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102 §
Yksityishammaslääkäripalvelujen hankinta
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 102 §

Yksityishammaslääkäreiltä on pyydetty tarjouksia seuraavista hammaslääkäripalveluista ajalle 1.9.2010 – 30.9.2011: Hammaslääkärin
suorittamat perushammashoidon toimenpiteet aikuispotilaille (lukuun
ottamatta oikomishoitoa).
Ylihammaslääkäri Aune Vanhasen ilmoituksen mukaan hankinnan
ennakoitu arvo on alle 90 000 €. Hankintalain mukainen kansallinen
kynnysarvo sosiaali- ja terveyspalveluissa on 100 000 € (alv 0 %).
Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat jäävät hankintalain ulkopuolelle (HankintaL 15 §). Täten kyseistä hankintaa ei tarvinnut ilmoittaa esim. Hilmassa. Sen sijaan tarjoukset pyydettiin suoraan yksityishammaslääkäreiltä johtokunnan hyväksymien hankintaohjeiden
mukaisesti.
Tarjousten jättöaika oli 14.6.2010 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä jätettiin kaksi tarjousta: PlusTerveys Oy ja Uushammas Oy.
Tarjouspyynnön mukaisesti ylihammaslääkäri tai vastaava hammaslääkäri lähettää joko kiireellistä hammashoitoa tarvitsevia tai kokonaishoidon tarpeessa olevia yli puoli vuotta hammashoitoon jonottaneita aikuispotilaita yksityisvastaanotolle, jossa tehdyn hoitojakson
jälkeen yksityishammaslääkäri laskuttaa toimenpiteistä terveyskeskushammashoitolaa ja toimittaa SV-koodilistan tehdyistä toimenpiteistä hammashoitolaan terveyskeskusasiakasmaksujen laskuttamista varten. Kulloinkin ostettavien palvelujen määrä perustuu sen hetkiseen ostajan hankintatarpeeseen.
Valintaperusteena on halvin hinta.
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.
Uushammas Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tarjouksessa on ilmoitettu hinta, muttei ole mainittu esimerkiksi hinnan sitovuutta (voimassaoloaikaa), Y-tunnusta eikä mitään työn takuusta ja
maksuehdosta. Lisäksi tarjoukseen ei ole tarjouspyynnön mukaisesti
liitetty lainkaan verovelkatodistusta, vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistuksia lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen ja tapaturmavakuutus-
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maksujen sekä potilasvahinkovakuutusten ja toiminnan vastuuvakuutuksen maksamisesta eikä kopiota lääninhallituksen luvasta terveydenhuollon palvelujen antamiseen.
Hankintalain 46 §:n perusteella tämä tarjous suljetaan tarjouskilpailusta.
Ylihammaslääkäri Aune Vanhanen esittää, että PlusTerveys Oy:n
tarjous hyväksytään.
PlusTerveys Oy tuottaa tarjottuja palveluja seuraavilla vastaanotoillaan:
PlusTerveys Oy, Porvarintie 54, 64700 Teuva
PlusTerveys Oy, Rantakatu 38, 64100 Kristiinankaupunki ja
PlusTerveys Oy, Asevelitie 6, 61800 Kauhajoki.
Esityslistan lisätietona on tarjouspyyntö ja tarjousten avaamispöytäkirja. Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävillä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää sulkea tarjouskilpailusta
Uushammas Oy:n tarjouksen hankintalain 46 §:n perusteella, koska
se ei ole edellä mainitusti tarjouspyynnön mukainen.
Johtokunta päättää hyväksyä PlusTerveys Oy:n tarjouksen em. yksityishammaslääkäripalvelujen hankinnasta ajalle 1.9.2010 30.9.2011, koska se on hinnaltaan halvin.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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103 §
RAVA – indeksin käyttö asiakkaiden avuntarpeen luokittelussa ja hoitoonohjauksessa hoidon ja hoivan palvelualueella
Valmistelija/lisätiedot: Eila Runsala, puh. 040 184 0072, Mervi Latomäki, puh.
050 386 4679
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 103 §

RAVA -toimintakykymittari on ikääntyneen ihmisen (65 v ja yli) toimintakyvyn ja päivittäisen avun tarpeen arvioinnin väline, joka sopii
sekä avo-, että laitoskäyttöön. RAVA – toimintakykymittarin omistaa
Kuntaliitto ja sen käyttöoikeus perustuu aina sopimukseen, joka tehdään FCG Oy:n kanssa. Vuoden 2008 lopussa mittari oli käytössä
noin 320 kunnassa ja noin 250 yksityisellä palveluntuottajalla
RAVA – mittauksessa asiakkaiden toimintakykyä arvioidaan seuraavien toimintojen avulla: näkö, kuulo, puhe, liikkuminen, rakon toiminta, suolen toiminta, syöminen, lääkitys, pukeutuminen, peseytyminen,
muisti, psyyke. Arvion tuloksena syntyy käsitys siitä, missä toiminnoissa henkilö suoriutuu itsenäisesti ja missä tarvitsee apua. Arvion
toimintakyvystä tekee aina omahoitaja tai se hoitaja, joka tuntee asiakkaan parhaiten.
RAVA – mittarin avulla asiakkaalle lasketaan RAVATAR – webohjelmalla ns. RAVA – indeksi. Indeksillä kuvataan asiakkaiden toimintakykyä. Indeksin minimiarvo on 1,29 ja maksimi 4,02. Mitä suuremman arvon asiakas saa, sitä suurempi on hänen hoidon ja hoivan tarpeensa.
RAVA -arvioinnin yhteydessä mitataan myös asiakkaan tarvitsemaa
hoidon ja hoivan tarvetta eli hoitoisuutta. Mittauksen avulla saadaan
tieto siitä, kuinka paljon asiakas vaatii hoitotyöntekijöiden panostusta
vuorokautta tai työvuoroa kohti. Kysymys on siten hoitajan subjektiivisesta kokemuksesta asiakkaan hoidon raskaudesta. Hoitoisuuden
arvioinnin tekee hoitaja asteikolla 0-10, jossa suurin luku tarkoittaa
raskashoitoisinta. Arviointi on lisätieto, sillä ei ole vaikutusta RAVA –
indeksin arvoon.
RAVA – mittarin indeksin arvojen pohjalta on laadittu asiakkaiden
avuntarvetta kuvaava luokittelu, joka perustuu HILMO – toimintakykyluokitukseen. HILMO on Stakesin ylläpitämä hoitoilmoitusrekisteri.
RAVA – indeksin arvot luokitellaan siinä kuuteen viitteelliseen avun
tarvetta kuvaavaan luokkaan 0,5 desimaalin välein (taulukko 1).
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Taulukko 1: Avuntarpeen luokittelu RAVA -indeksin avulla
RAVA – indeksin
arvo

RAVA –
luokka

Avun/hoidon
tarve

1,29 – 1,49

1

satunnainen

1,50 – 1,99

2

tuettu hoito

Täysin tai lähes omatoiminen
Ajoittainen hoidon tarve

2,00 – 2,49

3

valvottu hoito

Toistuva hoidon tarve

2,50 – 2,99

4

valvottu hoito

Toistuva hoidon tarve

3,00 – 3,49

5

tehostettu hoito

Lähes jatkuva hoidon tarve

3,50 – 4,02

6

täysin autettava

Jatkuva hoidon tarve

Hilmo

RAVA – mittarin pohjalta Helsingin kaupunki on laatinut ohjeelliset
viitearvot siihen, millä RAVA -indeksin arvolla asiakas ohjataan käyttämään eri vanhuspalveluja ja asiakkaiden hoitopaikan valinnassa.
Näitä samoja ohjeellisia viitearvoja käytetään laajasti eri kunnissa
sekä valtakunnallisissa poikkileikkaustutkimuksissa (taulukko 2.)
Taulukko 2. Hoitoonohjaus RAVA – indeksin avulla
RAVA –
indeksin
arvo

Hoitosuositus (viitteellinen), ensisijainen vaihtoehto on ensimmäisenä

1,29 – 1,49

Itsenäisesti tai omaisen avulla kotona

1,50 – 1,99

Kotihoito / tehostettu palveluasuminen erityistilanteissa

2,00 – 2,49

Tehostettu kotihoito / tehostettu palveluasuminen

2,50 – 2,99

Tehostettu palveluasuminen / vanhainkoti / tehostettu kotihoito

3,00 – 3,49

Vanhainkotihoito / tk-sairaalan pitkäaikaishoito / tehostettu kotihoito

3,50 – 4,02

Tk-sairaalan pitkäaikaishoito / vanhainkoti / tehostettu kotihoito

RAVA – arviointien vertailtavuus edellyttää että RAVA – mittarilla tallennettu tieto on aina luotettavaa ja yhdenmukaista. Tämän vuoksi
RAVA -toimintakykymittarin käyttö edellyttää huolellista perehtymistä
sekä mittarin että RAVATAR -ohjelman käyttöön. FCG Oy edellyttää,
että jokainen RAVA -mittarin käyttäjä on osallistunut RAVA koulutukseen ennen mittarin käyttöä ja on aina vastuussa tekemänsä
arvioinnin oikeellisuudesta. Käyttöoikeuslisenssi ja RAVATAR – sovelluksen käyttöoikeudet myönnetään vasta tämän koulutuksen jälkeen. Jokainen RAVATAR -ohjelman käyttäjä vastaa myös henkilökohtaisesti omilla tunnuksilla tekemästään arvioinnista ja jokaisen arvioinnin yhteyteen tulee näkyviin arvioinnin tekijän nimi.
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Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualueella soveltuu käytettäväksi RAVA – indeksiin perustuva taulukon 1. mukainen asiakkaiden avuntarpeen luokittelu. Asiakkaiden
hoitoonohjauksessa soveltuu käytettäväksi taulukon 2. mukaiset ohjeelliset viitearvot asiakkaiden hoitomuodon ja hoitopaikan valinnassa. RAVA – mittauksia tekevät mittarin käyttöön koulutetut työntekijät. Mittauksen suorittaa henkilö, joka parhaiten tuntee asiakkaan
toimintakyvyn.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että RAVA – toimintakykymittaria käytetään Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
hoidon ja hoivan palvelualueella asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnissa. Asiakkaiden avuntarpeen ja hoitoonohjauksen määrittelyssä
käytetään RAVA – indeksiin perustuvia taulukoiden 1 ja 2 mukaisia
ohjeellisia viitearvoja.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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104 §
Liikelaitoskuntayhtymän laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 22.2.2010 / 34 §
Johtokunta 10.5.2010 / 74 §
Valmistelija/lisätiedot: Katri Heikkilä, puh 040 5700 907
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 34 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa
on maininta (11 §), että liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päättää
nimenkirjoitusoikeuksista. Laskujen hyväksynnässä käytetään liikelaitoskuntayhtymän nimenkirjoitusoikeutta, jolloin johtokunnan tulee valita laskujen sisältämien suoritusten hyväksyjät. Laskujen hyväksyjät
voidaan valita joko johtokunnan toimikaudeksi tai vuosittain.
Johtokunta on kokouksessaan 20.1.2009 § 16, liite 4 hyväksynyt laskujen hyväksyjät johtokunnan toimikaudeksi 2009-2012. Liikelaitoskuntayhtymän henkilöstössä ja toimintaprosesseissa on tapahtunut
vuoden 2009 aikana muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia myös
laskujen hyväksyjäluetteloon.
Laskun vastaanottajana ja asiatarkastajana voi olla liikelaitoskuntayhtymän vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö ja joissakin
tapauksissa myös luottamushenkilö.
Käytännössä laskujen vastaanottajina ja asiatarkastajina toimivat ao.
palvelualueen toimisto- ja osastosihteerit tai ko. palvelun/hyödykkeen tilaaja, joka voi todeta, että tavara, työsuoritus tai muu palvelu
on vastaanotettu.
Hyväksyjän tulee varmistaa asiatarkastuksen (myös tiliöinti) asianmukainen suorittaminen ennen laskun tai muun tositteen hyväksymistä. Asiatarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilöitä.
Tilivelvollisina laskujen hyväksyjien on huolehdittava siitä, ettei käytettävissä olevaa vastuu-/tehtäväalueen kokonaismäärärahaa ylitetä.
Tämän vuoksi hyväksyjien tulee olla selvillä käytössään olevien määrärahojen käyttötilanteesta. Mikäli osoittautuu, että määrärahat eivät
riitä, tulee laskujen hyväksyjien, ydin- ja osaprosessien esimiesten
riittävän hyvissä ajoin raportoida asiasta palvelualajohtajalle.
Esimerkiksi määräaikaisissa kehittämishankkeissa myös työntekijät
voivat olla määräaikaisia ja heidän oikeuksistaan toimia laskujen
asiatarkastajina päättää palvelujohtaja.
Liitteenä 1/johtokunta 22.2.2010 on laskujen hyväksyjäluettelo.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaan
laskujen hyväksyjät vuodeksi 2010 sekä esittelytekstin periaatteet
laskujen vastaanottajista ja asiatarkastajista.
Lisäksi johtokunta päättää, että palvelujohtajat oman palvelualueensa osalta voivat toimia laskujen hyväksyjänä. Liikelaitoskuntayhtymän johtaja, sisäisen tukipalvelun johtaja ja henkilöstöpäällikkö voivat toimia tarvittaessa koko liikelaitoskuntayhtymän laskujen hyväksyjänä. Investointeja koskevat laskut hyväksyy sisäisen tukipalvelun
johtaja tai liikelaitoskuntayhtymän johtaja.
Tällä päätöksellä kumotaan aikaisempi päätös § 16/johtokunta
20.1.2009.
Käsittely: Esityslistan lähettämisen jälkeen on laskujen hyväksyjäluetteloon tullut muutos. Johtokunnalle jaettiin kokouksessa korjattu
laskujen hyväksyjäluettelo, korjattu liite 1/johtokunta 22.2.2010.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
----Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 74 §

Lääkekeskuksen laskujen hyväksyjänä on ollut hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki, paitsi lääkkeet on hyväksynyt osastotoiminnan ylilääkäri Markku Salomäki. Lääkäritilanteesta ja osa-aikatyöstä
johtuen Markku Salomäki ja Kirsti Kähärä ovat esittäneet, että laskut
hyväksyy myös lääkkeiden osalta Mervi Latomäki.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että lääkekeskuksen laskut
myös lääkkeiden osalta hyväksyy Mervi Latomäki, sijaisena Eila
Runsala tai Tarja Toivonen.
Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti asian ottaminen
käsittelyyn lisäesityslistalta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
----Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 104 §
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Kauhajoen Panu-tuotannon laskujen hyväksyjänä on ollut Raija Kerman. Palvelukeskuksen johtajan virkaa hoitaa 1.8.2010 alkaen viransijaisena ja 27.9.2010 alkaen vakinaisena Pirkko-Liisa Utter, joka
toimii jatkossa laskujen hyväksyjänä.
Lapsiperheiden sosiaalityön hyväksyjänä Teuvan, Isojoen ja Karijoen
osalta toimii myös Paula Uusi-Hakala.
Vammaispalvelujen sosiaaliohjaajan virkaan on valittu Maria Laine,
joka toimii vammaispalveluissa Kauhajoella Erja Kippolan varahyväksyjänä.
Karijoen kotihoidon laskujen hyväksyjänä on ollut Merja MäkiMarttunen. Palveluohjaaja-sairaanhoitajan virkaan on valittu Maarit
Tammisto, joka toimii jatkossa laskujen hyväksyjänä.
Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan kotihoidon osalta hyväksyjäoikeus sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja tukipalvelujen lisäksi omaishoidon tuen ja päivätoiminnan.
Hyväksyjäluetteloon tulee lisätä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
ja ostot muilta hoitolaitoksilta, jonka osalta laskut hyväksyy Kirsti Kähärä sijaisena ao. sijainen tai muu hoidon ja hoivan johtotiimin jäsen.
Hyväksyjäluetteloon tulee lisätä Erittelemätön kansanterveystyö, jonka osalta kuljetuspalvelujen laskut hyväksyy sisäisen tukipalvelun
johtaja, sijaisena Merja Kuusinen tai Soile Santala ja muiden kuin
kuljetuspalvelujen (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat) laskut hyväksyy Tarja Toivonen sijaisena Mervi Latomäki tai Eila Runsala.
Esityslistan liitteenä 1/johtokunta 19.8.2010 on korjattu laskujen hyväksyjäluettelo.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä muutokset laskujen
hyväksyjiin liitteen 1/johtokunta 19.8.2010 mukaan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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105 §
Vuoden 2011 talousarvion valmistelun käynnistäminen
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh 040 5431 295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 105 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion valmistelu on aloitettu. Johtokunta käsittelee 1.9.2010 vuoden
2010 talousarvion toteutumista ja vuoden 2011 talousarvion lähtökohtia. Esimiehille tullaan antamaan valmisteluohjeet sen jälkeen.
Vuoden 2010 talousarvio laadittiin LLKY:n toimesta ja sen jälkeen
käytiin neuvottelut kuntien ja yhteistoimintalautakunnan kanssa. Prosessi oli monimutkainen. Nyt valmistelun lähtötietoina on käytettävissä vuoden 2009 eli ensimmäisen toimintavuoden tilinpäätös, vuoden
2010 talousarvio ja sen toteutuma 30.6.2010. Vuodelle 2011 laadittavan talousarvion valmistelua varten on siten käytettävissä sopivasti
aineistoa.
Yhteistoimintalautakunta tekee vuosittain tilauksen LLKY:lle, jossa se
myös osoittaa taloudelliset resurssit toiminnalle. Kuntien tulee puolestaan määrittää oma euromääräinen tilauksensa, josta yhteistoimintalautakunta päättää lopullisen tilauksen.
Talousarvion valmistelu on järkevää aloittaa siten, että kunnat määrittävät, millaisia euromääräisiä tilauksia ne ovat tekemässä vuodelle
2011. Yhteistoimintalautakunta kokoaa ne yhteen ja ilmoittaa
LLKY:lle arvioidun euromääräisen tilauksensa. Tämän jälkeen
LLKY:n talousarvio valmistellaan ja käsitellään johtokunnassa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää pyytää yhteistoimintalautakunnalta ja edelleen jäsenkunnilta 15.9.2010 mennessä lausunnon
kuntakohtaisesta euromääräisestä tilauksesta liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion laadinnan pohjaksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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106 §
Hygieenikkoeläinlääkärin viran muuttaminen valvontaeläinlääkärin viraksi
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 31.5.2010 / 34 §
Valmistelija/lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh. 0400 161 501
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 83 §

Uusi eläinlääkintähuoltolaki on tullut voimaan 1.11.2009. Lain ensisijaisena tavoitteena on lisätä ennalta ehkäisevää toimintaa eläinlääkintähuollossa. Painopiste eläinlääkintähuollossa siirretään jälkivalvonnasta eläinten terveydenhuoltoon. Lailla pyritään myös varmistamaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta paikallisella tasolla
sekä varmistamaan eläinlääkäreiden virkatehtävien kuten eläinsuojeluvalvonnan erottaminen eläinlääkintäpalveluiden antamisesta.
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kehottaa kunnallisia ympäristöterveydenhuollon seutuyksiköitä järjestämään eläinsuojelu – ja eläintautivalvonnan tehtävien hoidon uusia valvontaeläinlääkärin virkoja perustamalla.
Aikaisemmin valtio on maksanut näiden valtion valvontatehtävien
suorittamisesta toimituspalkkion suoraan kunnaneläinlääkärille. Uuden lain 23 §:n mukaan valtion varoista maksetaan kunnalle korvaus
15 § 2 momentissa tarkoitettujen valvontatehtävien suorittamisesta
aiheutuneista välittömistä kustannuksista.
Eläinlääkintähuoltolain 15 § 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä ovat:
- voimassa olevan eläintautilain 5 §:n mukaan eläintautien valvonta
(55/1980)
- helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain mukaiset tehtävät (488/1960)
- eläinsuojelulain 36 §:n mukaan eläinten hyvinvoinnin valvonta
(247/1996)
- eläinten kuljetuksesta annetun lain noudattamisen valvonta paikallisena viranomaisena ko. lain 26 §:n mukaan (1429/2006) ja
- tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n Euroopan unionin suorien maataloustukien edellytyksenä olevien täydentävien ehtojen noudattamisen valvonta siltä osin kuin ehdot liittyvät elintarvikelain, eläintautilain, eläinsuojelulain taikka eläinten
kuljetuksesta annetun lain noudattamiseen (557/2005).
Eläinlääkintähuoltolain 15 § 2 momentin mukaiset tehtävät säilyvät
edelleen valtion tehtävänä, mutta kunnan on huolehdittava siitä, että
nämä tehtävät tulevat hoidetuksi lain edellyttämällä tavalla. Näitä
kunnaneläinlääkärin valvontatehtäviä tarkastellaan ikään kuin valtion
toimeksiantotehtävinä kunnille. Kuntaliitto antaa omalla yleiskirjeellään tarkemmat ohjeet kustannusten laskuttamisesta valtiolta ym.
toiminnan järjestämiseen liittyvästä.
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Maidontuotantotilojen tarkastuksesta aiheutuvat kulut ovat toiminnanharjoittajalle maksettavia kuluja hyväksytyn taksan mukaisesti.
Eläinsuojelu- ja alkutuotannon valvonnan virkatehtäviä hoitavan
eläinlääkärin osalta merkittävä ja tärkeä kysymys on jääviyskysymys
kulloisessakin tilanteessa. Valvontaeläinlääkärin virka poistaa jääviyskysymyksen. Valvontaeläinlääkäri ei voi toimia praktikkoeläinlääkärinä, eikä hänelle tule päivystysvelvoitetta. Valvontaeläinlääkärin
palveluja voidaan myydä myös oman toiminta-alueen ulkopuolelle.
Suunnitelmissa on, että valvontaeläinlääkäri toimisi myös Suupohjan
Koulutuskuntayhtymän maatalousoppilaitoksen eläinsuojelu- ja eläinten hyvinvointia koskevissa asioissa ohjaavana ja neuvovana asiantuntijana sekä kouluttajana ja asiantuntijana.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on 2.10.2008 johtokunnan päätöksellä perustettu hygieenikkoeläinlääkärin virka, jota
ei kuitenkaan siinä vaiheessa voitu kokopäiväisenä virkana julistaa
avoimeksi. Silloin tilanteen jonkinasteiseksi ratkaisemiseksi yksi viidestä praktikkoeläinlääkäreiden viroista laitettiin hakuun eläinlääkintähuollosta vastaavan praktikkoeläinlääkärin virkana. Virkaan oli ajateltu kuuluvan myös kunnalle kuuluvia, elintarvikelain mukaisia tehtäviä, kuten eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten ja maidontuotantotilojen valvonta. Valvontatehtävien hoito praktiikan ohella,
lyhytkestoisia eläinsuojelu- ja eläintautiasioita lukuun ottamatta, on
käytännössä osoittautunut sekä ajankäytöllisesti ja esteellisyyden
vuoksi hankalaksi.
Tarkoituksena on olemassa olevan kokopäiväisen hygieenikkoeläinlääkärin viran muuttaminen valvontaeläinlääkärin viraksi.
Lisätietona arviota aiheutuvista kustannuksista. Nettokustannuksia
tulee vuodessa noin 13 500 euroa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää muuttaa hygieenikkoeläinlääkärin viran valvontaeläinlääkärin viraksi.
Ennen viran auki julistamista esitetään johtokunnalle selvitys viran
tehtävistä ja talousvaikutuksista.
Käsittely: Käsittelyn aikana johtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:
Asia jätetään pöydälle ja lähetetään yhteistoimintalautakunnalle käsiteltäväksi.
Johtokunnan päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
-----
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Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan 30.6.2010 § 23 ”Lupa
hygieenikkoeläinlääkärin viran muuttamisesta valvontaeläinlääkärin
viraksi hyväksynyt seuraavan päätösehdotuksen: ”Yhteistoimintalautakunta hyväksyy hygieenikkoeläinlääkärin viran muuttamisen valvontaeläinlääkärin viraksi ja merkitsee tiedoksi eläinlääkintähuollosta
annetun lain (765/2009) keskeiset muutokset.”
Samalla hyväksyttiin päätösehdotuksen täydennys: ”Viran muuttamisesta ja täyttämisestä ei saa syntyä lisäkustannuksia kuluvan vuoden
aikana.”
Esityslistan lisätietona on Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan päätös 30.6.2010 § 23.
Asiaa koskevan edellisen johtokunnan käsittelykerran jälkeen on ympäristötoimenjohtaja Tapani Ojala jatkanut asian valmistelua. Valvontaeläinlääkärin toimenkuva on selkeytynyt siten, että hän huolehtisi
valtion töistä (132 htp), kunnille tehtävistä töistä (44 htp) sekä Suupohjan ammatti-instituutin maatalousoppilaitokselle tehtävästä opetustoimintaan liittyvästä myyntipalvelusta (44 htp).
Tämän valmistelun mukainen talouslaskelma on esityslistan lisätietona. Vaihtoehto 1 on myös yhteistoimintalautakunnan päätöksen mukainen. Viran täyttäminen on mahdollista aikaisintaan loppuvuodesta
2010.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää muuttaa hygieenikkoeläinlääkärin viran valvontaeläinlääkärin viraksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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107 §
Osallistuminen Kaste-ohjelman Väli-Suomen hankkeeseen ”POTKU – Potilas kuljettajan paikalla”
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 18.1.2010 / 5 §
Johtokunta 8.2.2010 / 17 §
Valmistelija/lisätiedot: Kirsti Kähärä, puh 040 0495 435
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 5 §

”Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste
2008 – 2011) Väli-Suomen aluejohtoryhmä asetti 10.–11.9.2009 pidetyssä työkokouksessa tavoitteeksi alueellisen suunnitelman sekä
Kaste-ohjelman rinnakkaisen Toimiva terveyskeskus –ohjelman mukaisen perusterveydenhuollon hankkeen käynnistämisen. VäliSuomen alueelle tarvitaan perusterveydenhuollon kehittämishanke,
jonka osista muodostuu tavoitteiltaan yhtenäinen kokonaisuus.
15.10.2009 pidetyssä työkokouksessa päätettiin, että uuden hankesuunnitelman perustana on Chronic Care Modelin (jatkossa CCM)
mukainen kehittämistyö Väli-Suomen alueelle.
Terveydenhuoltojärjestelmän ja erityisesti perusterveydenhuollon
kriittinen tekijä tulevaisuudessa on, miten selviydytään kroonisten,
usein elintapoihin liittyvien, tautien ennaltaehkäisyssä ja terveyteen
vaikuttavassa hoidossa. Pitkäaikaissairauksien ja niiden aiheuttamien komplikaatioiden hoito vaatii jo nyt suuren osan terveydenhuollon
resursseista teollistuneissa maissa, joissa pitkäaikaissairauksia potevien osuudeksi on arvioitu kolmasosa väestöstä. Monet kroonisesti
sairaat, etenkin iäkkäät, kärsivät useista sairauksista samanaikaisesti, mikä aiheuttaa toimintakyvyn ja elämänlaadun merkittävää heikkenemistä sekä erityisiä haasteita terveydenhuollolle.
Perusterveydenhuollon toiminta vastaa tällä hetkellä pitkälti akuutin
kysynnän haasteisiin eikä se ole rakenteeltaan sellainen, että se pystyisi vastaamaan suunnitelmallisesti pitkäaikaissairauksien lisääntyvään haasteeseen.
Haasteeseen on vastattu valtakunnallisesti Kaste-ohjelmassa sekä
hallitusohjelmassa, jossa on sitouduttu perusterveydenhuollon vahvistamiseen. Keväällä 2009 ministeri Risikko julkisti Toimiva terveyskeskus - toimenpideohjelman, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää perusterveydenhuollon toimivuutta edistäviä osa-alueita. Toimenpideohjelman tavoitteena on: 1) Laadukkaiden ja tarpeenmukaisten palvelujen hyvä saatavuus; 2) Asiakaskeskeisyyden ja valinnanvapauden parantaminen; 3) Osaavan työvoiman turvaaminen; 4)
Johtamisen vahvistaminen ja johtamisosaamisen kehittäminen sekä
5) Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy toiminnan perustaksi.
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Toimenpideohjelman täytäntöönpanon tueksi on laadittu toimeenpanosuunnitelma, joka sisältää 24 toimenpidettä.
Väli-Suomen hankkeessa pyritään vastaamaan varsinkin osaalueeseen, jonka tavoitteena on, että ”Tarpeenmukaisia ja terveyshyötyä tuottavia palveluja on saatavilla ”Yhtenä keskeisenä perusterveydenhuollon uudistamistavoitteena on pitkäaikaissairauksien
ehkäisy- ja hoitomallin (Chronic Care Model) mukainen kehittämistyö
ja indikaattorina sen levinneisyys Suomen terveydenhuollossa. Hanke vastaa myös muihin toimeenpanosuunnitelman osioihin:
- Tuetaan kansalaisten osallistumista ja vastuunottoa: omahoidon
valmennus ja työkalujen kehittäminen;
- Toimiva yhteydensaanti ja sähköinen asiointi on käytössä;
- Tietojärjestelmät tukevat toimintaa ja johtamista: kirjaaminen, päätöksenteon tuen käyttöönotto;
- Mallinnetaan ja tuetaan terveyskeskusten ammatillisen henkilöstön
kehittämistä ja mallien käyttöönottoa erityisesti moniammatillisessa yhteistyössä: listautumismalli, care manager –toiminta, tiimityöskentely.
Kaste-ohjelman valtionavustushaussa haetaan valtionavustusta VäliSuomen "POTKU - Potilas kuljettajan paikalle" –hankekokonaisuudelle yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva terveyskeskus-ohjelman tavoitteiden mukainen
ja se on osa Väli-Suomen alueellista kehittämisohjelmaa. Se koostuu
7 osahankkeesta, jotka toteutetaan viiden maakunnan kuntien ja
kuntayhtymien terveyskeskusten sekä sairaanhoitopiirien välisenä
yhteistyönä. Hankkeessa on mukana noin 60 kuntaa viidestä maakunnasta. Laajalla hankekokonaisuudella tavoitellaan tiedon tehokasta levittämistä alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Väli-Suomen hankekokonaisuus käynnistyisi mahdollisen valtionosuuden myöntämisen jälkeen maalis-huhtikuussa 2010. Hankekokonaisuutta hallinnoisi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, joka on
myös valtionavustuksen hakija.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä osallistuu EteläPohjanmaan kokonaissuunnitelman mukaisesti Potku-hankkeeseen.
Osahanke on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2010 ja se päättyy
31.10.2012. Suupohjan alueella painopiste on pitkäaikaissairauksien
palveluprosessien kehittäminen ja työnjako lääkäri-hoitaja työparien
avulla. Kustannuksista on erittely Etelä-Pohjanmaan yhteisselvittelyssä. Henkilöstökustannusten muodostuminen arvioidaan erikseen,
kun hankesuunnitelma täydentyy. Kaste-hankkeiden valtionosuus on
75%. Valmisteluvaiheessa arvioidaan kustannusvaikutukset LLKY:lle
olevan vuonna 2010 noin 15 000 euroa.
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Etelä-Pohjanmaan CCM -osahankesuunnitelma 2010 – 2012 on esityslistan lisätietona.
Johtajan ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
päättää lähteä mukaan suunniteltuun hankkeeseen. Tarkempi erittely kustannuksista esitellään, kun hanke etenee. Hankkeen kustannukset huomioidaan vuoden 2010 talousarvion käyttösuunnitelmassa.
Johtokunnan päätös: Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle
lisäselvityksiä varten. Johtokunta edellyttää LLKY:lle kohdistuvien
kustannusvaikutusten arviointia vuosien 2010, 2011 ja 2012 osalta.
----Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 17 §

Hankkeessa tehdään sellaisten prosessien kehittämistyötä, jotka
muutoinkin tehtäisiin liikelaitoskuntayhtymän toimesta. Toimiminen
suuren kokonaisuuden osana hankkeessa tuo ulkopuolista resurssia
(valtion rahoitusosuuden ja työntekijän työpanosta) merkittävästi.
Oman rahoituksen vaikuttavuus saadaan siten maksimoitua. Kehittämistyön tekeminen suuressa verkostossa kokoaa myös laajan asiantuntijajoukon tähän työhön. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
alueelta perusterveydenhuollon toimijat ovat lähdössä mukaan tähän
hankkeeseen.
Rahoituksen osalta hankehakemuksessa on jaettu kustannuksia
osallistujille. Lopulliset rahoitusosuudet toimijoiden kesken tulevat tietoon sen jälkeen, kun päätös rahoituksesta hankkeelle on saatu. Rahoituspäätöksen tultua asia voidaan tuoda johtokunnalle käsittelyyn
uudelleen. Tässä vaiheessa on tärkeätä kuitenkin olla kehittämisverkostossa mukana.
Etelä-Pohjanmaan CCM -osahankesuunnitelma 2010 – 2012 on esityslistan lisätietona.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy osallistumisen hankkeeseen. Hankkeen tilanne tuodaan johtokunnalle tiedoksi hankkeen
saatua rahoituspäätöksen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
-----
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Valmistelija/lisätiedot: terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, puh 040 0495 435
etunimi.sukunimi@llky.fi

Hankkeen rahoituspäätös on saatu ja rahoitusosuudet toimijoiden
kesken on tarkistettu.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän rahoitusosuudet
ovat:
vuosi 2010
10 628 euroa
vuosi 2011
21 868 euroa
vuosi 2012
16 195 euroa.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä saa hankkeelta henkilöstön palkkaukseen:
vuosi 2010
27 000 euroa
vuosi 2011
59 400 euroa
vuosi 2012
43 000 euroa.
Muita hankkeelta laskutettavia kuluja ovat matkakorvaukset, päivärahat, koulutukset ja hanketyöntekijöille hankittavat välineet, kuten tietokone ja puhelin.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen rahoituspäätöksen ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän rahoitusosuudet.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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108 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tuottaman työterveyshuollon tuotehinnat 1.9.2010 alkaen
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 21.6.2010 / 95 §
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.
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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.
----Valmistelija/lisätiedot: vs. työterveyshuollon osastonhoitaja Sari AntinluomaRintakomsi, puh. 06 2413 3280
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 108 §

Työterveyspsykologi on aloittanut työnsä kesäkuussa 2010 ja toiminnan hinnoittelu näiden palvelujen osalta on voitu tarkistaa vasta nyt.
Työterveyshuollon tuotehinnat on tarkistettu seuraavasti:
-

Lääkärin ja työterveyspsykologin vastaanoton perumaton ja käyttämätön aika 33,80 euroa/ vastaanottoaika
Lisäksi työterveyshuolto voi olla mukana –kohtaan teksti
työterveyspsykologin tietojen anto ja ohjaus esim. artikkelit yms.
koosteet työnantajan pyynnöstä á 52 € alkava ½ h

Korjattu työterveyshuollon tuotehinnasto 1.9.2010 alkaen on esityslistan liitteenä liite 2 / johtokunta 19.8.2010.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää vahvistaa työterveyshuollon
tuotehinnat liitteenä 2 / johtokunta 19.8.2010 olevan korjatun hinnaston mukaisesti. Hinnastoa sovelletaan 1.9.2010 lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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109 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 109 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Kuntaliiton yleiskirje 14/80/2010, 8.6.2010, Influenssa A(H1N1)v –
rokotuksia jatketaan toukokuun 2011 loppuun asti.
Kuntaliiton yleiskirje 15/80/2010, 23.6.2010, Ennakkoilmoitus vuoden
2013 kuntapäivien ajankohdasta ja paikasta. Kuntapäivät kutsutaan
koolle Ouluun 14. – 15.5.2013.
Kuntaliiton yleiskirje 16/80/2010, 21.6.2010, Palvelulain (1166/2009)
vaikutukset kunnan lupaviranomaisille.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 14/2010, 14.6.2010, Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 2010-2011 noudatetaan
myös Tehy ry:n jäseniin.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 15/2010, 17.6.2010, Kunnallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 16/2010, 28.6.2010, Vuoden 2010 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston päätös LSSAVI-2009-01753/So-17, 16.6.2010,
lupa yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan muuttamiseen. Palvelujen
tuottaja Terveyspalvelut Mendis Oy, toimintayksikkö Kauhajoen palvelukoti, Kauhajoki.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston korjauspäätös Länsi-Suomen lääninhallituksen
päätökseen LSLH-2009-933/So-35ml, 21.6.2010, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen; luvan muuttaminen. Palvelujen tuottaja Suomen Terveystalo Oy, toimintayksikkö Terveystalo
Kauhajoki Työterveys, Kauhajoki.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston päätös LSSAVI-2010-974/So-62, 5.7.2010, korvaus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta aiheutuviin
kustannuksiin. Korvaus ajalta 1.7. – 31.12.2009 yhteensä 25 020 €.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6751, 17.6.2010, työsuojelutarkastus
19.5.2010, valvontakohde Kauhajoen keskusvarasto.
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6752, 11.6.2010, työsuojelutarkastus
19.5.2010, valvontakohde Kauhajoen terveyskeskus, lääkärien vastaanotto ja päivystys.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6754, 17.6.2010, työsuojelutarkastus
27.5.2010, valvontakohde sosiaalitoimisto, Teuvan toimipiste.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6755, 17.6.2010, työsuojelutarkastus
27.5.2010, valvontakohde Teuvan terveyskeskus, vuodeosasto 1.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6756, 17.6.2010, työsuojelutarkastus
27.5.2010, valvontakohde Teuvan Henriikkakoti.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6759, 29.6.2010, työsuojelutarkastus
18.6.2010, valvontakohde Karijoen terveysasema.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6760, 29.6.2010, työsuojelutarkastus
18.6.2010, valvontakohde Karijoen vanhainkoti/Saliininkoti.
Valtiovarainministeriön päätös VM/1560/02.02.06.00/2010,
22.7.2010, Päätös Kelan vuoden 2009 perimän elatusavun valtion
saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän vahvistamisesta
johtuvasta kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien tarkistamisesta
vuodelle 2010 ja päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle 2010.
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 213/628/2010, 9.7.2010, Erityisavustuksen myöntäminen. Lisävaltionavustus 2 000 € etsivästä
nuorisotyöstä vuosina 2010-2011 aiheutuviin kuluihin.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kirje 14.7.2010, vuosikertomus
vuodelta 2009, henkilöstökertomus vuodelta 2009 sekä osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2010.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 27.7.2010 ja 10.8.2010
saapuneilla kirjeillään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 1-6/2010 ja 1-7/2010sekä vertailun vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan. Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista 1-7/2010 on lisätietona.
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MTK-Karijoen, MTK-Kauhajoen ja MTK-Teuvan kirje 3.8.2010 eläinlääkäritoiminnasta. Asia siirretty viranhaltijoiden valmisteltavaksi ja
käsiteltäväksi.
Mikeva Oy:n Teuvan Palvelukodin ilmoitus 22.6.2010 asumispalvelun
hinnantarkistuksesta.
Mikeva Oy:n Kauhajoen Palvelukodin ilmoitus 24.6.2010 ja 5.7.2010
asumispalvelun hinnantarkistuksesta.
Mikeva Oy:n Palvelukoti Välituvan ja Ylätuvan ilmoitus 24.6.2010
asumispalvelun hinnantarkistuksesta.
Karijoen kunnanhallituksen ilmoitus 18.6.2010 uuden arvonlisäverokannan soveltamisesta esim. vuokriin 1.7.2010 lukien.
Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja
30.6.2010.
Ote Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtoryhmän pöytäkirjasta
4.6.2010
62 § Perusterveydenhuollon yksikön perustaminen
Ote Kauhajoen kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 28.6.2010
172 § Helokki ry:n avustusanomus
Ote Kauhajoen kaupungin teknisen lautakunnan pöytäkirjasta
6.7.2010
100 § Koulujen, päiväkotien ja terveyskeskuksen henkilöstön sekä
ateriapalvelun, kotiaterioiden ja invalidien ateriasta perittävät
korvaukset
Ote Teuvan kunnan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan pöytäkirjasta 10.6.2010
38 § Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma/ toimintaohjelman hyväksyminen ja työryhmän nimeäminen
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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110 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 110 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Perusturvalautakunta 17.6.2010 (sisältää ei julkisia asioita)
- Johtokunnan henkilöstöjaosto 21.6.2010
- Perusturvalautakunta 22.7.2010 (sisältää ei julkisia asioita)
- Ympäristölautakunta 8.7.2010
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
116 §

Toimivallan delegointi hallintosihteerille.

117 §

Toimivallan delegointi hallintopäällikölle kiinteistöjen vuokraamisesta.

118 §

1) Sopimusten allekirjoittajat koskien oppilaitosten kanssa tehtäviä puitesopimuksia työharjoittelijoista/työpaikalla käytännön
työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä.
2) Työharjoittelu-, työelämävalmennus- ja työkokeilusopimusten
nimenkirjoitusoikeus.
3) Palkkatukihakemukset ja palkkatukitilitykset.

Vs. liikelaitoskuntayhtymän johtaja Katri Heikkilän päätökset;

Pöytäkirjantarkastus:

100 §

Lähihoitajan kahden vakinaisen toimen täyttölupa 1.7.2010 alkaen ja ohjaajan sijaisuuden täyttölupa ajalle 27.5.2010 –
31.3.2011 Kauhajoen Kuja-Kokkoon.

101 §

Laitoshuoltajan määräaikaisen toimen täyttölupa Teuvan Henriikkakodille ajalle 1.9.2010 – 31.10.2011.

102 §

Työterveyshoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Työterveyshuoltoon ajalle 2.8.2010 – 8.8.2011.

103 §

Mielenterveyshoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan
Lehtiharjun osastolle 3 ajalle 1.8.2010 – 2.1.2011.

104 §

Sairaanhoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Isojoen Koivukartanoon.

105 §

Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Isojoen Koivukotiin
1.7.2010 alkaen.
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106 §

Sairaanhoitajan toimen täyttölupa sijaisuuksiin Kauhajoen
Sanssin palvelukotiin ajalle 1.9. – 31.12.2010.

107 §

Terveydenhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan kotihoitoon ajalle 1.9.2010 – 6.2.2011.

108 §

Palveluvastaavan viran sijaisuuden täyttölupa Teuvan palvelukoteihin ajalle 6.9.2010 – 31.7.2011.

109 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan Päivänsiipeen ajalle 17.8. – 22.12.2010.

110 §

Hoitoapulaisen määräaikaisen toimen täyttölupa Teuvan toimintakeskukseen ajalle 16.8. – 22.12.2010.

111 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kotihoitoon ajalle 5.6.2010 – 14.4.2011.

112 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuksien täyttölupa Teuvan Lehtiharjun
osastolle 2 ajalle 1.9.2010 – 31.5.2011.

113 §

Lähihoitajan toimen osa-aikaisen sijaisuuden täyttölupa Teuvan
palvelukoti Mäntyniemeen ajalle 1.9.2010 – 25.4.2011.

114 §

Laitoshuoltajan määräaikaisen toimen täyttölupa Teuvan palvelukoti Mäntyniemeen ajalle 10.8. – 31.12.2010.

115 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan kotihoitoon
ajalle 1.9.2010 – 30.5.2011.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;

Pöytäkirjantarkastus:

34 §

Lääkäripalvelujen hankinta.
Lääkärityövoiman vuokraussopimus (LK Made Moldre) ajalle
5.7. – 31.8.2010.

35 §

Lääkäripalvelujen hankinta.
Lääkärityövoiman vuokraussopimus (lääkäri Natalia Korzets)
ajalle 4.8. – 31.12.2010.

36 §

Lääkäripalvelujen hankinta.
Lääkärityövoiman vuokraussopimus (lääkäri Marja Poots) ajalle
2.8. – 3.9.2010.

37 §

Hankinta vuokra-autosta kotihoidon työajoon.
Vuokra-auton (Toyota Verso) sopimus Kauhajoen kotihoidon
työajoon keskusta-pohjoinen alueelle.
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38 §

Terveyskeskuslääkärin virka.
Terveyskeskuslääkärin virkaan valitaan laillistettu lääkäri Nina
Penttilä 9.8.2010 alkaen. Hakijoita oli 2.

39 §

Kardiologi-sopimuksen päivitys, hinnan tarkistus.

40 §

Diabetes-hoitajan huoneen ja tilojen käyttö.

41 §

Tiimityö ja omahoitajuus-koulutuksen hankinta.

42 §

Hoidon ja hoivan palvelualueen 66 §:n mukainen toimivallan
siirtäminen.
Asiakasmaksupäätösten tekeminen kotihoidon, ikäihmisten palveluasumisen ja laitoshoidon asiakkaille.

43 §

Hoidon ja hoivan palvelualueen 66 §:n mukainen toimivallan
siirtäminen.
Omaishoidontuen, omaishoidontuen palvelusetelin ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntäminen.

44 §

Hoidon ja hoivan palvelualueen 66 §:n mukainen toimivallan
siirtäminen.
Viranhaltijapäätösten, maksusitoumusten ja yksittäisten asumispalvelujen ostopalvelusopimusten tekeminen.

Lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Paula UusiHakalan päätökset;
12 §
Lapsiperheiden sosiaalityön ydinprosessin sosiaaliohjaajan viran täyttäminen (Kauhajoen toimipiste).
Sosiaaliohjaajan virkaan valitaan sosiaaliohjaaja Anna-Liisa
Kaukola-Risku. Hakijoita oli 11.
Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälän päätökset;
101a § Etsivän nuorisotyön palveluohjaajan toimen täyttäminen Seutukunnallinen työpaja –hankkeessa 30.4.2011 saakka.
Palveluohjaajan toimeen valitaan lasten ja nuorten erityisohjaaja Outi Latva-Reinikka-Courela. Hakijoita oli 4.
101b § Käyttöoikeuden myöntäminen sulkutiliin etuuskäsittelijä UllaMaija Takanevalle.
106a § Yksikövalmentajan toimen täyttäminen Työpaja Focus –projektissa.
Yksilövalmentajan määräaikaiseen toimeen valitaan valtiotieteiden maisteri Rita Hietalahti. Hakijoita oli 6.
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108a § Aikuissosiaalityön ydinprosessin palvelukeskuksen (Panutuotanto) johtajan viran valinnan vahvistaminen koskien PirkkoLiisa Utterin valintaa.
Vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Erja Kippolan päätökset;
8§
Päätös- ja toimivallan siirtäminen/vammaispalveluiden sosiaaliohjaaja.
Työ- ja päivätoiminnan vastaava ohjaaja Anne-Mari Huhtalan päätökset;
111 § Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Ohjaajan toimeen Teuvan toimintakeskukseen valitaan Johanna Rintakoski 1.5.2010 alkaen.
126 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Hoitoapulaisen toimeen Kauhajoen toimintakeskukseen valitaan
Maire Kiukkonen ajalle 3.5. – 31.12.2010.

Vastaanottotoiminnan osastonhoitaja Tuula Keski-Pukkilan päätökset;
243 § Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Päivi-Elina Kuusisto ajalle
11.5.2010 – 2.1.2011.
2§

SPR Kauhajoen ensiapuryhmän avustusanomus

3§

Sairaanhoitajan toimen täyttäminen.
Sairaanhoitajan toimeen Kauhajoen toimipisteen vastaanotto/päivystystoimintaan valitaan sairaanhoitaja Anniina Timonen.
Hakijoita oli 9.

Työterveyshuollon osastonhoitaja Päivi Haanpään päätökset;
84 §
Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Työterveyspsykologin toimeen valitaan Marja Atanassova
2.6.2010 alkaen.
Teuvan Henriikkakodin vs. osastonhoitaja Irma Harjulan päätökset;
14.7. Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttäminen Teuvan Henriikkakodilla.
Lähihoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Katja Mäntylä 1.9.2010
alkaen. Hakijoita oli 3.

Pöytäkirjantarkastus:

19.7.

Laitoshuoltajan vakinaisen toimen täyttäminen Teuvan Henriikkakodilla.
Laitoshuoltajan toimeen valitaan laitoshuoltaja Anneli Rintala
1.9.2010 alkaen. Hakijoita oli 9.

135 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Jenni Talvitie ajalle 1.9.2010 –
31.5.2011.
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Kauhajoen kotihoidon palveluohjaaja Sinikka Mäkisen päätökset;
158 § Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Kerttu Lintala ajalle 31.5.2010
– 31.5.2011.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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111 §
Muut asiat
Johtokunta 111 §

Merkittiin tiedoksi, että johtokunnan seuraavat kokoukset ovat
1.9.2010 klo 13.00, 20.9.2010 klo 15.00 ja 4.10.2010 klo 15.00.
Esko Lehtimäki tiedusteli lääkäritilanteesta. Kari Nuuttila kertoi, että
19 lääkärinvirasta 11 virkaa on täytettynä huomioiden osa-aikaiset.
Vaihtuvuutta ollut molempiin suuntiin. Rekrytoinnissa on useita painopisteitä. Lasse Hautala selvitti valtakunnallista tilannetta.
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