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90 §
Yhtymäkokouksen päätösten 14.6.2010 laillisuus ja täytäntöönpano
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 90 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 11
§ mukaan johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoskuntayhtymän hallinnon, talouden ja
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että liikelaitoskuntayhtymän sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Johtokunnalle esitellään kokouksessa yhtymäkokouksen 14.6.2010
pidetyn kokouksen pöytäkirja. Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpanoluettelo on esityslistan lisätietona.
Johtajan ehdotus: Johtokunta toteaa, että yhtymäkokouksen päätökset 14.6.2010 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä
mene yhtymäkokouksen toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan
ole lain tai asetuksen vastaisia. Johtokunta päättää panna päätökset
täytäntöön.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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91 §
Alvari-perhetyötä koskevan sopimuksen irtisanominen
Alvari-perhetyön toimintaa koskevan sopimuksen siirto
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 9.6.2009 / 94 §
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 94 §

Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys tuottaa erilaisia lastensuojelupalveluja Etelä-Pohjanmaan alueella. Yhdistyksen toimipiste
sijaitsee Kauhajoella. Kauhajoen kaupunki ja em. yhdistys ovat tehneet Alvari-perhetyön toimintaa koskevan toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen, joka on ollut voimassa 1.2.2005 alkaen. Esityslistan lisätietona on kyseinen sopimus.
Alvari-perhetyö on erityisesti lastensuojeluperheiden tarpeisiin kehitetty kotiin annettavan työn malli, jossa terapeuttisluonteinen auttaminen tapahtuu toiminnassa yhdessä perheiden kanssa. Parhaiten
Alvari-perhetyö auttaa perheitä, joilla on paljon vakavia ongelmia,
mutta jotka päättävät itse ottaa apua vastaan. Alvari-perhetyössä
yhdistyvät monenlaiset auttamisen elementit, kuten konkreettinen
apu, keskustelut, erilaiset menetelmät.
Ostopalvelukorvaus on edelleen 46 475 €/vuosi.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy em. sopimuksen siirron
Kauhajoen kaupungilta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle 1.1.2009 alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
----Valmistelijat / lisätiedot: sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, puh. 050 386
4706, johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, puh. 043 820 0478
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 91 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistyksen ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän välillä on 1.1.2009 alkaen ollut sopimus koskien lastensuojelun avohuollon tukitoimena hankittavaa Alvari – perhetyötä. Kauhajoen kaupungilta siirtynyt sopimus on esityslistan lisätietona.
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Alvari-perhetyö on lastensuojelutyötä, joka sisältää perhe- ja vanhemmuustyön sekä sosiaalista kuntoutusta. Ensi- ja turvakotien liitto
koordinoi Alvari-perhetyötä valtakunnallisesti. Koordinaatio koostuu
laadun auditoinnista ja valvonnasta. Liitto kehittää toimintaa ja järjestää täydennyskoulutusta.
Yhdistyksen ja liikelaitoskuntayhtymän välinen sopimus koskee kahden Alvari-perhetyöntekijän palkkausta. Sopimuksen mukaan palvelun ostaja maksaa 55 % palvelun tuottamisen henkilöstö- ja toimintakustannuksista. Korvaus sisältää myös Alvari -toimintaan kuuluvat
matkat ja retket. Vuonna 2010 liikelaitoskuntayhtymän osuus Alvarperhetyön kustannuksista on 56.500 euroa. Ensi- ja turvakotiyhdistys
on saanut toimintaan raha-automaattiyhdistyksen avustuksen, joka
loppuu vuoden 2010 lopussa.
Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistys on 20.5.2010 tehnyt liikelaitoskuntayhtymälle tarjouksen Alvari-perhetyöstä vuodelle 2011
ja eteenpäin. Vuonna 2011 palvelun hinta on 100 000 euroa.
Tarjous on esityslistan lisätietona. Tarjouksen liitteet ovat nähtävänä
kokouksessa.
Voimassa olevan sopimus on voimassa 1.2.2005 alkaen toistaiseksi
ja sopimus voidaan irtisanoa molemmin puolin kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
Johtajan ehdotus: Johtokunta irtisanoo Etelä-Pohjanmaan ensi- ja
turvakotiyhdistyksen kanssa tehdyn Alvari-perhetyötä koskevan sopimuksen päättymään 31.12.2010. Ensi- ja turvakotiyhdistyksen tekemää uutta tarjousta Alvari-perhetyöstä ei hyväksytä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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92 §
Lastensuojelun intensiivisen perhetyön järjestäminen omana toimintana
Valmistelijat / lisätiedot: sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, puh. 050 386
4706, johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, puh. 043 820 0478
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 92 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ostaa lastensuojelun
perhetyön palveluja vuoden 2010 loppuun saakka Etelä-Pohjanmaan
ensi- ja turvakotiyhdistykseltä.
Liikelaitoskuntayhtymän lapsiperheiden sosiaalityön ydinprosessissa
perhetyötä tekee tällä hetkellä perhetyön ohjaaja, neljä perhetyön
kodinhoitajaa Kauhajoella sekä perhetyöntekijä Isojoella ja Teuvalla.
Perhetyön kodinhoitajien ja perhetyöntekijöiden toimenkuvat ovat
laajat, sillä perhetyötä toteutetaan lapsiperheiden kotiapuna, ennaltaehkäisevänä perhetyönä ja lastensuojelun perhetyönä. Oman perhetyön lisäksi liikelaitoskuntayhtymä ostaa kahden Alvariperhetyöntekijän palvelut Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistykseltä. Alvari-perhetyön sopimus on irtisanottu päättymään vuoden
2010 lopussa.
Liikelaitoksen alueella lastensuojelun asiakasmäärät ovat suuret ja
kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä on kasvanut. Perhetyö on yksi keskeinen lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi, jonka avulla lapsia ja perheitä pystytään tukemaan heidän omassa kodissaan. Alvari-perhetyö on luonteeltaan intensiivistä ja pitkäaikaista perhetyötä kaikkien vaikeimmissa elämäntilanteissa olevien
lasten ja perheiden kanssa. Toiminnan avulla on pystytty ehkäisemään useita lasten huostaanottoja.
Intensiivinen perhetyön tarve on olemassa edelleen ja johtokunnalle
esitetään, että vuoden 2011 alussa lukien intensiivinen perhetyö toteutetaan liikelaitoskuntayhtymän omana toimintana palkkaamalla
kaksi perhetyöntekijää tähän tehtävään. Toiminnan kustannukset
omana toimintana (palkka, muut henkilöstökulut, toimintakulut) ovat
noin 80 000 euroa vuodessa. Vastaavana ostopalveluna EteläPohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistykseltä palvelun hinta olisi 100
000 euroa.
Intensiiviperhetyöntekijät liittyvät hallinnollisesti liikelaitoskuntayhtymän perhetyön tiimiin.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että vuodelle 2011 varataan
talousarvioon määräraha 80 000 euroa kahden perhetyöntekijän
palkkaamiseen. Perhetyöntekijöiden tehtävänä on intensiivisten perhetyön palvelujen toteuttaminen liikelaitoskuntayhtymässä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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93 §
Kotiunikoulun toteuttaminen perhetyön palveluna
Valmistelijat / lisätiedot: sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, puh. 050 386
4706, johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, puh. 043 820 0478
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 93 §

Unikoulutoiminta on palvelua, joka on tarkoitettu perheille, joissa pieni lapsi valvoo ja heräilee öisin tai lapsella on nukahtamisvaikeuksia
ja siitä syystä koko perheen yöuni vaikeutuu. Unikoulupalvelun tarpeen arvioi terveydenhoitaja, joka tekee perheelle suosituksen unikoulusta.
Kauhajoella päivähoidon ja lastenneuvolan yhteistyönä on kehitetty
pienten lasten perheille unikoulu-palvelua, jota toteutetaan päivähoidon vuorohoitoyksikössä Unituulessa. Unikoulua toteutetaan vähintään kolmena yönä siten, että lapsi on Unituulessa ja unikoulun toteuttamisesta vastaavat päivähoidon työntekijät.
Nykyistä unikoulutoimintaa on kevään 2010 aikana arvioitu työryhmässä, jossa on ollut mukana edustajat lastenneuvolasta, perhetyöstä, varhaiskasvatuksesta ja ensi- ja turvakotiyhdistyksestä. Työryhmässä nykyisen unikoulutoiminnan vaihtoehdoksi on noussut unikoulun toteuttaminen ”Kotiunikouluna”. Kotiunikoulussa lapsen vanhemmat toteuttavat itse unikoulun kotona ja saavat siihen tukea koulutetulta työntekijältä. Kotiunikoulu on ennaltaehkäisevää lastensuojelua, jonka tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja jossa lapsi saa olla unikoulussa omassa kodissaan. Työryhmän mielestä unikoulutoiminta sopii toteutettavaksi ehkäisevässä perhetyössä.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on mukana kahdessa
Kaste-hankkeessa, Suupohjassa toimivassa Selevä Palettihankkeessa ja Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja perheet – hankkeessa. Molemmissa hankkeissa mallinnetaan mm. ehkäisevää perhetyötä, Selevä Paletti mallintaa varhaiskasvatuksen perhetyötä ja
Etelä-Pohjanmaan – hanke neuvolan perhetyötä. Unikoulutoiminnan
mallintaminen on osa Selevä Paletti- hankkeen toimintaa. Syksyllä
2010 saadaan E-P:n hankkeen kautta kehittämistyöhön perhetyöntekijä, jonka tehtäväksi on sovittu neuvolan perhetyön mallintaminen
liikelaitoskuntayhtymän alueelle. Kotiunikoulutoiminta voidaan aloittaa perhetyössä kokeiluna elokuussa 2010 hankkeiden tuella. Yhteistoimintalautakunta päättää vuoden 2011 osalta kotiunikoulutoiminnan
jatkumisesta syksyn 2010 aikana, syksyn aikana saaduista kokemuksista raportoidaan perusturvajohtajalle.
Kokeilun aikana unikoulutoiminta on perheille maksuton palvelu.
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Johtajan ehdotus: Kotiunikoulutoiminta aloitetaan lapsiperheiden
sosiaalityön ydinprosessissa perhetyössä 1.8.2010 kehittämishankkeiden tuella. Toiminnan vakiinnuttamisesta perhetyön palveluksi ja
palvelusta perittävästä maksusta päätetään vuoden 2011 talousarvion yhteydessä yhteistoimintalautakunnan tilauksen perusteella.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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94 §
Ulkopaikkakuntalaisille annettavan hoidon ja vakuutusyhtiöiden laskutuksen sekä sotainvalideille annettavien palveluiden hinnoittelu vuodelle
2010
Ulkopaikkakuntalaisille annettavan kiireellisen hoidon ja vakuutusyhtiöiden laskutuksen sekä sotainvalideille annettavien palveluiden hinnoittelu vuodelle 2010
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 22.2.2010 / 32 §
Johtokunta 10.5.2010 / 69 §
Johtokunta 31.5.2010 / 80 §
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.
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Käsittely: Johtokunnalle jaettiin kokouksessa ehdotus palveluiden
hinnoista kokonaisuudessaan, liite 2/johtokunta 22.2.2010.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
----Valmistelija/lisätiedot: Niku Latva-Pukkila, puh. 040 828 1557, Jaana Järvi-Laturi
puh. 046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 69 §

Johtokunnan kokouksessaan 22.2.2010 § 32 päättämiin hintoihin on
tehty tarkistuksia. Tarkistukset koskettavat palvelujen hinnoittelua
Koivukartanon yksikössä. Korjaus vaikuttaa hoitopäivähintoihin alentavasti. Koivukartanon laskutusta ei ole suoritettu johtokunnan kokouksessa 22.2.2010 § 32 päätetyillä hinnoilla.
Koivukartanon alkuperäisiä päivähintoja laskettaessa käytettiin vuoden 2010 talousarviolukuja laskelmien perusteena. Talousarviossa
2010, Koivukartanolle oli kohdistunut liikaa vuokramenoja, jotka vaikuttivat yksikön kokonaiskustannuksiin korottavasti.
Henriikkakodin ja Karijoen vanhainkodin hoitopäivähinnat on tarkistettu viimeksi johtokunnan kokouksessa 10.2.2009 § 33.
Esitys Koivukartanon, Karijoen vanhainkodin ja Henriikkakodin hoitopäivähinnoista on esityslistan liitteenä liite 3 / johtokunta 10.5.2010.
Johtajan ehdotus: Johtokunta vahvistaa Henriikkakodin ja Karijoen
vanhainkodin ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavan
hoidon ja vakuutusyhtiöiden laskutuksen sekä sotainvalideille annettavien palveluiden hinnat liitteen mukaisesti. Hintoja sovelletaan
1.6.2010 lukien. Ulkomaalaisten laitoshoidon laskutuksessa sovelletaan ulkopaikkakuntalaisten hoitopäivähintaa.
Johtokunta päättää tarkistaa Koivukartanon hoitopäivähinnat
1.3.2010 lukien liitteen mukaisesti.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
-----
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Valmistelija/lisätietoja: vs. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila, puh. 040 828 1557,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 80 §
(jatkoa 3)

Liikelaitoskuntayhtymässä on tällä hetkellä käytössä hinta ulkopaikkakuntalaisten, vakuutusyhtiöiden laskutuksen sekä sotainvalideille
annettavien hammashuollon kiireellisen hoidon palvelujen hinnoittelussa, joka perustuu Kauhajoen kaupungin edellisen vuoden hinnoitteluun.
Uusi hinnoittelu perustuu koko liikelaitoskuntayhtymän alueen hammashoidon kustannuksiin ja muodostaa näin yhtenäisen hinnan palvelulle liikelaitoskuntayhtymän alueella. Samalla on määritelty hammashuollon kiireellisen hoidon käyntihinta liikelaitoskuntayhtymän jäsenkunnille ilman hallinnon yleiskustannusta.
Esitys hammashuollon palveluhinnoista on esityslistan liitteenä liite 1
/ johtokunta 31.5.2010.
Johtajan ehdotus: Johtokunta vahvistaa ulkopaikkakuntalaisille annettavan kiireellisen hoidon ja vakuutusyhtiöiden laskutuksen sekä
sotainvalideille annettavan palvelun hinnat liitteen mukaisesti. Hintoja
sovelletaan 1.7.2010 lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
----Valmistelija/lisätiedot: Niku Latva-Pukkila 040 828 1557
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 94 §

Liikelaitoskuntayhtymän tällä hetkellä käytössä oleva kiireellisen hoidon lääkärin vastaanottokäynnin hinnoittelu, joka koskee ulkopaikkakuntalaisia, vakuutusyhtiöiden laskutusta sekä sotainvalideille annettavaa palvelua, perustuu johtokunnan kokouksessa 10.2.2009 § 33
päätettyyn hinnoitteluun.
Uusi hinnoittelu perustuu llky:n lääkärin vastaanoton ja yhteispäivystyksen kustannuksiin sekä käynteihin. Hintojen määrittelyssä on käytetty vuoden 2010 talousarvion sijaan vuoden 2009 toteutuneita kustannuksia hinta-arviolaskun perusteena, paremman kustannusvastaavuuden ja tarkemman omakustannusarvon saavuttamiseksi.
Uudet hinnat muodostavat tarkistetut sekä yhtenäiset hinnat palvelulle liikelaitoskuntayhtymän alueella. Samalla on määritelty lääkärin
vastaanotolla käynnin hinta liikelaitoskuntayhtymän jäsenkunnille ilman hallinnon yleiskustannusta.
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Esitys lääkärin vastaanottokäynnin hinnoittelusta on esityslistan liitteenä liite 1 / johtokunta 21.6.2010.
Johtajan ehdotus: Johtokunta vahvistaa kiireellisen hoidon lääkärin
vastaanottokäynnin hinnoittelun liitteen mukaisesti. Hinnoittelu koskee ulkopaikkakuntalaisia, vakuutusyhtiöiden laskutusta sekä sotainvalideille annettavaa palvelua. Hintoja sovelletaan 1.8.2010 lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
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95 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tuottaman työterveyshuollon tuotehinnat 1.9.2010 alkaen
Valmistelija/lisätiedot: työterveyshuollon osastonhoitaja Päivi Haanpää, puh.
040 844 7511, henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh 040 570 0907
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 95 §

Työterveyshuollon hinnastoa on korotettu viimeksi v. 2004. Hintojen
tarkastuksen jälkeen palvelujen tuottamisen kustannustasossa on tapahtunut muutoksia, mm. kunnallisen sopimusalan palkkakehityksen
vuoksi.
Ennaltaehkäisevän toiminnan hinnoittelu on ollut alihinnoiteltua ja korotuspaineita löytyy erityisesti tältä puolelta. Uudella hinnastolla tuotehintoja muutetaan aikaperusteiseksi (alkava ½ h) joka on oikeudenmukaisempi laskutusperiaate asiakkaalle kuin ennemmin käytetty
ns. pakettihinta. Terveystarkastuksien sisällöt ja niihin käytetty aika
vaihtelevat lakisääteisten altisteiden ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmien mukaan. Nykyisellä hinnoittelulla laskutetaan selkeästi
tehdystä työstä ja käytetystä ajasta.
Työterveyshuollon toimintaa on kehitetty voimakkaasti ja painopistettä muutettu sairaanhoitopainotteisuudesta ennaltaehkäisevään toimintaan. Toiminnan muutoksen myötä myös työntekijä- ja työtilaresursseja on jouduttu lisäämään. Lisäksi nykyaikaisia työvälineitä on
jouduttu hankkimaan, koska työterveyshuollolla ei aiemmin ole omaa
välineistöä ollut. Viimeisimmät hankinnat ovat olleet paloturvalliset
arkistokaapit asiakaspapereille.
Työterveyshuollon sisällön kehittämisen, henkilöstön ja työvälineiden
lisäämisen sekä omien työtilojen vuokrakustannusten myötä on kasvanut paine tarkistaa hintoja tuotantokustannuksia vastaaviksi. Hintojen korottamisen jälkeenkin liikelaitoskuntayhtymä on selkeästi edullisempi työterveyspalveluiden tuottaja kuin useimmat muut
toimijat.
Hinnoitteluperusteiden muutoksen ja työterveyshuollon uuden tuotehinnasto tulee voimaan 1.9.2010 alkaen, jolloin työterveyshuollon
sopimusasiakkaille ehditään tiedottamaan hintojen muutoksesta.
Esitys työterveyshuollon tuotehinnoista 1.9.2010 alkaen on esityslistan liitteenä liite 2 / johtokunta 21.6.2010.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta
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Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää vahvistaa työterveyshuollon
tuotehinnat liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. Hinnastoa sovelletaan 1.9.2010 lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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96 §
Kehitysvammaisten lasten kuntoutusohjauksen suoriteperusteisen maksun määrääminen
Valmistelija/lisätiedot: vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Erja Kippola,
puh. 040 549 2235
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 96 §

Kehitysvammaisten lasten kuntoutusohjaus on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarviossa budjetoitu Kauhajoen tunnisteelle, jolta kaikki menot maksetaan. Muita kuntia laskutetaan
kolmannesvuosittain jälkikäteen todellisen käytön mukaan.
Esityslistan lisätietona on kuntoutusohjauksen laskutusperusteet ja
suoritteen hinnan määräytymisperusteet.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tuottaman kehitysvammaisten kuntoutusohjauksen suoritehinnaksi vuodelle 2010 vahvistetaan liikelaitoskuntayhtymän jäsenkunnille 33,06 € ja muille kunnille 34,54 €.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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97 §
Sopimus kuntoutusohjauspalvelun myynnistä
Valmistelija/lisätiedot: vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Erja Kippola,
puh. 040 549 2235
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 97 §

Kehitysvammaisten lasten kuntoutusohjaus siirtyi vuoden 2010 alusta lähtien kokonaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
omaksi toiminnaksi, kun Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän
palveluksessa ollut kuntoutusohjaaja siirtyi liikelaitoskuntayhtymän
palvelukseen. Hänellä oli tuolloin yksi Kristiinankaupungissa asuva
asiakas, jonka kuntoutusohjauspalvelua on jatkettu suullisella sopimuksella vuoden alusta lähtien.
Eskoon palvelukeskus suosittelee kuntoutusohjauksen jatkamista tälle lapselle vielä vuoden 2011 kesään saakka, jonka jälkeen hän aloittaa koulunkäynnin.
Esityslistan lisätietona on sopimusluonnos kuntoutusohjauspalvelun
myymisestä Kristiinankaupungin kaupungille.
Suoritehinta vuodelle 2010 on 34,54 €.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy sopimuksen kuntoutusohjauspalvelusta Kristiinankaupungin kaupungin kanssa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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98 §
Talousarvion toteutuma tammi-toukokuu 2010
Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 98 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvio on tammi-toukokuussa kirjanpidosta 15.6.2010 saadun raportin mukaan toteutunut seuraavasti:
Tuloslaskelma

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

TA +muutos
75 070 639,00
6 259 159,00
481 666,00
762 034,00
82 573 498,00
-30 179 516,00
-41 338 048,00
-2 914 599,00
-5 480 633,00
-2 660 702,00
-82 573 498,00
0,00
0,00
0,00
-280 199,00
-280 199,00

Toteutuma
01-05/2010 Tot %
31 015 014,84
41,3
2 482 883,97
39,7
115 007,01
23,9
306 537,22
40,2
33 919 443,04
41,1
-12 300 898,44
40,8
-15 117 468,88
36,6
-1 030 743,48
35,4
-2 391 650,80
43,6
-1 116 483,37
42,0
-31 957 244,97
38,7
1 962 198,07
-1 500,62
1 960 697,45
-91 281,00
32,6
1 869 416,45 -667,2

Vuoden 2010 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa toimintakate
tammi-huhtikuulta oli noin -345 000 euroa ja tilikauden alijäämä noin
440 000 euroa. Osavuosikatsauksessa ei ollut huomioitu Epshp:n
490 334 euron hyvityslaskua vuodelta 2009, mikä kohdistuu LLKY:n
kirjanpidossa vuodelle 2010. Hyvityslasku sisältyy toukokuun toteutumaan ja yllä olevaan raporttiin. Tasaisen toteutuman perusteella
laskettu toteutumaprosentti viideltä kuukaudelta on 41,6 %.
Edellä olevasta kirjanpidosta saadusta tammi-toukokuun toteutumaraportista kuitenkin puuttuu tasaisen toteutuman perusteella arvioituna mm. palvelujen ostoja arviolta 1,75 milj. euroa (Epshp, ravintopalvelukset ym.). Samoin aineista, tarvikkeista ja tavaroista puuttunee n.
150 000 euroa, koska kaikki toukokuulle kohdistuvat ostolaskut eivät

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 98 §
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ole vielä kirjautuneet kirjanpitoon. Muita toimintakuluja (esim. vuokria) puuttuu arviolta 100 000 euroa. Niin ikään toukokuun poistoja ei
ole kirjattu.
Em. arviot huomioiden toteutuma tammi-toukokuulta 2010:
Tuloslaskelma

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

TA +muutos
75 070 639,00
6 259 159,00
481 666,00
762 034,00
82 573 498,00
-30 179 516,00
-41 338 048,00
-2 914 599,00
-5 480 633,00
-2 660 702,00
-82 573 498,00
0,00
0,00
0,00
-280 199,00
-280 199,00

Toteutuma
1-05/2010
31 015 014,84
2 482 883,97
115 007,01
306 537,22
33 919 443,04
-12 300 898,44
-16 867 468,88
-1 180 743,48
-2 391 650,80
-1 216 483,37
-33 957 244,97
-37 801,93
-1 500,62
-39 302,55
-114 101,25
-153 403,80

Tot %
41,3
39,7
23,9
40,2
41,1
40,8
40,8
40,5
43,6
45,7
41,1

40,7
54,7

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion
toteutumisvertailun ja lähettää sen edelleen tiedoksi yhteistoimintalautakunnalle ja jäsenkunnille.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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99 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 99 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Kuntaliiton yleiskirje 10/80/2010, 18.5.2010, Hankintalain muutokset
voimaan 1.6.2010.
Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2010, 28.5.2010, Kuntien yleisten hankintaohjeiden uusiminen.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 12/2010, 19.5.2010, Lappeenranta-seminaari 19.-20.8.2010.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 13/2010, 19.5.2010, Työhyvinvointi ja tuloksellinen palvelutoiminta – tukea työssä jaksamiseen.
Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 1/2010, 7.6.2010, Vuoden 2011
KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien 2010-2013 maksuista.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston päätös LSSAVI-2010-850/So-18, 3.5.2010, Carema Oy:n lastensuojeluyksikkö Pesäpuuta koskeva hallintokantelu.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 9.6.2010 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-5/2010 sekä vertailun vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan. Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
Sopimus kuntouttavasta työtoiminnasta liikelaitoskuntayhtymän ja
Nummijärven kyläyhdistys Julumettu ry:n välillä, koskien sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaista sosiaalipalvelua.
Isojoen kunnan teknisen osaston ilmoitus 3.6.2010 uuden arvonlisäverokannan soveltamisesta vuokriin 1.7.2010 lukien.
Kauhajoen kaupungin teknisen osaston ilmoitus 8.6.2010 uuden arvonlisäverokannan soveltamisesta vuokriin 1.7.2010 lukien.
Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja
26.5.2010

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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Johtokunta
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Ote Isojoen kunnan koulutuslautakunnan pöytäkirjasta 27.5.2010
26 § Edustajan nimeäminen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn
työryhmään
Ote Karijoen kunnan kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjasta
27.5.2010
14 § Väkivallan ehkäisytyöryhmän jäsenen nimeäminen
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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100 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 100 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Johtokunnan henkilöstöjaosto 31.5.2010
- Ympäristölautakunta 3.6.2010
Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautalan
päätökset;
2§

Liikelaitoskuntayhtymän johtajan vuosiloman hyväksyminen lomanmääräytymiskaudelta 1.5.2008 – 30.4.2009. Hyväksytään
vuosilomapäivät 18. – 28.6.2010; yhteensä 6 pv ja 5.7.2010 yhteensä 1 pv.

3§

Liikelaitoskuntayhtymän johtajan vuosiloman hyväksyminen lomanmääräytymiskaudelta 1.5.2009 – 30.4.2010. Hyväksytään
vuosilomapäivät 6.7. – 1.8.2010; yhteensä 19 pv.

Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;

Pöytäkirjantarkastus:

89 §

Ydinprosessijaon muutos / suun terveydenhuolto.
Polikliinisen toiminnan osaprosessi hammashuolto muuttuu hoidon ja hoivan palvelualueen suun terveydenhuollon ydinprosessiksi 1.1.2011.

90 §

Etsivän nuorisotyön palveluohjaajan toimen täyttölupa Seutukunnallinen Työpaja -hankkeeseen ajalle 9.8.2010 – 30.4.2011.

91 §

Sosiaaliohjaajan viran täyttölupa Lapsiperheiden sosiaalityöhön
1.9.2010 alkaen.

92 §

Perushoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan Henriikkakodille ajalle 25.6.2010 – 31.5.2011.

93 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuksien (21,4% ja 50 %) täyttölupa
Kauhajoen akuuttiosastolle vuodelle 2010.

94 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Isojoen Koivukotiin
ajalle 30.8. – 31.12.2010.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 100 §
(jatkoa 2)
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95 §

Perus-, lähi- ja kodinhoitajan toimen sijaisuuksien täyttölupa
Kauhajoen Sanssin palvelukotiin ajalle 14.6. – 19.9.2010.

96 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuksien täyttölupa Kauhajoen akuuttiosastolle ajalle 10.5. – 22.8.2010.

97 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuksien täyttölupa Kauhajoen akuuttiosastolle ajalle 23.4. – 22.8.2010.

98 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuksien täyttölupa kehitysvammahuollon asumisyksikkö Mäntyrinteeseen ajalle 2.8.2010 –
31.5.2011.

99 §

Puhelintakapäivystys yhteispäivystyksessä 31.5.2010 alkaen
lääkäreiden osalta.

Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen päätökset;
3§

Palvelukeskuksen (Panu-tuotanto) johtajan viran pätevyysvaatimukset.

4§

Potilasasiamiehen sijaisen nimeäminen.
Potilasasiamiehen sijaiseksi nimetään sosiaalityöntekijä Kastehelmi Ketola.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
32 §

Osastonhoitaja Kerttu Lintalan siirto muistihoitajan tehtäviin.
Osastonhoitaja Kerttu Lintala siirtyy Henriikkakodin vakinaisesta
osastonhoitajan virasta muistihoitajan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 31.5.2010 – 30.5.2011.

33 §

Isojoen Koivukodin vakinaisen lähihoitajan siirto Isojoen kotihoidossa olevaan uuteen vakinaiseen lähihoitajan toimeen.
Lähihoitaja Eeva Välimäki siirretään Isojoen Koivukodin lähihoitajan vakinaisesta toimesta Isojoen kotihoidon vakinaiseen lähihoitajan toimeen 1.7.2010 alkaen.

Henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilän päätökset;
69 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Määräaikainen virka tai toimi.
Toimistosihteerin toimen sijaisuuteen valitaan Mervi Kulmala
ajalle 1.6. – 31.12.2010.

Johtokunta
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Lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Paula UusiHakalan päätökset;
11 §
Lapsiperheiden sosiaalityön ydinprosessin perhetyön kodinhoitajan sijaisuuden täyttäminen (Kauhajoen toimialue).
Perhetyön kodinhoitajan sijaisuuteen valitaan lähihoitaja Miia
Andersson. Hakijoita oli 6.
Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälän päätökset;
46a §

Aikuissosiaalityön ydinprosessi Kauhajoen toimipiste (sosiaalitoimisto) kesätyöntekijä määräaikainen 1.6. – 31.7.2010.
Määräaikaiseksi kesätyöntekijäksi palkataan Tiina Kangas ajalle
1.6. – 31.7.2010.

81a §

Aikuissosiaalityön ydinprosessin Palvelukeskuksen (Panutuotanto) johtajan viran täyttäminen.
Palvelukeskuksen (Panu-tuotanto) johtajan virkaan valitaan
BBA Pirkko-Liisa Utter 1.8.2010 alkaen viransijaiseksi ja
27.9.2010 alkaen vakinaiseksi. Hakijoita oli 7.

Vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Erja Kippolan päätökset;
7§
Toimintakeskuksen ohjaajan toimen vakinainen täyttäminen
Kauhajoen toimintakeskuksessa.
Toimintakeskuksen ohjaajan toimeen valitaan sosionomi (AMK)
Heidi Hautala. Hakijoita oli 18.
Vs. hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäen päätökset;
398 § Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen Kauhajoen kuntouttavalle osastolle valitaan Raija Sarvela 10.5.2010 alkaen.

Pöytäkirjantarkastus:

400 §

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen Kauhajoen kuntouttavalle osastolle valitaan Janika Perkiö 10.5.2010 alkaen.

401 §

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen Kauhajoen kuntouttavalle osastolle valitaan Jaana Viljanmaa 10.5.2010 alkaen.

486 §

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen Kauhajoen kuntouttavalle osastolle valitaan Taina Kaski 1.6.2010 alkaen.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 100 §
(jatkoa 4)
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Vaalin vahvistaminen, lähihoitajan toimet, Kuntouttava osasto,
Kauhajoki
Lähihoitajien Raija Sarvelan, Janika Perkiön, Jaana Viljanmaan
ja Taina Kasken valinnan vahvistaminen.

Fysioterapian osastonhoitaja Ulla Rinteen päätökset;
100 § Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Kuntohoitajan toimeen valitaan Katja Tamsi 1.6.2010 alkaen.
Kauhajoen akuuttiosaston osastonhoitaja Riitta Saunamäen päätökset;
369 § Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Jenna-Maria Levä 10.5.2010 alkaen.
Isojoen Koivukartano/Koivukoti osastonhoitaja Jaana Auressalmen päätökset;
5§
Määräaikaisen työsuhteen täyttäminen.
Lähihoitajan määräaikaiseen työsuhteeseen valitaan lähihoitaja
Virpi Lahti 31.12.2010 saakka.
Karijoen Saliininkodin/vanhainkodin osastonhoitaja Ritva Syväojan päätökset;
71 §
Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Tiina Mäensivu 16.5.2010 alkaen.
Kauhajoen kotihoidon palveluohjaaja Sinikka Mäkisen päätökset;
1§
Palveluohjaajan viran täyttö.
Palveluohjaajan virkaan valitaan geronomi (AMK) Karja Karhunsaari 3.5.2010 alkaen. Hakijoita oli 20.
123 §

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Niina Aaltonen 1.5.2010 alkaen.

Kauhajoen kotihoidon palveluohjaaja Tuula Kälviäisen päätökset;
2§
Vaalin vahvistaminen, lähihoitajan toimi, Kauhajoen kotihoito.
Lähihoitaja Niina Mäki-Jouppilan valinnan vahvistaminen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:
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101 §
Muut asiat
Johtokunta 101 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Jäsen Koivula tiedusteli tuleeko henkilöstötilinpäätös laajempana
seuraavaan tilinpäätökseen. Esittelijä, henkilöstöpäällikkö Heikkilä
kertoi, että työntekijäjärjestöjen kanssa on neuvoteltu 7.6.2010 tilinpäätöksen sisällöstä ja tavoiteaikatauluun päästäneen seuraavassa
tilinpäätöksessä.

Johtokunta

Yhtymäkokous

