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126 §
Ikäihmisten perhehoidon käynnistäminen
Valmistelija/lisätiedot: ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala, puh 040 184
0072; palvelusuunnittelija Lisa Sipilä, puh. 040 182 2257
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 126 §

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt erityisrahoituksen ikäihmisten perhehoidon kehittämistyöhön, jonka käytännön toteutuksesta
vastaa valtakunnallinen perhehoidon asiantuntijajärjestö Perhehoitoliitto ry yhdessä Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin kanssa.
LLKY on sitoutunut Perhehoitoliitto ry:n RAY- Vanhusten perhehoidon kehittämishankkeeseen ja ikäihmisten perhehoidon selvitystyöhön palkattiin osa-aikainen ja määräaikainen työntekijä palvelusuunnittelija Lisa Sipilä kesällä 2010.
Selvittelytyön aikana on käynyt ilmi, että ikäihmisten perhehoito on
paitsi kodinomainen ja inhimillinen palvelumuoto mutta myös kustannuksiltaan n.1/3 alimpaan LLKY:n tehostettuun asumispalveluun rinnastettuna.
Nyt esitetään, että hoidon ja hoivan palvelualueen ikäihmisten palveluihin perustetaan uusi kodinomainen palvelu, ikäihmisten perhehoito. Ikäihmisten perhehoitoa toteutetaan jatkuvana perhehoitona, tilapäisenä perhehoitona sekä osavuorokautisena perhehoitona. Perhehoitajan hoitopalkkiot, kulukorvaukset sekä käynnistämiskorvaukset
ja muut edut määräytyvät toimintaohjeen mukaisesti. Toimintaohje
tulee tarkastaa vuosittain. Toimintaohjetta valmistellaan parhaillaan
ja se tuodaan johtokunnan käsittelyyn myöhemmin.
Perhehoidon hakumenettely on samantapainen kuin palveluasumisen hakumenettely, jossa SAS-työryhmä arvioi asumisen tarpeen
käyttäen RAVA -indeksiä sekä MMSE- testiä. Perhehoitosijoitus voidaan tehdä myös erityisen harkinnan perusteella, esimerkiksi turvattomuus tai korkea ikä. Perhehoidon asukasmaksu määräytyy laitoshoidon taksan mukaisesti.
Jatkuvassa perhehoidossa kuntaosuus/perhehoidettava tulisi olemaan noin 9 700 euroa / vuosi.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä hoidon ja hoivan
palvelualueen ikäihmisten palveluihin perustettavaksi uuden kodinomaisen palvelun osaprosessin, ikäihmisten perhehoidon.
Käsittely: Palvelusuunnittelija Lisa Sipilä oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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127 §
Omaishoitajan vapaan järjestäminen omaishoidon lomituksen turvin
Valmistelija/lisätiedot: ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala, puh 040 184
0072; palveluohjaaja Sinikka Mäkinen puh.0400 335 702; palveluohjaaja Maarit
Tammisto, puh. 040 182 2284
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 127 §

Omaishoitajalla on oikeus pitää lakisääteistä vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän
on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu omaishoitoon
ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän on huolehdittava omaishoidettavan hoidon
järjestämisestä omaishoitajan vapaan aikana.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä omaishoidon tukea
myönnetään hakijoille kolmessa maksuluokassa; 1-maksuluokassa
694,83 €/kk, 2-maksuluokassa 589,00 €/kk ja 3-maksuluokassa
383,00 €/kk. Lakisääteisiin vapaisiin ovat oikeutettuja kaikkien maksuluokkien omaishoitajat. Vapaiden pitäminen ei vähennä hoitopalkkion suuruutta. Vapaapäivät voi pitää, kun lomaoikeus on kertynyt.
Vapaapäiviä voi myös kerätä ja pitää ne yhtäjaksoisesti.
Tällä hetkellä omaishoitajan vapaat järjestetään tarjoamalla omaishoidettavalle mahdollisuus lyhytaikaishoitoon joko palveluasumisessa tai laitoshoidossa. Vapaaehtoisena vaihtoehtona omaishoidettavalle voidaan myöntää myös palveluseteli, jos omaishoitaja ei pidä
lakisääteistä vapaata täysinä vuorokausina. Tässä palvelumuodossa
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä sitoutuu maksamaan
kuntayhtymän päättämän osuuden yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta.
Uutena vaihtoehtona omaishoitajan lakisäteisten vapaapäivien järjestämiseksi otetaan käyttöön omaishoitajan lomituskäytäntö. Lomitus
järjestetään ympärivuorokautisena palveluna omaishoidettavan kotiin
siten, että sinne palkataan täysiksi vuorokausiksi vähintään 17 vuotta
täyttänyt muu omainen tai läheinen omaishoitajan vapaan ajaksi.
Omaishoitajan lomittajaa koskevat samat vaatimukset kuin varsinaiseksi omaishoitajaksi hyväksyttävää. Lomittajan hankkimisesta vastaa omaishoitaja, joka on myös vastuussa omaishoidettavan hoidosta
lomituksen ajan. Vapaan pitämisestä ja sen aikaisesta hoitojärjestelystä tulee myös sopia etukäteen hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
Jos omaishoitajan vapaat järjestetään omaishoidon lomituksen avulla, omaishoitajan lomittajalle maksetaan palkkio, joka vastaa hoidon
sitovuutta ja vaativuutta. Palkkio maksetaan vain toteutuneista lomitusvuorokausista, kuitenkin korkeintaan 3vrk/kk seuraavasti:
• 1 ja 2-maksuluokassa 50 €/vrk
• 3-maksuluokassa 30 €/vrk
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Omaishoitajan on ilmoitettava lomituksella toteutuneet lomavuorokaudet Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle ns. läsnäololomakkeella.
Arvio kustannusvaikutuksesta vuodelle 2011:
• Teuva 8 000 €
• Kauhajoki 29 000 €
• Isojoki 5 000 €
• Karijoki 3 000 €
• Yhteensä n. 45 000 €
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää että omaishoidon lakisääteiset vapaat voidaan 1.1.2011 alkaen järjestää esittelyssä olevan selvityksen mukaisesti omaishoidon lomituksen turvin. Toteutuneista lomitusvuorokausista lomittajalle maksetaan palkkiota korkeintaan 3
vrk/kk 1 ja 2-maksuluokassa 50 €/vrk ja 3-maksuluokassa 30 €/vrk.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
4.10.2010

Sivu

299

128 §
HaiPro -vaaratapahtumien raportointijärjestelmä
Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivonen, puh 043 8200457
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 128 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä, hoidon ja hoivan
palvelualueella otetaan käyttöön 1.10.2010 alkaen HaiPro
-vaaratapahtumien raportointijärjestelmä. HaiPro on potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien seuranta- ja raportointijärjestelmä
sekä tietotekninen työkalu. HaiPro on käytössä jo useissa sosiaali- ja
terveydenhuollon yksiköissä. Käyttäjäyksiköiden koko vaihtelee terveyskeskuksista sairaanhoitopiireihin. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on järjestelmän käyttäjänä selvittänyt alueen kuntien ja terveyskeskusten tarpeita vaaratapahtumien kirjaamiseen sekä tiedottanut
ja myös kouluttanut HaiPron käyttöönottomahdollisuudesta.
HaiPro -raportointimenettely ja työkalu kehitettiin VTT:llä yhteistyössä
terveydenhuollon yksiköiden kanssa, sosiaali- ja terveysministeriön,
lääkelaitoksen ja VTT:n rahoituksella. Työkalun ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa Awanic Oy. Uuden organisaation liittäminen järjestelmään ja Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin organisaatiopuuhun maksaa 500 €/organisaatio ja lisenssin hinta on 0,90 euroa/henkilö/vuosi.
HaiPro -raportointijärjestelmä on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen
yksiköiden sisäisessä käytössä. Järjestelmän tavoitteena on tuoda
esiin toiminnan epätarkoituksenmukaisuudet ja ongelmakohdat potilasturvallisuutta parantavalla tavalla. Potilasturvallisuus sisältää hoidon turvallisuuden (hoitaminen ja hoitomenetelmät), lääkehoidon turvallisuuden (lääketurvallisuus ja lääkitysturvallisuus) sekä laiteturvallisuuden (laitteiden turvallisuus ja käyttöturvallisuus). Potilasturvallisuuteen liittyy sekä läheltä piti -tilanteet että varsinaiset vaaratilanteet
ja haittatapahtumat, jolloin jonkin asteinen vahinko on jo potilaalle tapahtunut. Järjestelmällä kerättävän tiedon avulla analysoidaan riskejä, korjataan hoitoprosesseja sekä toiminnan rakenteita. Poikkeamista oppimalla ja järjestelmästä saatavaa tietoa hyödyntämällä voidaan
toimintoja suunnitella ja kehittää tarkoituksenmukaiseen suuntaan.
Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Järjestelmällisen ja helppokäyttöisen raportointimenettelyn avulla käyttäjät
voivat hyödyntää vaaratapahtumista saatavat opit. Yksiköiden esimiehet saavat järjestelmästä erilaisia raportteja ilmoitetuista tapahtumista, niiden seurauksista ja toiminnan muutostarpeista. Lisäksi
terveydenhuollon johto saa tietoa varautumisen riittävyydestä ja toimenpiteiden vaikutuksista.
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HaiPro -raportointijärjestelmää voidaan hyödyntää myös työntekijöiden työturvallisuusasioissa. Järjestelmään tehtävien työturvallisuusilmoitusten käsittely ja seuranta tapahtuu liikelaitoskuntayhtymän
työsuojeluorganisaation johdolla.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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129 §
Ostopalvelusopimuksen hinnan tarkistus / ASPA Palvelut Oy
Valmistelu/lisätiedot: hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä, puh. 404 550 2738
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 129 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä on ASPA Palvelut
Oy:n kanssa ostopalvelusopimus asumispalvelujen tuottamisesta.
Sopimus koskee ASPA Palvelut Oy:n Kauhajoen kaupungin alueella
tuottamia asumispalveluja ja itsenäistä elämää tukevia palveluja mielenterveyskuntoutujille ja tarvittaessa muillekin erityisryhmille. Esityslistan lisätietona on kyseinen sopimus.
ASPA Palvelut Oy on lähettänyt kirjeen, jossa on esitetty Kauhajoen
toimintayksikön palveluiden hinnat vuonna 2011. Hinnat sisältävät
2 % korotuksen. Perustelut hintojen korotukseen ovat Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja
muun liiketoiminnan kustannustason nousu. Esityslistan lisätietona
on tämä kirje ja esityslistan liitteenä on palveluiden hintataulukko
vuonna 2011, liite 1/ johtokunta 4.10.2010.
Ostopalvelusopimuksen mukaan vuosittain elokuun loppuun mennessä sovitaan seuraavan vuoden maksun suuruus.
Sopimuksen vuosikustannukset ovat arviolta n. 337 000 €.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy ASPA Palvelut Oy:n ostopalvelusopimuksen hintataulukon mukaiset hinnat vuodelle 2011 liitteen mukaisesti, liite 1/ johtokunta 4.10.2010.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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130 §
Mari Aallon tekemä oikaisuvaatimus koskien Kuja-Kokon palveluasunnoille tehtyä työntekijävalintaa
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 130 §

Mari Aalto on tehnyt 26.8.2010 päivätyn ja 27.8.2010 täydennetyn
oikaisuvaatimuksen koskien hallintopäätöstä kahden lähihoitajan
toimen vakinaista täyttämisestä Kuja-Kokon palveluasunnoissa Kauhajoella.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä oikaisuvaatimuksen käsittelee johtokunta. Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jolloin
tehty päätös jää voimaan, tai hyväksyä, jolloin päätös voidaan kumota, muuttaa tai palauttaa uudelleen käsiteltäväksi.
Oikaisuvaatimus koskee vammaispalvelujen johtavan sosiaalityöntekijän Erja Kippolan päätöstä 12.8.2010 § 9. Oikaisuvaatimusaika on
14 pv päätöksen tiedoksisaannista. Postin kulkuajaksi varataan tällöin 7 pv päätöksen lähettämisestä. Näin ollen oikaisuvaatimus on jätetty määräajassa.
Oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä lähihoitajan
tehtäviin valittiin vakinaisiksi lähihoitaja Suvi Rinne 23.8.2010 alkaen
ja lähihoitaja Jelena Voittola 13.9.2010 alkaen.
Mari Aalto esittää oikaisuvaatimuksessaan:
1. Kuja-Kokon palveluasunnoille tehdyn työntekijävalinnan uudelleen tutkintaa menettelytapana;
2. Valintoja koskevan päätösasiakirjavirheiden oikaisemista;
3. Valinnassa hylätyksi tulemisen kumoamista tai haun uusintaa.
Uudelleen tutkinta:
Aallon perustelut koskevat menettelytapaa ja sitä, onko Suvi Rinne
lainkaan hakenut lähihoitajan tehtävää, koska samanaikaisesti on ollut haettavana ohjaajan tehtävä ja Rinteen hakemuksen tekstiosassa
hakemus kohdistuu ohjaajan toimeen. Hakemuksen otsikkona on
”lähihoitaja”.
Asia on tutkittu pyytämällä asiasta selitys vastaavalta ohjaajalta Liisa
Rintaniemeltä ja johtavalta sosiaalityöntekijältä Erja Kippolalta. Kippolan ja Rintaniemen selitysten mukaan Rinteen hakemuksen tulkintaa on selvitetty jälkikäteen. Rintaniemi on tulkinnut Rinteen hakeneen lähihoitajan tointa.
Aalto esittää myös, että hänelle on suullisesti luvattu lähihoitajan tehtävää aikaisemmin ja hän on hoitanut tehtävää määräaikaisena ajalla
15.2. – 12.9.2010.
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Virheet ja niiden oikaiseminen:
Aalto esittää myös, että tehtävään on valittu sellainen, joka ei ole sitä
tehtävää hakenut. Lisäksi hänen haastattelupäivänsä puuttuu päätöksestä.
Päätöksen kumoaminen tai haun uusinta:
Aalto esittää, että 12.8.2010 tehty päätös kumotaan ja muutetaan
hänen edukseen tai laitetaan uudelleen haettavaksi. Aalto ei esitä
vaatimuksia Jelena Voittolan valinnan osalta.
Vastaava ohjaaja Liisa Rintaniemi ja johtava sosiaalityöntekijä Erja
Kippola ovat antaneet esittelijän pyytämät selitykset oikaisuvaatimukseen. Selityksissä vastataan oikaisuvaatimuksen tekijän kysymyksiin.
Mari Aalto on toimittanut myös vastineen annettuihin selvityksiin, joka
on päivätty 24.9.2010. Sen liitteenä on mm. Suvi Rinteen ilmoitus, että hän ei ole hakenut lähihoitajan paikkaa. Suvi Rinteeltä ja Jelena
Voittolalta on myös pyydetty lausunnot. Voittola on toimittanut lausuntonsa 28.9.2010, jossa hän vahvistaa Mari Aallon näkemykset.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan 23.11.2009 § 180 tehnyt päätöksen täyttölupamenettelystä yhtymässä. Menettely koskee avoimia virkoja ja toimia sekä määräaikaisia vähintään 3 kk palvelussuhteita. Täyttöluvat on haettu
21.6.2010 ja myönnetty 28.6.2010. Näin ollen lähihoitajien toimien
hakumenettely on tapahtunut johtokunnan edellyttämällä tavalla.
Jelena Voittolalle on tehty jo toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
Esityslistan lisätietona ovat sisäiset hakuilmoitukset kahden lähihoitajan ja määräaikaisen ohjaajan toimista, vammaispalvelujen johtavan
sosiaalityöntekijä Kippolan viranhaltijapäätös 12.8.2010 § 9, oikaisuvaatimus ja sen täydennys, Kippolan ja Rintaniemen antamat
selitykset, Aallon antama vastine annettuihin selityksiin sekä Voittolan lausunto.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Mari Aallon tekemän oikaisuvaatimuksen ja kumoaa johtavan sosiaalityöntekijä Erja Kippolan päätöksen 9 §/12.8.2010 Suvi Rinteen valinnan osalta. Perusteena on päätöksen valmistelussa tapahtunut virhe, kun epäselvää hakemusta ei ole pyydetty täydentämään tai tarkentamaan.
Johtokunta palauttaa yhden lähihoitajan valinnan uudelleen käsiteltäväksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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131 §
Kuvantamislaitteiden digitalisointi
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 131 §

Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2010 talousarvion investointisuunnitelmassa vuodelle 2010 on varattuna rahoitus 300 000 € röntgenin
digitalisointiin yhden yksikön osalta.
Talousarvioon määrärahaa varattaessa tavoitteena oli röntgenin suora digitalisointi. Määräraha ei kuitenkaan tulisi riittämään, koska toisaalla suoran digitalisoinnin kustannukset ovat olleet huomattavasti
korkeammat. Esim. Pohjois-Satakunnassa tehty suoradigitalisoiminen yhteen toimipisteeseen on hyvin onnistunut, mutta maksanut
noin puoli miljoonaa euroa.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella röntgenin digitalisointia
on tehty ns. kuvalevymenetelmällä, joka on huomattavasti edullisempi. Sitä käyttää myös yksityinen sektori.
Kansallisen sähköisen arkiston tulo on viivästynyt. Sairaanhoitopiireissä digitalisointi on jo tehty, mutta terveyskeskusten digitalisointi
on vielä tehtävänä. Tietoverkot mahdollistavat digitaalisen aineiston
siirron, käsittelyn ja arkistoinnin. Nykyisten vanhojen manuaalisten
laitteistojen rikkoutuessa joudutaan joka tapauksessa siirtymään digitaalisiin laitteistoihin. Digitaalinen kuva voidaan kuvauksen jälkeen
myös nähdä välittömästi tietoverkon välityksellä toisessa toimipaikassa. Nykyisten analogisten kuvien laatu ei enää vastaa tämän
päivän laatustandardeja.
Röntgenin digitalisointia on selvitetty hankkimalla tietoja EteläPohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä sekä JIK –peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on avustanut kustannusten arvioinnissa.
Lähtökohtana on pidetty kuvalevymenetelmää ja sen osalta on tutkittu vaihtoehtoina LLKY:n oman laitteiston hankintaa ja vaihtoehtoisesti kuvantamisen ulkoistamista sairaanhoitopiirille. Molemmissa vaihtoehdoissa tehdään röntgenin digitalisointi Kauhajoen toimipisteessä.
Teuvan osalta voidaan jatkaa vanhan laitteiston turvin niin kauan
kuin ne toimivat ja toisaalta kansallinen arkisto ei ole toiminnassa.
Johtokunta päätti kokouksessaan 2.11.2009 § 166, että liikelaitoskuntayhtymässä toteutetaan röntgenin suora digitalisointi vuonna
2010. Yhtymä hankkii tätä varten laitteiston. Lisäksi johtokunta päätti,
että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kustannusvaikutukset selvitetään.
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Lähtökohtana selvitystyössä on myös se, että digitaaliset röntgenkuvat arkistoidaan sairaanhoitopiirin toimesta vaihtoehdosta riippumatta.
Selvitystyössä vuositason kustannusten selvittäminen on ollut vaikein
tehtävä eikä sitä pystytä suorittamaan pitävästi nykytiedoilla. Jotta
saadaan luotettavat tiedot sairaanhoitopiirin hinnoista, on syytä pyytä
siltä tarjous. Sen sijaan kertaluontoisista investointikustannuksista on
arvio jo olemassa nykytiedoilla. Sairaanhoitopiirin ollessa toimijana
LLKY:lle tulee 40 700 € kertakustannukset ohjelmistoista. Oman toiminnan vaihtoehdossa kokonaisinvestointi on 224 100 € sisältäen
laitteistot ja ohjelmistot. Ratkaisevaa on kustannusvertailussa se, miten poistot rahoitetaan kummassakin vaihtoehdossa.
Kauhajoen laitteisto on hankittu 1999 ja sen toiminta-ajan voidaan
arvioida olevan ainakin 5-10 vuotta. Sen digitalisoiminen kuvalevymenetelmälle on järkevää. Sen sijaan Teuvalla nykyinen laitteisto on
yli 20 vuotta vanha. Sen digitalisoiminen ei laitteiston iästä ja kuvausmäärästä johtuen ole järkevää omana toimintana. Sairaanhoitopiiri
puolestaan ei sitä tule digitalisoimaan. Kahden vuoden siirtymäaika
Teuvan osalta on mahdollinen myös sairaanhoitopiirin mallissa.
Omana toimintana Teuvan yksikkö voi jatkaa sen mukaan kuinka
päätetään. Toisaalta laatutekijät johtavat siihen, että kuvauksia tulee
siirtymään Teuvalta Kauhajoelle joka tapauksessa riippumatta siitä,
mikä toimintamalli valitaan.
Jos LLKY:n röntgentoiminta olisi yhdessä toimipisteessä, olisi mahdollista pidentää aukioloaikaa nykyisestä, mikäli niin halutaan. Tämä
riippuu tietenkin yhteispäivystyksen tarpeista.
Selvitystyö on monisäikeinen ja siihen on kulunut aikaa siinä määrin,
että investoinnin tekeminen vuoden 2010 aikana ei ole mahdollista,
koska omana toimintana se edellyttäisi vielä kilpailutusta.
Sekä oman toiminnan vaihtoehdossa että sairaanhoitopiirin vaihtoehdossa tulee Kauhajoen toimipisteeseen toimintakatkos, jonka aikana Teuvan yksikkö tulee tuottamaan kaikki LLKY:n röntgenpalvelut
tilapäisesti. Katkos johtuu tilojen järjestelyistä ja laitteiden asennuksesta. Katkoksen pituus on arvioitu olevan kaksi kuukautta. Tämän
kustannuksia ei ole eritelty, koska ne eivät riipu tehtävästä valinnasta.
Näin ollen digitalisointi tapahtuu vuoden 2011 aikana ja sen kustannukset pitää ottaa vuoden 2011 talousarvioon.
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Edellä ei ole tarkasteltu röntgenin suoradigitalisointia, koska se edellyttäisi koko laitteiston ja hammaskuvauslaitteiston uusimista ja huomattavasti suurempia investointikustannuksia. Lisäksi tiloissa on tehtävä huomattavasti suurempi remontti kuin edellä muissa vaihtoehdoissa.
Esityslistan lisätietona on kustannusvertailu vaihtoehdoista, että digitalisointi tehdään omana toimintana tai toiminta siirretään sairaanhoitopiirin toiminnaksi.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kuvantamislaitteiden (röntgenin) digitalisointi tehdään Kauhajoen toimipisteessä vuonna 2011 kuvalevymenetelmän mukaisesti, omana toimintana ja talousarvioon varataan investointiin määräraha. Digitalisoinnin valmistelu käynnistetään ja tarvittavat tilajärjestelyt pyritään toteuttamaan viivytyksettä.
Käsittely: Keskustelun aikana johtaja täydensi päätösehdotustaan
seuraavasti: Teuvan yksikkö jatkaa toimintaansa toistaiseksi.
Keskustelun aikana jäsen Mäntysaari esitti jäsen Nevanperän kannattamana, että asia jätetään pöydälle lisäselvittelyä varten.
Puheenjohtajan selonteko keskustelusta hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän jälkeen puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen
nimenhuudolla, johtajan päätösehdotus täydennyksellä ”jaa”, Mäntysaaren ehdotus ”ei”. ”Jaa” äänestivät Hautala, Ala-Kokko, Hapuanoja, Ketola, Koivula, Kuja-Lipasti, Kurvinen, Lylyoja, yhteensä kahdeksan ja ”ei” äänestivät Lehtimäki, Mäntysaari, Nevanperä, Seppälä
ja Toivonen, yhteensä viisi.
Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen ja totesi johtokunnan hyväksyvän johtajan ehdotuksen täydennyksellä ja asian käsittelyä jatkettiin.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
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132 §
Toimenpiteet ESBL-kantajuuden johdosta Teuvalla
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 132 §

ESBL-entsyymiä tuottava bakteeri (tavallisimmin Escherischia coli ja
Klebsiella- bakteeri) on vastustuskykyinen avohoidossa ja sairaaloissa yleisimmin käytetyille antibiooteille.
Nämä bakteerit kuuluvat suoliston normaaliin bakteerikantaan ja ne
ovat yleisimpiä virtsatieinfektioiden aiheuttajia, mutta voivat aiheuttaa
myös muita harvinaisempia vatsanalueen infektioita.
Ongelmalliseksi ESBL:n tekee se, että osassa infektioista ei ole enää
ESBL-bakteerin tehoavia suun kautta otettavia lääkkeitä, joten hoito
joudutaan toteuttamaan suonen sisäisin lääkkein, joita niitäkin on
käytössä vain yksi.
ESBL-kantajuutta esiintyy Suomessa tällä hetkellä monella paikkakunnalla. Toimenpiteitä ohjataan ohjeistuksilla. Etelä-Pohjanmaalla
sairaanhoitopiiri koordinoi toimintaa ja antaa ohjeita. Teuvalla on
merkittävä ESBL-kantajien joukko sairaanhoitopiirin alueella. Seulontatutkimuksia on tehty ja neuvotteluja toimenpiteistä pidetty sairaanhoitopiirin ja Teuvan kunnan kanssa. Kantajuutta esiintyy muuallakin
LLKY:n alueella.
ESBL-kantajia on Teuvalla vuodeosasto 1, Henriikkakodissa ja palvelukodeissa. Tässä vaiheessa on tärkeätä tehdä toimenpiteitä, joilla
kantajien määrän lisääntyminen voidaan estää. ESBL-kanta leviää
kosketuksen kautta. Tärkein toimenpide on vuodeosasto 1 saniteettija suihkutilojen rakentaminen asiakaskohtaisiksi, työyksiköiden työrutiinien läpikäyminen ja siivouksen tason nostaminen. Epidemiatilanteessa, kun yksikössä on useita kantajia, muodostetaan kohortteja
(eristysyksiköitä).
Potilasturvallisuus tarkoittaa potilaan oikeutta siihen, että hän saa
tarvitsemansa ja oikean hoidon, eikä hoidosta aiheudu tarpeetonta
eikä mahdollista haittaa tai mahdollisimman vähän haittaa.
Henkilöstöllä on oltava tarvittava edellytykset taata tiukkojen hygieniavaatimusten noudattaminen. Tämä edellyttää riittävää henkilöstömäärää, asianmukaisia tiloja ja henkilöstön koulutusta. LLKY:n on
palkattu oma hygieniahoitaja, joka nyt hoitaa Teuvalla käytännön järjestelyjä, asiakkaiden ja omaisten ohjausta, seulontojen järjestämistä, henkilökunnan opastusta, tiedottamista ym.
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Toimenpiteitä on käsitelty Teuvan kunnanhallituksen iltakoulussa
27.9.2010. Tavoitteena on vuodeosasto 1:n remontin aloittaminen
viivytyksettä suunnittelun jälkeen. Remontin ajaksi on osaston toiminnat siirrettävä toisaalle. Tarkoitus on tutkia mahdollisuus vuokrata
toimitiloja määräajaksi Selkämeren sairaalasta. Kiireellisin tehtävä on
suorittaa kohortointi, jotta kantajien määrän lisääntyminen voidaan
pysäyttää. Samoin on palvelukodeissa tehtävä järjestelyjä.
Kohortointi ja toiminnan siirtäminen muualle sekä muutokset palvelukodeissa aiheuttavat lisääntyviä käyttökustannuksia, jotka tässä kohdin kohdentuvat Teuvan kunnalle. Kustannukset ovat 137 000 € alkaen riippuen valitusta toimintavaihtoehdosta. Lisäksi Teuvan kunnan kustannettavaksi tulevat investoinnit.
Esityslistan lisätietona ovat ESBL-esitys/Teuvan kunnanhallituksen
iltakoulu 27.9.2010 ja artikkeli Perusrokotukset suojaavat tappavilta
ja vakavilta taudeilta/TAYS Infektio nro 6/24.9.2010.
Johtajan ehdotus: Liikelaitoskuntayhtymässä noudatetaan sairaanhoitopiirin antamaa ohjeistusta koskien ESBL-kantajien seulontaa ja
kohortointia. Johtokunta edellyttää, että ryhdytään välittömästi asian
vaatimiin toimenpiteisiin mm. esittelyn mukaisesti. Aiheutuvat lisäkustannukset pyritään minimoimaan asiakasturvallisuutta vaarantamatta.
Käsittely: Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, vs. hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki, ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala
ja hygieniahoitaja Marja Tapanainen E-P:n sairaanhoitopiiristä olivat
läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Merkittiin, että jäsen Ala-Kokko poistui tämän asian käsittelyn aikana
klo 14.55.
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133 §
Talousarvion 2011 valmistelu
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 20.9.2010 / 122 §
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.
-----
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Johtokunta 133 §
(jatkoa 2)
Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 133 §

Yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan 14.9.2010 § 35 käsitellyt
kuntakohtaisia euromääräisiä tilauksia ja päättänyt antaa talousarvion laadintaraamit seuraavasti: Isojoki 8 587 380 euroa, Karijoki
4 460 000 euroa, Kauhajoki 43 097 054 euroa ja Teuva 17 191 029
euroa, yhteensä 73 335 463 euroa. Luvut sisältävät perustoimeentulotuen valtionosuudet. Raamiluvut on syötetty uudelle kustannuspaikalle Jäsenkuntien maksuosuudet sekä toimeentulotuen kustannuspaikalle kuntatunnisteittain.
Yleinen hallinto ja sisäinen tukipalvelu on erotettu omiksi kustannusseurannan helpottamiseksi palvelualueikseen johtokunnan 20.9.2010
§ 121 mukaisesti. Yleiseen hallintoon sisältyy yleishallinto (aik. sisäisen tukipalvelun kustannuspaikka 1030) sekä liikelaitoskuntayhtymän
toimielimet, myös perusturva- ja ympäristölautakunta on siirretty yleiseen hallintoon.
Sisäisen tukipalvelun toimintoja on jaoteltu siten, että niihin sisältyy
työsuojelu, henkilöstöasiat, toimistopalvelut, atk-palvelut sekä velkaneuvonta. Henkilöstöasioihin on budjetoitu mm. palkkojen harmonisointi, varhe-maksut, Seutupalvelukeskukselta ostettavat henkilöstöhallinnon palvelut, liikelaitoskuntayhtymän henkilökunnan työterveyshuolto ja ateriaetu. Toimistopalveluihin on budjetoitu mm. Seutupalvelukeskukselta ostettavat talous- ja puhelinpalvelut sekä sisäisen
tukipalvelun toimistosihteerit, jotka ovat tähän saakka olleet sosiaalipalvelun sekä hoidon ja hoivan hallinnossa. Atk-palveluihin on koottu
koko liikelaitoskuntayhtymän atk-kustannukset muilta palvelualueilta
sekä Seutupalvelukeskukselta ostettavat atk-palvelut. Näin ollen sisäisen tukipalvelun kustannukset voidaan tilinpäätöksessä vyöryttää
muiden palvelualueiden laskennallisiksi vyörytyseriksi toimintakatteen alle, jolloin ne eivät kuitenkaan vaikuta palvelualueen varsinaiseen talousarvioon, jonka sitovuustasona on toimintakate.
Sosiaalipalvelujen alueella on selvyyden vuoksi perustettu uusi kustannuspaikka Kehitysvammaisten asumispalvelut. Ko. kustannuspaikan Yhteiset-tunnisteelle on budjetoitu esimiestoiminnan palkkakustannuksia, jotka ovat aiemmin olleet asuntola Kaislakodin kustannuspaikan Yhteiset-tunnisteella. Lääkärien vastaanotosta on erotettu uusi kustannuspaikka Hoitajien vastaanotto, jonne on budjetoitu siitä
aiheutuvat kustannukset. Valtionkonttorilta saatava sotilasvammalain
mukainen korvaus sotainvalidien avopalveluista aiheutuvista kustannuksista on talousarviossa budjetoitu kullekin kustannuspaikalle ja
tunnisteelle, jossa palvelua annetaan, tämän vuoden toteutuma
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kirjautuu omaishoito/sotainvalidit kustannuspaikalle, josta se tilinpäätöksessä jaetaan toteutuman perusteella käytön mukaisille kustannuspaikoille.
Vuoden 2011 talousarvioluvut ovat 20.9.2010 johtokunnan kokouksen jälkeen tarkentuneet mm. yleisen hallinnon ja sisäisen tukipalvelun sekä hoidon ja hoivan alueen osastotoiminnan osalta. Osastotoiminnassa on tarkistettu liikelaitoskuntayhtymän sisäisiä eriä Lehtiharjun osastojen sekä Kauhajoen akuuttiosaston osalta. Em. lisäksi on
tehty muita tarkistuksia ja korjauksia, joilla niin ikään on vaikutusta talousarvioon ja kuntien maksuosuuksiin. Täsmennyksiä ja korjauksia
talousarvioon tehdään vielä. Yhteistoimintalautakunnan 14.9.2010 §
35 asettama talousarvion laadintaraami ylittyy tämän hetkisten valmistelutietojen perusteella n. 5,5 miljoonaa euroa.
Esityslistan lisätietona on vuoden 2011 talousarvion laadinnan tilanne 28.9.2010 kuntatunnisteittain ja kustannuspaikoittain.
Talousarvion valmistelussa ei ole vielä mukana poistoja eikä investointeja.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen ja antaa ohjeet jatkovalmistelulle.
Käsittely: Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivonen, vs. hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki, ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala ja henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä olivat
läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.
Korjattiin valmistelijan esittelytekstiin kirjoitusvirhe 4 kappaleeseen:
…aiemmin olleet asuntola Kaislakodin (virhetieto: hoitokoti Päivänsiiven) kustannuspaikan Yhteiset-tunnisteella.
Johtokunnan päätös: Johtokunta merkitsi tiedoksi talousarvion
valmistelutilanteen.
Johtokunta antoi seuraavat ohjeet jatkovalmistelulle: Talousarvion
valmistelussa pyrittävä kohti kuntien asettamia raameja. Kunnat ilmoittavat talousarviovalmistelijoille kuntakohtaiset kipurajat. Selvitetään jäsenkunnilta ostettavien vuokra-, ruokahuolto- ja puhtaanapitopalvelujen merkitys.
Merkittiin, että jäsen Kuja-Lipasti poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.40 ja jäsen Toivonen klo 15.48.
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134 §
Hyvä yhteistoimielintyöskentely ”HYHTE”-hanke
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 134 §

Yhteistoiminta-alue –verkoston tiimoilta on noussut useammankin
kerran esille tarve kehittää yhteistoimielinten työskentelyä. Kuntaliitto
on yhdessä FCG:n ja Audiopron kanssa laatineet suunnitelman
hankkeesta, jolla tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan. ”HYHTE”hanke on verkostohanke sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueiden poliittisen johtamisen tukemiseksi.
Alkuaan tarkoitus oli ottaa mukaan vain tilaajapuoli, mutta kokonaisuuden kannalta on katsottu hyödylliseksi ottaa mukaan myös tuotantopuolta. Esimerkiksi JIK –peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja
PoSa ovat ilmoittautuneet mukaan.
Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta on päättänyt kokouksessaan 14.9.2010 § 36 osallistua HYHTE-hankkeeseen.
Yhden yhteistoiminta-alueen omarahoitusosuudeksi on arvioitu n.
4000 € + alv 23 % + matkustuskulut.
Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää ilmoittautua HYHTEhankkeeseen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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135 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 135 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Kuntaliiton yleiskirje 17/80/2010, 14.9.2010, Julkista valtaa sisältävien lääkärin tehtävien hoitaminen kunnallisessa terveydenhuollossa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta
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136 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 136 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;

Pöytäkirjantarkastus:

119 §

Lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijän viran täyttölupa
1.10.2010 alkaen Kauhajoen sosiaalitoimistossa.

120 §

Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle osastolle ajalle 30.8. – 31.12.2010.

121 §

Sairaanhoitajan toimen osa-aikaisen (50%) sijaisuuden täyttölupa Teuvan vuodeosastolle 1 ajalle 1.9.2010 – 31.8.2011.

122 §

Sairaala-apulaisen toimen osa-aikaisen (50%) sijaisuuden täyttölupa Teuvan vuodeosastolle 1 ajalle 1.9.2010 – 7.6.2011.

123 §

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.1.2011 alkaen.

124 §

Osastonsihteerin oppisopimustyösuhteen täyttölupa
9.8.2010 – 31.5.2013 alkusijoituspaikkana Kauhajoki.

125 §

Lähihoitajan toimen osa-aikaisen (21,4%) sijaisuuden täyttölupa
Kauhajoen akuuttiosastolle ajalle 1.1. – 30.4.2011.

126 §

Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.10.2010 alkaen Teuvan
sosiaalitoimistossa.

127 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kotihoidossa ajalle 27.9.2010 – 9.8.2011.

128 §

Lähihoitajan toimien kokoaikaisen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle osastolle ajalle 23.8. – 31.12.2010.

129 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle osastolle ajalle 23.8. – 31.12.2010.

130 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle osastolle ajalle 13.9. – 31.12.2010.

131 §

Lähihoitajan toimen osa-aikaisen (50%) sijaisuuden täyttölupa
Kauhajoen akuuttiosastolle ajalle 1.9.2010 – 30.4.2011.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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132 §

Vt. apulaiskamreerin valinta ajalle 1.10. – 31.12.2010.
Vt. apulaiskamreeriksi valitaan ajalle 1.10. – 31.12.2010 hallintotieteiden kandidaatti, tradenomi Niku Latva-Pukkila.

133 §

Henkilöstön tietosuojakoulutuksen hankinta.
Henkilöstön tietosuojakoulutus hankitaan Aluekoulutus Boreal
Seminars:lta kokonaishintaan 4 380 euroa (+alv 23%).

135 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Isojoen Mäntyrinteelle ajalle 5.10.2010 – 28.5.2011.

136 §

Sairaanhoitajan vakinaisen toimen täyttölupa 1.11.2010 alkaen
alkusijoituspaikkana Teuvan vuodeosasto 1.

137 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kotihoidolle ajalle 27.9.2010 – 9.8.2011.

138 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kotihoidolle ajalle 27.9.2010 – 31.7.2011.

139 §

Laitosapulaisen määräaikaisen toimen täyttölupa Teuvan Henriikkakodille ajalle 1.9. – 31.12.2010.

Vt. hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäen päätökset;
3§

Myönnetään Tarja Alasaarelle sivutoimilupa perhepäivähoitajana toimimiseksi ajalle 6.9.2010 – 12.2.2013.

Ylihammaslääkäri Aune Vanhasen päätökset;
11 §

Turbiinien ja kulmakappaleiden pika-autoklaavin hankinta Teuvan hammashoitolaan.
Hankitaan pika-autoklaavi DAC lisälaitteineen Hammasväline
Oy:ltä hintaan 7 693,06 euroa (alv 0%).

Teuvan Lehtiharjun osasto 2 osastonhoitaja Oili Hahdon päätökset;
120 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen Ritva Mikkilä ajalle 1.9.2010 – 31.5.2011.

Isojoen kotihoidon palveluohjaaja Riikka Jokisen päätökset;
3§

Toimien täyttäminen.
Sairaanhoitajan toimeen, alkusijoituspaikkana Isojoen laboratorio ja kotihoito, valitaan sairaanhoitaja (AMK) Anja-Riitta Forsman. Hakijoita oli 5.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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137 §
Muut asiat
Johtokunta 137 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Merkittiin tiedoksi, että seuraava johtokunnan kokous on 11.10.2010
klo 14.00.

Johtokunta

Yhtymäkokous

