhteiskoululle on hankkeen kautta palkattu kevään ajaksi,
yhdeksi päiväksi viikossa työntekijä (mielenterveyshoitaja, psykoterapeutti). Hän tekee tiivistä yhteistyötä oppilashuoltoryhmän, kuraattorin
ja terveydenhoitajan kanssa.
Alkuvuoden kokouksessa Kauhajoki-hankkeessa todettiin, että hankerahoitusta on jäljellä vielä n. 238.800 euroa. Hankkeelle pyritään
saamaan jatkoa ja uusi rahoitusavustushakemus on lähetetty valtiovarainministeriölle 2.2.2010. Kauhajoki-hankkeen ministeriövierailulla
21.1.2010 asiasta keskusteltiin kuntaministeri Mari Kiviniemen ja peruspalveluministeri Paula Risikon kanssa, jotka olivat myötämielisiä
asialle. Virallista päätöstä ei vielä ole saatu. Henkilöstöpäätökset joudutaan tekemään ennen virallista hankerahoituspäätöstä, jotta toiminta jatkuu keskeytymättä.
Hoitotyön palkinto: Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseura antoi
Kauhajoki-hankkeelle vuoden 2009 hoitotekopalkinnon. Tilaisuus pidettiin 24.2.2010 Uppalan kartanossa ja siihen osallistui hankkeen
edustajia.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy 2 terveydenhoitajan, yhden
sosiaalityöntekijä/perhetyöntekijän ja kriisipsykologin (60 %) palkkauksen liikelaitoskuntayhtymän toimintaan kriisin jälkihoitoon
31.5.2011 asti. (Edellisten sopimusten päättymisestä alkaen.) Laskutus hankkeelle tapahtuu kuukausittain syntyneistä palkkaus- ja muista
toimintakuluista.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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54 §
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma / Toimintaohjelman hyväksyminen ja työryhmän nimeäminen
Valmistelijat /lisätiedot: Lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, puh. 043 820 0478 ja neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Haavisto, puh 0400 680 037
etunimi.sukunimi@llky.fi.fi

Johtokunta 54 §

Kauhajoen kaupungin perusturvalautakunta nimesi 29.1.2008 Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti seutukunnallisen väkivallan ehkäisytyöryhmän työstämään väkivallan ehkäisyn toimintaohjelmaa. Työryhmään nimettiin 7 henkilöä ja lisäksi siihen kutsuttiin
edustajat Isojoelta, Karijoelta ja Teuvalta.
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelman yhteisen
osuuden suunnitteluun ja laatimisen työryhmätyöskentelyyn on osallistunut useita toimijoita E-P:n kuntien ja kaupunkien sosiaali- ja terveystoimesta.
Työryhmä on kokoontunut 4.6.2008 - 31.8.2009 kuusi kertaa. Työryhmä on saanut toimintaohjelman valmiiksi 31.8.2009. Toimintaohjelma on lisätietona.
Työryhmä on kokenut työskentelyn aiheen äärellä erittäin tärkeäksi ja
katsoo, että työryhmän toiminta tulisi vakinaistaa. Työryhmän tehtävänä on päivittää toimintamallia, suunnitella aiheeseen liittyviä koulutuksia sekä seurata ja edistää perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelman.
Edelleen johtokunta päättää vakinaistaa työryhmän toiminnan ja nimeää liikelaitoskuntayhtymän edustajiksi seuraavat henkilöt: Lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala,
neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Haavisto, aikuissosiaalityön
johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä, perhetyön ohjaaja KatriHelena Santala ja psykologi Marja Virolainen.
Kuntien sivistystoimia pyydetään kutakin nimeämään yhden edustajan työryhmään.
Työskentelyyn kutsutaan mukaan Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Virve Malinen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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55 §
Pakettiauton hankinta Kauhajoen toimintakeskukseen
Valmistelija/lisätiedot: Anne-Mari Huhtala, puh. 040 543 8774, Pirkko Heikkilä, puh.
040 550 2738
sähköposti: etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 55 §

Kauhajoen toimintakeskukseen tulevasta uudesta pakettiautosta on
pyydetty tarjouksia. Tarjousta pyydettiin 1+8 henkilölle tarkoitetusta
pakettiautosta, jossa on mm. invahissi. Esityslistan lisätietona olevasta tarjouspyynnöstä ilmenee tarkemmin auton vähimmäisvaatimukset. Vaihdossa annetaan pakettiauto Fiat Ducato Panorama 1,9
TDI (sisältäen invahissin, 1+8 henkilölle), jonka ensirekisteröintipäivä
oli 12.12.2000 ja sillä oli tarjouspyyntöhetkellä ajettu 291 541 km.
Hankinnasta on ilmoitettu 4.2.2010 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana Hilmaan.
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin siten, että
hinnan painoarvoksi tulee 70 % ja laadun painoarvoksi 30 % seuraavasti:
1. Kiinteä hankinnan kokonaishinta (70 %). Tarjoushinnaltaan edullisin tarjous saa 70 pistettä (= maksimipistemäärä). Muiden tarjousten
vertailupisteet lasketaan seuraavasti: edullisimman tarjouksen tarjoushinta jaettuna asianomaisella tarjouksen tarjoushinnalla ja kerrottuna 70 pisteellä.
2. Laatu (30 % = maksimipistemäärä 30 pistettä):
- ajettavuus (ohjaus, hallintalaitteet) ja soveltuvuus asiakaskuljetuksiin, osuus 30 %.
Tarjousten jättöaika oli 4.3.2010 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä jätettiin tarjouksia seuraavasti: PP.Auto Oy ja Närpes Bilcentral (Närpiön Autokeskus).
Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli ilmoittaa arvonlisäveroton
kiinteä pakettiauton kokonaishinta € (sisältäen hyvityksen vaihdossa
tulevasta autosta). Hinnan tulee sisältää kaikki hankintaan liittyvät
kustannukset (pakkaus-, toimitus-, kuljetus- ym. kulut) auto vapaasti
perille toimitettuna, katsastettuna ja tilaajalle rekisteröitynä. Tarjoushintaan tulee myös sisältyä tarjoajan toimesta auton luovutuksen yhteydessä järjestettävä auton käyttökoulutus. Lisäksi tarjouksessa tuli
vielä erikseen ilmoittaa vaihdossa tulevan auton hyvitys (€, alv 0 %).
Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.
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Lisäksi tarjouspyynnön mukaan tarjous tulee olla voimassa
31.5.2010 asti.
Hankintalain 46 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa
tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on tämän lainkohdan mukaan suljettava tarjouskilpailusta.
PP.Auto Oy:n tarjous ei ole vertailukelpoinen eikä tarjouspyynnön
mukainen, koska hinnan osalta on esitetty varaumia ja hinta on ilmoitettu autoverottomana. Täten hankintalain 46 §:n mukaisesti tämä
tarjous on tarjouspyynnön vastaisena suljettava tarjouskilpailusta.
Tämän vuoden talousarvion investointiosassa / irtain on kyseistä
hankintaa varten 60.000 euron määräraha.
Työ- ja päivätoimintojen vastaava ohjaaja Anne-Mari Huhtala ja Kauhajoen toimintakeskuksen kaksi työntekijää ovat olleet koeajamassa
Närpes Bilcentralissa Ford Transit 300M Kombi merkkisen auton,
jonka jälkeen Huhtala on tehnyt laatupisteytykset.
Esityslistan lisätietona on tarjouspyyntö, hankintailmoitus, tarjousten
avaamispöytäkirja ja yhteenvedot tarjouksista. Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävillä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää sulkea tarjouskilpailusta
PP.Auto Oy:n tarjouksen hankintalain 46 §:n perusteella, koska se ei
ole edellä mainitusti tarjouspyynnön mukainen eikä vertailukelpoinen.
Johtokunta päättää hankkia invahissillä varustetun Ford Transit
300M Kombi, Trend FWD –pakettiauton ja hyväksyä Närpes Bilcentralin (Närpiön Autokeskus) tarjouksen (kokonaishinta 54.704,79 €,
alv 0 %, sisältäen vaihtoauton hyvityksen 7.035,90 €, alv 0 %), koska
se on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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56 §
Hammashoidon tarvikkeiden (sis. tarveaineet ja oikomishoidon tuotteet)
hankinta
Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738, Aune Vanhanen, puh.
06 2413 3340, Pirkko Laitila, puh. 06 2413 3353
sähköposti: etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 56 §

Hammashoidon tarvikkeista (sis. tarveaineet ja oikomishoidon tuotteet) on pyydetty tarjouksia ajalle 1.4.2010 – 31.3.2012. Hankinnasta
on ilmoitettu 22.1.2010 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana Hilmaan.
Tarjouspyynnön mukaan osatarjoukset ovat sallittuja oikomishoidon
tuotteiden osalta. Tarjoukset voivat koskea joko yhtä tuotetta tai tuoteryhmää. Oikomishoidon tuotteiden hankinta voidaan jakaa useammalle toimittajalle.
Tarveaineiden osalta tarjoajan on tehtävä kokonaistarjous ja vähintään 80 %:a pyydetyistä tarveaineista on pystyttävä tarjoamaan.
Tarveaineiden valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus
seuraavin vertailuperustein ja painoarvoin:
1. Hinta (50 %, maksimipistemäärä 50).
2. Vuosihyvitystaso (25 %, maksimipistemäärä 25).
3. Käyttöominaisuudet ja käyttötarkoituksen soveltuvuus (25 %, maksimipistemäärä 25).
Oikomishoidon tuotteiden valintaperusteena on kokonaistaloudellinen
edullisuus seuraavin vertailuperustein ja painoarvoin:
1. Hinta (50 %, maksimipistemäärä 50).
2. Käyttöominaisuudet ja käyttötarkoituksen soveltuvuus (50 %, maksimipistemäärä 50).
Tarjousten jättöaika oli 9.2.2010 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä jätettiin tarjouksia seuraavasti:
1. tarveaineet / kokonaistarjous (vähintään 80 % pyydetyistä tarveaineista): Hammasväline Oy ja Plandent Oy.
2. oikomishoidon tuotteet: Ortomat Herpola Oy, Suomen 3M Oy /3M
Unitek (osatarjous: ei sis. aktivaattoreita), Hammasväline Oy ja Plandent Oy.
Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli ilmoittaa hinnat kiinteinä ja
sitovina koko sopimuskaudelle. Hinnat tuli ilmoittaa arvonlisäverottomina nettohintoina siten, että hinnoista on vähennetty kaikki
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myönnettävät alennukset. Hintojen tulee sisältää kaikki tilausten käsittelystä, pakkaamisesta, toimituksesta ja laskutuksesta aiheutuvat
kustannukset. Hintoihin tulee sisältyä koulutus, tuote-esittelyt ja käytönopastukset tarvittaessa sopimustuotteiden osalta hankintakauden
aikana.
Hammashoidon tarveaineiden sopimuskauden hinta-arvio on noin
165.000 € ja oikomishoidon tuotteiden sopimuskauden hinta-arvio on
noin 16.000 €.
Ylihammaslääkäri Aune Vanhasen toimesta on hammashuollossa
tehty tarjousten pisteytys. Esityslistan lisätietona on tarjouspyyntö,
hankintailmoitus, tarjousten avaamispöytäkirja ja yhteenvedot tarjouksista (pisteytykset). Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävillä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä Plandent Oy:n
hammashoidon tarveaineita koskevan tarjouksen ajalle 1.4.2010 –
31.3.2012, koska se on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Lisäksi johtokunta päättää hyväksyä Plandent Oy:n tarjouksen oikomishoidon tuotteiden osalta ajalla 1.4.2010 – 31.3.2012, koska se on
kokonaistaloudellisesti edullisin. Niiden oikomishoidon tuotteiden
osalta, joita ei saada Plandent Oy:n kautta em. hankintakautena,
hankinnat tehdään Ortomat Herpola Oy:stä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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57 §
Edustajan valitseminen ja evästys Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n
varsinaiseen yhtiökokoukseen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
sähköposti: etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 57 §

Suupohjan Seutupalvelukeskuksen Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona
28.4.2010 klo 14.00 alkaen Teuvan kunnantalolla. Asialistalla ovat
mm. tilinpäätöksen vahvistaminen ja osingon jako, vastuuvapauden
myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet, hallituksen
jäsenten, heidän henkilökohtaisten varajäsenten ja puheenjohtajan
valinta sekä tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valinta (tarvittaessa).
Suupohjan seutupalvelukeskuksen osakassopimuksen mukaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä on yhtiön hallituksessa
Isojoen kunnan edustajan henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenillä
on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Johtokunta on 14.12.2009 § 207 nimennyt liikelaitoskuntayhtymän edustajaksi Mauri Kankaanpään.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää valita edustajan ja varaedustajan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n yhtiökokoukseen
28.4.2010 ja antaa evästyksenä yhtiökokousedustajalle ehdotuksen
liikelaitoskuntayhtymän varaedustajasta yhtiön hallitukseen.
Käsittely: Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n yhtiökokouksen
ajankohta siirtyy ja tällä hetkellä ajankohta ei ole vielä tiedossa.
Johtokunnan päätös: Johtokunta nimesi Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n seuraavaan yhtiökokoukseen edustajaksi Antti Seppälän ja varalle Pirjo-Liisa Ketolan.
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58 §
Vuokrasopimuksen irtisanominen/ Kainaston neuvola
Valmistelija/lisätiedot Tuula Kälviäinen p.040 831 4411
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 58 §

Kainastolla on toiminut niin sanotussa neuvolakiinteistössä Kauhajoen kotihoidon tiimipiste neuvolapalvelujen siirryttyä Aron neuvolaan
1.1.2010 ja irtisanottua vuokrasopimuksensa 1.2.2010 alkaen.
Kauhajoen kaupungin sivistystoimi/varhaiskasvatus tulee tarvitsemaan tilaa omaan toimintaansa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esikoulun tarpeisiin1.6.2010 alkaen.
Vuokrasopimus Kauhajoen kotihoidon osalta sanotaan irti liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan allekirjoittamana 1.6.2010 alkaen
ja kotihoidolle etsintään Kainaston alueelta uusi tiimitila.
Kainaston neuvolan pääomavuokra on 1.324,55 € /vuosi ja käyttötalousmenot 8.000 €/ vuosi.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä kyseisen vuokrasopimuksen irtisanomisen kotihoidon osalta.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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59 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 59 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös LSAVI-2010-01178/Yr55, 17.3.2010, Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta
maksettava korvaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuonna 2010.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen kirje LSSAVI-2010-00233/So-17ml,
30.3.2010, yksityisen sosiaalipalvelun lopettaminen, toimintayksikkö
Pienkoti Toive, Kauhajoki.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen kirje LSSAVI-2010-00280/So-17mi,
1.4.2010, yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen, toimintayksikkö
Kotiapu ja Hoitopalvelut Tiina, Teuva.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6720, 15.3.2010, työsuojelutarkastus
25.2.2010, valvontakohde Isojoen Koivukartano.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6722, 15.3.2010, työsuojelutarkastus
25.2.2010, valvontakohde Isojoen Koivukoti.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6727, 31.3.2010, työsuojelutarkastus
10.3.2010, valvontakohde Teuvan kotihoito.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6728, 1.4.2010, työsuojelutarkastus 10.3.2010,
valvontakohde Teuvan hammashoitola.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6729, 1.4.2010, työsuojelutarkastus 11.3.2010,
valvontakohde Kauhajoen toimintakeskus.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6730, 1.4.2010, työsuojelutarkastus 11.3.2010,
valvontakohde Kauhajoen Ullantien neuvola.
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6731, 9.4.2010, työsuojelutarkastus 24.3.2010,
valvontakohde Kauhajoen terveyskeskus, akuuttiosasto.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6732, 9.4.2010, työsuojelutarkastus 24.3.2010,
valvontakohde Kauhajoen kotihoito.
Kuntaliiton yleiskirje 7/80/2010, 22.3.2010, Merenkulun ympäristönsuojelulaki voimaan 1.1.2010; Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelmat.
Kuntien eläkevakuutuksen kirje 1/2010, 30.3.2010, Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on toimittanut
22.3.2010 Valtiovarainministeriölle raportin yhteistoimintahankkeen
aiheuttamista kustannuksista. Viite: Valtiovarainministeriön päätös
kuntien yhteistoiminta-avustuksen myöntämisestä 30.10.2008 VM
177/24/2008. Myönnetty avustus 87 400 euroa.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kirje
31854/322/10, 11.3.2010, Ehdollinen varaus erityisryhmien investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainan hyväksymiseen. Avustuksen saaja: Kauhajoen kaupunki.
Kohde: Kehitysvammaisten asumisyksikkö.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa14.4.2010 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-3/2010 sekä vertailun vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan. Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on kirjeellä Isojoen
kunnalle 25.3.2010 irtisanonut Isojoen virastotalossa psykiatrisen sairaanhoitajan käytössä olleen vuokrahuoneen esittäen vuokrasopimuksen päättymistä 30.4.2010.
Ote Isojoen kunnanhallituksen pöytäkirjasta 15.3.2010
59 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän käytössä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon ja eläinlääkinnän irtaimen
omaisuuden myyminen liikelaitoskuntayhtymälle.
Ote Isojoen kunnanhallituksen pöytäkirjasta 29.3.2010
71 § Vuokrasopimuksen osittainen irtisanominen.
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Ote Kauhajoen kaupungin vanhusneuvoston pöytäkirjasta 23.2.2010
7 § Vanhusneuvoston toiminta / Vanhustenhuollon strategia.
Ote Teuvan kunnanhallituksen pöytäkirjasta 15.3.2010
44 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän käytössä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon ja eläinlääkinnän irtaimen
omaisuuden myyminen liikelaitoskuntayhtymälle.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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60 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 60 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Ympäristölautakunta 31.3.2010
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
57 §

Palvelusuunnittelijan määräaikaisen toimen täyttölupa ikäihmisten palveluihin ajalle 1.4. – 31.12.2010.

58 §

Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle osastolle ajalle 1.7. – 31.12.2010.

59 §

Psykiatrisen sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Isojoen vastaanotto/päivystysprosessiin ajalle 26.4.2010 –
28.2.2011.

60 §

Toimistosihteerin vakinaisen toimen täyttölupa Kauhajoen sosiaalitoimistossa.

61 §

Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Isojoen Koivukartanoon ajalle 19.4.2010 – 28.2.2011.

62 §

Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Isojoen Koivukartanoon ajalle 25.3.2010 – 2.2.2011.

63 §

Sairaanhoitajan/lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan Lehtiharjun osastolle 2 ajalle 15.2. – 31.8.2010.

64 §

Niku Latva-Pukkilan valinnan vahvistaminen apulaiskamreerin
viransijaiseksi ajalle 6.4. – 30.9.2010.

65 §

SUUPLARI –tiedotuslehden ja palveluluettelon sivunvalmistuksen, painatuksen ja jakelun hankinta.
Hankinta suoritetaan SeT-Print Teija Seppälältä.

Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturin päätökset;
2§
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Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen päätökset;
2§

Tutkimusluvan myöntäminen sosionomi-opiskelija Miia Palomaalle.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
14 §

Työntekijän siirto yksikköjen sisällä.
Sisäisenä siirtona Minna Lyyluoma siirretään Teuvan kotihoidon
vakinaisen kodinhoitajan toimesta Teuvan kotihoidon vakinaiseen lähihoitajan toimeen 1.4.2010 alkaen.

15 §

Veteraanikuntoutus Karijoella kevät 2010.
Valtionkonttorin veteraanien kuntoutukseen vuodelle 2010
myöntämän rahan 13 031,76 € jakaminen.

16 §

Apuvälineiden hankinta Fysioterapian Teuvan toimipisteeseen.

17 §

Apuvälineiden hankinta Fysioterapian Karijoen toimipisteeseen.

18 §

Apuvälineiden hankinta Fysioterapian Isojoen toimipisteeseen.

19 §

Apuvälineiden hankinta Fysioterapian Kauhajoen toimipisteeseen/Respecta.

20 §

Apuvälineiden hankinta Fysioterapian Kauhajoen toimipisteeseen/Tyke, Oriola ja Fin Pot.

21 §

Lääkäripalvelun hankinta.
Lääkärityövoiman vuokrausta (LK Mii Luotolintu ja Olli Öman)
koskevan sopimuksen jatkaminen ajalla 24.5. – 30.7.2010.

Lapsiperheiden sosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijä Paula UusiHakalan päätökset;

Pöytäkirjantarkastus:

7§

Lapsiperheiden sosiaalityön ydinprosessin perheyöntekijän toimen täyttäminen (Isojoen toimialue).
Perhetyöntekijän toimeen valitaan lähihoitaja Marika Uusitalo.
Hakijoita oli 4.

8§

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen.
Perheneuvolan sosiaalityöntekijän virkaan valitaan sosiaalihuoltaja Pirjo Sartola määräaikaisesti ajalle 1.4.2010 – 31.12.2010.
Hakijoita oli 1.
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Virkavapauden myöntäminen sosiaalityöntekijä Pirjo Sartolalle.
Myönnetään Pirjo Sartolalle virkavapaus lastensuojelun sosiaalityöntekijän virasta ajalle 1.4.2010 – 31.12.2010.

Aikuissosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijä Tarja Seppälän päätökset;
29 §

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Aikuissosiaalityön toimistosihteerin toimeen valitaan Riitta Kaari.

Vammaispalveluiden johtavan sosiaalityöntekijä Erja Kippolan päätökset;
4§

Lähihoitajan toimen vakinainen täyttäminen Päivänsiiven asumispalveluyksikössä (autettu asuminen), Teuva
Lähihoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Jenni Hietikko
29.3.2010 lähtien. Hakijoita oli 3.

5§

Toimintakeskuksen ohjaajan toimen vakinainen täyttäminen
Teuvan toimintakeskuksessa
Toimintakeskuksen ohjaajan toimeen valitaan askarruttaja Johanna Rintakoski 1.5.2010 lähtien. Hakijoita oli 1.

6§

Vammaispalveluiden sosiaaliohjaajan viran täyttäminen.
Sosiaaliohjaajan virkaan valitaan sosionomi (AMK) Maria Laine.
Hakijoita oli 12.

Työ- ja päivätoimintojen vastaava ohjaaja Anne-Mari Huhtalan päätökset;
1§

Määräaikaisen hoitoapulaisen valinta Kauhajoen kehitysvammaisten toimintakeskukseen.
Hoitoapulaisen määräaikaiseen toimeen valitaan Ga’bor Berki
ajalle 1.4. - 31.12.2010. Hakijoita oli 16.

Vt. hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäen päätökset;
1§

Pöytäkirjantarkastus:
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Lähihoitajan työsuhteiden täyttäminen.
Lähihoitajan vakituisiin työsuhteisiin Kauhajoen kuntouttavalle
osastolle valitaan lähihoitaja Taina Kaski, lähihoitaja Janika
Perkiö, lähihoitaja Raija Sarvela ja lähihoitaja Jaana Viljanmaa.
Hakijoita oli 26.
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Neuvolatoimintojen osastonhoitaja Seija Haaviston päätökset;
1§

Terveydenhoitajan toimien (2 toimea) täyttäminen.
Kauhajoen toimipisteen neuvolatoimintaan valitaan terveydenhoitaja Pauliina Lepola. Hakijoita oli 9. Teuvan ja Karijoen toimipisteen neuvolatoimintaan valitaan terveydenhoitaja Johanna
Peltola. Hakijoita oli 8.

Kauhajoen Sanssin palvelukodin palveluvastaava Susanna Teerimäen
päätökset;
1§

Sairaanhoitajan toimen täyttäminen.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan sairaanhoitaja (AMK) Maria
Mattila. Hakijoita oli 7.

Teuvan pienkotien palveluvastaava Pirjo Heinolan päätökset;
1§

Kahden lähihoitajan toimen täyttäminen, alkusijoituspaikkana
Teuvan yöpartio.
Lähihoitajan toimiin valitaan lähihoitaja Marika Heikkilä ja lähihoitaja Susanna Ruutiainen. Hakijoita oli 7.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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61 §
Muut asiat
Johtokunta 61 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Merkittiin tiedoksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntakierros
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhteistoimintaalueelle 9.6.2010 klo 12.00 – 16.00. Alussa ruokatarjoilu. Paikkana
Kauhajoen kaupungintalon valtuustosali. Ilmoittautumiset hallintosihteerille.

Johtokunta

Yhtymäkokous

