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117 §
Starttipajatoiminnan aloittaminen
Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityöntekijä Esko Kiviniitty, puh. 0400 447 633
esko.kiviniitty@llky.fi

Johtokunta 117 §

Vaikka työttömyys on jo vähän alentunut, näin ei ole käynyt rakenneja pitkäaikaistyöttömyyden kohdalla. Siirtymä rakennetyöttömyydestä
pitkäaikaistyöttömyyteen on entistä nopeampi johtuen mm. lainsäädännön muutoksista. Tästä hyvänä esimerkkinä on 1.1.2010 voimaantullut muutos, jossa liitonpäivärahan/ peruspäivärahan päivät
kuluvat myös koulutuksen ajalta. Näin entistä nopeammin ollaan tilanteessa, jossa työmarkkinatukea on maksettu 500 päivää ja kunnat
joutuvat maksamaan puolet työmarkkinatuen bruttokustannuksista.
Tilannetta ei mitenkään helpota valtion tuottavuusohjelma, joka edelleen vähentää työvoimahallinnon resursseja. Täten entistä enemmän
vastuu pitkäaikaistyöttömistä jää kuntien vastuulle.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on jo useita toimijoita, jotka toimivat pitkäaikaistyöttömyyden parissa; Kolmas ovi –
projekti, palvelukeskus Silta, Kauhajoen kaupungin työnsuunnittelija
sekä Panu-tuotanto. Tavoitteena on lyhyellä aikavälillä tiivistää näiden toimijoiden välistä yhteistyötä merkittävästi ja pidemmällä aikajänteellä muodostaa niistä yksi toimiva kokonaisuus.
Ongelmana on fyysisen työpajan puute. Osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan on pakollista kaikenikäisille1.1.2010 alkaen. Ongelmana on ollut, että aktivointiehdon täyttäville ei ole ollut osoittaa
kuntouttavan työtoiminnan paikkoja riittävästi. Fyysistä työpajaa tarvitaan myös Kolmas ovi –projektissa virtuaalipajojen rinnalle. Palvelukeskus Silta voi hyödyntää pajaa tilanteessa, jossa pitää saada lisäselvityksiä eläkehakemuksia varten. Työnsuunnittelija samoin kuin
Panu-tuotanto voi pajan aikana tehtävän arvioinnin perusteella paremmin miettiä, mihinkä ja minkä tyyppisiin tehtäviin pajalaiset voidaan jatkossa sijoittaa.
Kaikki pajaan valittavat henkilöt ovat ns. KELA:n sakkolistalla olevia
pitkäaikaistyöttömiä. Pajan aikana pajalaiset ovat kuntouttavassa työtoiminnassa. Tarkoituksena on muodostaa neljä 10 henkilön ryhmää.
Kukin ryhmä on kolme päivää viikossa pajalla siten, että kaksi päivää
he ovat fyysisessä pajassa ja yhden päivän virtuaalisessa pajassa.
Virtuaalipajaa vetää työvalmentaja Kolmas ovi –projektista. Starttipajalle palkataan kaksi pajanvetäjää työllistämistuella pyörittämään käytännön toimintaa. Aluksi kaikki pajalle tulevat haastatellaan ja heitä
arvioidaan koko pajan keston ajan. Pajan aikana tehdään puu- metalli- ja tekstiilitöitä riippuen pajalaisten kiinnostuksesta, osaamisesta
sekä huomioiden tulevat työtehtävät.
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Liikelaitoskuntayhtymän budjetin suhteen uusi toimintamuoto on kustannusneutraali. Pajalta syntyneet kulut katetaan KELA:n ns. sakkomaksun aleneman kautta sekä tulojen lisäyksen kautta, joka saadaan
korvauksena kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Starttipajalle
on talousarviossa oma kustannuspaikka Kauhajoen tunnisteella.
Starttipajan budjetissa rahat toimintaan on saatu siirtämällä osa KELA:n sakkomaksuun varatuista rahoista pajan toimintakulujen kattamiseen. Toiminnasta aiheutuneet kustannukset jaetaan kunnille pajalle osallistuneiden todellisten toimintapäivien suhteessa.
Starttipajan toiminta voidaan aloittaa jo 1.11.2010 alkaen. Paja alkaa
porrastetusti siten että ensimmäinen pajanvetäjä ja 20 pajalaista
aloittaa 1.11.2010 ja toinen pajanvetäjä ja toiset 20 pajalaista
1.12.2010. Tästä on erikseen neuvoteltu Kauhajoen kaupungin kanssa. Kauhajoen työllisyysvaroista maksetaan pajan toiminnasta aiheutuneet kustannukset ajalta 1.11. - 31.12.2010.
Esityslistan lisätietona on starttipajatoiminnan talousarvioehdotus
vuodelle 2011.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että starttipajatoiminta käynnistetään 1.1.2011 alkaen.
Käsittely: Sosiaalityöntekijä Esko Kiviniitty oli läsnä hyväksyttynä
asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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118 §
Puitesopimus alueellisesta yhteistyöstä KanTa-palveluiden käyttöönottamiseksi
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 118 §

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt toimialueensa terveydenhuollon organisaatioilta hallinnollista päätöstä
osallistumisesta EPKanTa-aluehankkeeseen. Sopimus tulee voimaan 1.1.2011 alkaen.
Sopimuksen tausta on lakisääteisen terveydenhuollon valtakunnallisen tietojärjestelmäpalvelun, Kansallisen Terveysarkiston (KanTapalveluiden) käyttöönotossa. KanTa-palvelut koostuvat sähköisestä
potilastiedon arkistosta (eArkisto), sähköisestä lääkemääräyksestä
(eResepti), kansallisesta lääketietokannasta sekä kansalaisen omien
resepti- ja potilastietojen katsomispalvelusta, joka toimii Internetin välityksellä.
KanTa-palveluiden käyttöönotto perustuu lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä (2.2.2007/61), lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (9.2.2007/159) sekä sosiaalija terveysministeriön asetukseen sähköisestä lääkemääräyksestä
(25.6.2008/485) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista (30.3.2009/298).
Voimassa olevan lain mukaan julkisen ja yksityisen terveydenhuollon
sekä apteekkien tulee ottaa KanTa-palvelut käyttöön vaiheittain 1.
huhtikuuta 2011 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan lainmuutosta, jolla siirtymäaikaa on tarkoitus jatkaa. Pilottina
toimiva Kotkan kaupunki ottaa palvelut käyttöön 1.1.2011 ja EP:n
alueella todennäköisesti eReseptin käyttöönotto menee vuodelle
2012. Muut KanTa-palvelut tulevat käyttöön sen jälkeen vaiheittain.
Lain mukaan terveydenhuollon toimintayksiköiden tulee liittyä
eReseptin ja eArkiston käyttäjiksi. Apteekit liittyvät KanTa-palveluihin
terveydenhuollon toimintayksikön mukana. Liittyvä organisaatio on
vastuussa liittymisestään KanTa-palveluihin. Sairaanhoitopiirien vastuulla on erikoissairaanhoitolain mukaan huolehtia alueensa tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. KanTa-palvelujen käyttöönottoa
koordinoi Kuntaliiton alaisuudessa toimiva KunTo-toimisto
Liittyvällä organisaatiolla tulee olla nimettynä henkilötietojen käytön
seuranta- ja valvontatehtäviä varten tietosuojavastaava. Organisaatiolla tulee olla tietoturvapolitiikka ja sen mukaiset toimintatavat käytössä. Henkilöt, joilla on oikeus käyttää KanTa-palveluita, pitää pystyä tunnistamaan luotettavasti. Tunnistaminen tehdään käytännössä
Valviran varmennekorttien ja varmennepalvelujen avulla.
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KanTa-palvelut tuottaa Kela. Tunniste- ja varmennepalveluista vastaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja koodistoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
KanTa-palveluiden käyttöönottoa koordinoiva Kuntaliiton KunTotoimisto on projektointimallissaan suosittanut, että sairaanhoitopiiri
perustaa alueellisen toimijan tai muun vastaavan organisaation, jonka johdolla alue tulee liittymään KanTa-palveluihin.
Alueellisen KanTa-hankkeen perustamisesta on päätetty Tietohallintotoimikunnan kokouksessa 16.4.2010 yhdessä Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin ja alueen terveyskeskusten kanssa. Tietohallintotoimikunnan kokouksessa 24.8.2010 käytiin läpi kaikkien alkuperäisten osapuolten kommentit sopimusehdotukseen ja sovittiin ehdotukseen tehtävistä muutoksista.
Sopimuksen alkuperäiset osapuolet ovat Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus, Lapuan terveyskeskus, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen,
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Muita osapuolia ovat hankkeeseen myöhemmin
liittyvät tahot: alueen julkisen sosiaalitoimen yksiköt, yksityisen sektorin toimijat, kuntoutuslaitokset, kehitysvammalaitokset.
Osapuolten ja aluehankkeen tehtävät ja kustannukset määritellään
sopimuksen liitteissä. Sopimus tuo LLKY:lle joukon myös paikallisia
tehtäviä vuodelle 2011. Osa kustannuksista määräytyy ulkopuolisen
palveluntuottajan määrittelemien maksujen mukaan. Osa taas määräytyy asukasluvun mukaisesti, mikä osuus LLKY:llä tulee olemaan
arvion mukaan 6,12 % kustannuksista. Asukaslukuperusteinen jako
on voimassa ellei muuta ole sovittu.
Alueelliset kustannukset eReseptin toteutuksessa on arvioitu olevan
vuodelle 2011 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osalta
17 723 € . Näistä 8 877 € on investointikustannuksia. Vuoden 2012
kustannuksien on arvioitu olevan 19 739 € ja vuoden 2013 kustannuksien 21 268 € vastaavasti. Tällä rahoituksella katetaan sairaanhoitopiirin alueen toimijoiden liittäminen LLKY:n osalta valtakunnalliseen järjestelmään.
Paikalliset kustannukset tulevat edellisen lisäksi. Niistä ei ole tarkkaa
arviota vielä. Vuoden 2011 aikana tapahtuu valmennus ja koulutus.
Samoin tietoturvavastaava tulee valita/nimetä/palkata ja tehdä itseauditointia, jossa dokumentoidaan ja kuvataan toimintaprosessit. Lisäksi tulee hankkia toimintakortit ja niiden lukulaitteet. Tarkempia

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 118 §
(jatkoa 3)

Kokouspäivämäärä
20.9.2010

Sivu

285

ohjeistuksia tullaan saamaan myöhemmin, kun Valvira siirtää vastuitaan toisille toimijoille. Vuosittain tulee tehdä Kelalle tietoturvaraportoinnit.
Esityslistan liitteenä 1/johtokunta 20.9.2010 on puitesopimus alueellisesta yhteistyöstä kanta-palveluiden käyttöönottamiseksi EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella sekä sopimuksen liitteet 1 ja
2.
Esityslistan lisätietona ovat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin saatekirje sekä kuvaus alueellisten kustannusten ajallisesta toteutuksesta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä liitteenä
1/johtokunta 20.9.2010 olevan sopimuksen ja sen liitteet 1 ja 2.
Käsittely: Johtokunnalle tiedotettiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erityisasiantuntija Teemu Haukilehdon kanssa 20.9.2010 pidetystä neuvottelusta koskien KanTa –palveluiden käyttöönoton edellyttämiä toimenpiteitä ja kustannuksia liikelaitoskuntayhtymässä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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119 §
Teuvan kunnalta ostettujen ruokapalvelujen hinnantarkistus 1.8.2010–
31.12.2010
Valmistelija/lisätiedot: hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä 040 550 2738, vs. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila, puh. 040 828 1557
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 119 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Teuvan kunnan
toimitilapalvelujen palvelusopimuksen vuodelle 2010 – 2012 mukaan
asiakas tilaa palvelut sopimuksessa sovitussa laajuudessa ja maksaa aiheutuneet kustannukset. Sopimuksen kohdan 2.2.7. mukaan
palvelujen hinnoittelu perustuu toteutuneiden kustannusten perusteella määritettyyn suoritehintaan. Mikäli palvelujen hinnoittelun perusteena olevaan suoritehintaan tulee muutoksia tuotantokustannusten muutosten johdosta, pidättää palveluntuottaja itsellään oikeuden
tarkistaa ateriahintoja vastaamaan toteutuneita tuotantokustannuksia. Palveluntuottaja antaa tilaajalle selvityksen tuotantokustannusten
muutoksista viipymättä ja neuvottelee hinnanmuutoksen aiheuttamista kustannusvaikutuksista.
Teuvan kunnalta tuli sähköpostitse 28.6.2010 ilmoitus ruokapalvelujen hinnan korotuksesta. Korotuksesta ilmoitti Teuvan kunnan ruokapalvelupäällikkö Anne Niemelä. Ilmoitettu suoritehinta elo-joulukuulle
2010 oli suuruudeltaan 4,60 € (alv 0 %). Suoritteen hinta ennen korotusta oli 2,79 € (alv 0 %) tammi-heinäkuulle 2010. Sopimuksen mukainen neuvottelu käytiin Teuvalla 6.9.2010 osapuolten kesken. Neuvottelussa annettiin tarkennettu suoritehinta, joka oli 3,99 € (alv 0 %).
Teuvan kunnan ruokapalvelujen hinnoittelussa perusyksikkönä käytetään päivällisen hintaa.
Hinnan perusteena olleet talousarvion laadinnan yhteydessä ilmoitetut suoritemäärät ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Tästä johtuen aterioiden tuotantokustannukset ovat muuttuneet. Neuvottelussa
Teuvan kunnan edustajat ilmoittivat, että muuttuneesta suoritemäärästä huolimatta tällä ei pitäisi olla vaikutusta talousarviossa päätettyihin määrärahoihin. Suoritehinnan muutoksella ei pitäisi olla vaikutusta liikelaitoskuntayhtymän vastaaviin määrärahoihin.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä em. Teuvan kunnan ruokapalvelujen hinnanmuutoksen ajalle 1.8. - 31.12.2010.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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120 §
LLKY:n sairaankuljetuksen valmiusmaksun jakaminen vuonna 2010 ja
vuonna 2011
Valmistelija/lisätiedot: terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, puh. 0400 495 435
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 120 §

Sairaankuljetussopimukset päivitettiin liikelaitoskuntayhtymän alkaessa. Sopimuksiin liittyy valmiusmaksu yrittäjille, joka on jokaisen
yrittäjän kanssa erisuuruinen: 80 700 €/ vuosi (Teuva) ja 50 000
€/vuosi (Kauhajoki) ja 66 600 €/ vuosi (Isojoki). Valmiusmaksulla turvataan palvelun varallaolokorvaus. Maksua ei aikaisemmin ole jaettu
kokonaisuutena eli Karijoen kunnalla ei ole aiemmin ollut osuutta
valmiusmaksusta. Vuodenvaihteessa 2009 - 2010 kokonaisasukasluku oli liikelaitoskuntayhtymän alueella 24 281 ja Karijoen asukasluku oli 1 529 asukasta. Tästä Karijoen osuus on prosentuaalisesti 6,3
%.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että Karijoen kunnan osuus
valmiusmaksuista on 6,3 % jokaisesta valmiusmaksusta vastaten Karijoen asukaslukua.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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121 §
Liikelaitoskuntayhtymän palvelualuejako
Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 121 §

Perussopimuksen 12 §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän toimielimiin
kuuluvat johtokunnan lisäksi perusturvalautakunta ja ympäristölautakunta, jotka vastaavat erityislainsäädäntöön perustuvista viranomaistehtävistä omilla toimialoillaan.
Perussopimuksen 14 §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän toiminta
jakautuu elämänkaarimallin mukaisesti kolmeen palvelualueeseen: 1)
Sosiaalipalvelun alue, 2) Hoidon ja hoivan alue sekä 3) Ympäristötoimen alue.
Hallintosäännön 2 §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän palvelutoiminta organisoidaan johtokunnan määräämiin palvelualueisiin. Palvelualueet jakautuvat edelleen ydin- ja osaprosesseihin. Osaprosessit
voivat jakautua edelleen pienempiin kokonaisuuksiin. Ydinprosessijaosta päättää liikelaitoskuntayhtymän johtaja ja osaprosessijaosta
sekä niitä pienemmistä kokonaisuuksista kukin palvelujohtaja oman
palvelualueensa osalta.
Perussopimuksen 14 §:ssä mainittujen palvelualueiden lisäksi liikelaitoskuntayhtymässä on sisäisen tukipalvelun alue, johon tähän saakka on sisältynyt sekä yhtymän hallinnon että sisäisen tukipalvelun
kustannukset. Sisäisen tukipalvelun alue on jo liikelaitoskuntayhtymän perustamisvaiheessa haluttu erottaa varsinaisesta omasta palvelutoiminnasta. Vastaavasti erikoissairaanhoidon ydinprosessin kustannukset on haluttu erottaa hoidon ja hoivan alueesta. Talousarviossa sisäisen tukipalvelun alueelle ja erikoissairaanhoidon alueelle
on määritelty erikseen määrärahat sitovana perussopimuksen 14
§:ssä määriteltyjen palvelualueiden lisäksi.
Talousarviossa ja tilinpäätöksessä perusturvalautakunnan kustannukset ovat sisältyneet sosiaalipalvelujen palvelualueeseen ja ympäristölautakunnan kustannukset ympäristötoimen palvelualueeseen.
Talouden seurannan ja tilastoinnin kannalta on tärkeää eriyttää yhtymän hallinnon ja palvelualueiden kustannukset. Samoin erikoissairaanhoidon kustannukset halutaan eriyttää hoidon ja hoivan alueen
kustannuksista.
Edellä mainituista syistä johtuen liikelaitoskuntayhtymän palvelualuejakoa ehdotetaan muutettavaksi seuraavaksi: Yleinen hallinto
(sisältää seuraavat toiminnot: yhtymäkokous, yhtymäjohtokunta, tarkastuslautakunta, perusturvalautakunta, ympäristölautakunta ja
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yleishallinto), Sisäisen tukipalvelun alue (sisältää seuraavat toiminnot: työsuojelu, henkilöstöasiat, toimistopalvelut, atk-palvelut ja velkaneuvonta), Sosiaalipalvelun alue, Hoidon ja hoivan alue, Erikoissairaanhoito ja Ympäristötoimi.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä esittelyn mukaisen
palvelualuejaon 1.1.2011 alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
20.9.2010

Sivu

290

122 §
Talousarvion 2011 valmistelu
Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 122 §

Johtokunta on kokouksessaan 19.8.2010 § 105 pyytänyt yhteistoimintalautakunnalta ja edelleen jäsenkunnilta kuntakohtaiset euromääräiset tilaukset vuoden 2011 talousarvion laadinnan pohjaksi.
Yhteistoimintalautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 14.9.2010
§ 35.
Talousarvion 2011 laadinta on kuitenkin aloitettu jo palvelualueilla,
joiden ehdotukset on pyydetty 6.9.2010 mennessä. Talousarviolukujen syöttäminen kirjanpito-ohjelmaan on kesken. Palvelualueiden talousarvioehdotukset pyritään esittelemään kokouksessa.
Talousarvioehdotukset laaditaan sadan euron tarkkuudella, talousarviossa esitetään erikseen ulkoiset ja sisäiset erät. Palkkakustannukset lasketaan elokuun 2010 palkkojen perusteella 1,6 %:n palkankorotusvarauksella, joka sisältää 0,7 %:n palkankorotuksen 1.9.2010.
Palkkojen sivukuluissa käytetään seuraavia henkilöstömenojen sivukuluprosentteja: Kuel -maksut 16,00 %, sairausvakuutusmaksu 2,20
%, työttömyysvakuutusmaksut 3,65 %, tapaturmavakuutusmaksut
0,75 %, ryhmähenkivakuutus 0,15 %. Varhe -maksuihin varataan
määräraha keskitetysti.
Johtokunta aloittaa talousarvion käsittelyn. Käsittely jatkuu
4.10.2010. Palvelujohtajat ovat käsittelyssä asiantuntijana oman palvelualueensa osalta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2011
valmistelussa käytettävät laadintaperusteet.
Käsittely: Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen ja ympäristöpalvelujohtaja Tapani
Ojala olivat läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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123 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 123 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto peruspalvelut, oikeusturva
ja luvat osaston kirje LSSAVI-2010-2569/Va-6, 8.9.2010, Äitienpäiväkunniamerkit v. 2011. Kunniamerkkiesitykset toimitettava aluehallintovirastoon 1.11.2010 mennessä.
Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksupäätös EPOELY/323/04.00.05.00/10, 1.9.2010, Työpaja Focus,
projektikoodi S10345, maksatuspäätös 4/4, maksatuskausi 1.9. –
31.12.2009, yhteensä 15 776,52 euroa.
Pirkanmaan syöpäyhdistyksen kirje 6.9.2010, Suolistosyövän seulonnan hinta 1.1.2011 lukien. Hinta on edelleen 9,48 euroa seulontaan lähetetyltä seulontatestiltä.
Pirkanmaan syöpäyhdistyksen kirje 13.9.2010, Palaute suolistosyöpäseulonnasta vuodelta 2009.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kirje 7.9.2010, Äitiysneuvoloiden
veriryhmä- ja veriryhmävasta-aineseulonnat.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 8.9.2010 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-8/2010 sekä vertailun vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan. Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
Ote Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjasta 27.8.2010
64 § Sosiaaliasiamiestoiminnan osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2010.
Käsittely: Kokouksessa annettiin tiedoksi lisäksi seuraavat asiat:
Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja
14.9.2010 ja seuraavat otteet
33 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion
toteutuma ajalla 1.1. – 30.6.2010
34 § Lausunto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon palveluverkon kehittämissuunnitelmaan
35 § Talousarvioraamin antaminen LLKY:lle. Ote lisätietona.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
20.9.2010

Sivu

292

124 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 124 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Perusturvalautakunta 2.9.2010 (sisältää ei julkisia asioita)
- Ympäristölautakunta 2.9.2010
Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
46 §

Hoidon ja hoivan palvelualueen 66 §:n mukainen toimivallan
siirtäminen. Henkilöstövalinnat (hallintosääntö 23 §).

47 §

Palvelun osto: Kriisi- ja traumapsykoterapia ostopalveluna yksityiseltä sivutoimisena (2 pv/vko) toimivalta psykoterapeutilta
1.8.2010 – 31.12.2011.

48 §

Hammaslääkäreiden palkkojen harmonisointi.

Hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivosen päätökset;
1§

Työterveyshuollon osastonhoitajan/työterveyshoitajan sijaisuus
ajalla 9.8.2010 – 8.8.2011.
Osastonhoitajan sijaisuuteen valitaan terveydenhoitaja Sari Antinluoma-Rintakomsi ajalle 9.8.2010 – 8.8.2011. Hakijoita oli 2.
Työterveyshuollon terveydenhoitajan sijaisuuteen valittiin suostumuksella terveydenhoitaja Leena Luoma-Halkola ajalle
2.8.2010 – 8.8.2011.

2§

Osastonhoitaja Tuula Keski-Pukkilan siirto osa-aikaisesti hanketyöntekijäksi 1.9. – 31.12.2010.
osastonhoitaja Tuula Keski-Pukkila siirtyy POTKU Potilas kuljettajan paikalle –hanketyöntekijäksi 50 % työajalla 1.9. –
31.12.2010. Osastonhoitajan sijaiseksi (50 %) palkataan sairaanhoitaja Marjo Mukkala 1.9. – 31.12.2010.

Isojoen Koivukartanon/Koivukodin osastonhoitaja Jaana Auressalmen
päätökset;
6§

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Sairaanhoitajan toimen täyttäminen.
Koivukartanon sairaanhoitajan toimeen valitaan sairaanhoitaja
Susanna Ahonkivi. Hakijoita oli 5.

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 124 §
(jatkoa 2)

7§
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Lähihoitajan toimen täyttäminen.
Koivukodin lähihoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Virpi Lahti.
Hakijoita oli 3.

Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälän päätökset;
120a § Aikuissosiaalityön ydinprosessin sosiaalityöntekijän viran täyttäminen (Teuvan toimipiste).
Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan sosionomi/amk Mirjami Ketola määräaikaisesti ajalle 1.10.2010 – 30.9.2011. Hakijoita oli
2.
Työ- ja päivätoiminnan vastaava ohjaaja Anne-Mari Huhtalan päätökset;
2§
Määräaikaisen hoitoapulaisen valinta 31.12.2010 saakka.
Hoitoapulaisen määräaikaiseen toimeen 31.12.2010 saakka
Teuvan toimintakeskukseen valitaan Henry Mustonen. Hakijoita
oli 6.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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125 §
Muut asiat
Johtokunta 125 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Merkittiin, että muita asioita ei ollut.

Johtokunta

Yhtymäkokous
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