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138 §
Asuulin ostopalvelusopimuksen hinnan tarkistus ja muutos / Kauhajoen
Invalidit ry
Valmistelijat / lisätiedot: hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738;
ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala, puh. 040 184 0072
sähköposti: etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 138 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä on Kauhajoen Invalidit ry:n kanssa ostopalvelusopimus, jonka mukaan liikelaitoskuntayhtymä ostaa sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja 20 paikkaa Asuulin asuntola –nimisestä asumis- ja palveluyksiköstä. Esityslistan lisätietona on kyseinen sopimus.
Kauhajoen Invalidit ry:n kanssa 17.9.2010 käydyssä neuvottelussa
yhdistys esitti ostopalvelusopimuksen hintaa (pitkäaikaisasukaspaikat) tarkistettavaksi 1.1.2011 lukien 93,40 euroksi/henkilö/vrk (korotus 1,40 €/henkilö/vrk, korotus-% 1,5). Nykyinen vuorokausihinta/henkilö on 92,00 € (1.1.2010 alk.). Yhdistys ehdottaa em. hinnan
tarkistusta, joka kattaisi menoihin odotettavissa olevat korotukset.
Ko. korotuksella katetaan yleinen kustannustason ja arvonlisäveron
nousu, palkkoihin tulevat tarkistukset ja samalla kuitenkin otetaan
huomioon ruoan alentunut arvonlisäverokanta. Lisäksi Kauhajoen Invalidit ry. esittää intervallipaikan hinnaksi 1.1.2011 alkaen 105,60 €
/henkilö/vrk, josta vuokran osuutta on 12,20 €. Tämä vuokran osuus
hyvitetään vakituisen asukkaan vuokrissa, sikäli kun intervalliasukas
on sellaisessa huoneessa, josta asukas on tilapäisesti poissa. Nykyiseen ostopalvelusopimukseen (kohta 3 Korvaukset) tulisi edellä
mainittu intervallipaikan hintaa koskeva lisäys. Esityslistan lisätietona
on yhdistyksen kyseinen kirje.
Hinnankorotus merkitsee vuositasolla kustannusten nousua
10 220,00 €/v. (20 paikkaa). Kokonaiskustannukset ovat hinnankorotus huomioon ottaen vuositasolla n. 682 000 € (tämän hetkiset kust.
671 600,00 €/v.)
Kauhajoen Invalidit ry:n puheenjohtajan ja Ikäihmisten palvelupäällikön välisessä puhelinneuvottelussa 2.10.2010 on edellä mainittuun
poiketen neuvoteltu, että intervallipaikan hinta sellaisessa huoneessa, josta asukas on tilapäisesti poissa, on 1.1.2011 lukien 93,40 euroa/henkilö/ vrk. Vuokran osuutta ei poissaoloajalta hyvitetä vakituisen asukkaan vuokrassa, koska asukas pitää huonetta ko. ajan itselleen varattuna. Nykyiseen ostopalvelusopimukseen (kohta 3 Korvaukset) ei 17.9.2010 käydyssä neuvottelussa sovittua intervallipaikan
hintaa koskeva lisäystä tehdä. Perusteluna tälle on asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu, koska samaa käytäntöä noudatetaan myös
LLKY:n omissa palveluasumisen yksiköissä. Intervallipaikan hinta
vapaana olevassa huoneessa on 1.1.2011 alkaen 105,60 €/henkilö
/vrk, josta vuokran osuutta on 12,20 €.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Asuulin asuntolan / Kauhajoen Invalidit ry:n pitkäaikaisasukaspaikkojen ostopalveluhinnaksi
1.1.2011 alkaen 93,40 €/henkilö/vrk, intervallipaikan ostopalveluhinnaksi huoneessa, josta asukas on tilapäisesti pois 1.1.2011 alkaen
93,40 €/henkilö/vrk sekä intervallipaikan ostopalveluhinnaksi vapaana olevassa huoneessa 1.1.2011 alkaen 105,60 €/henkilö/vrk, josta
vuokran osuutta on 12,20 €.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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139 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosikatsaus
2 / 2010, toisen vuosikolmanneksen toteutuminen
Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004, vs. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila, puh. 040 828 1557,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 139 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan 29.12.2009 § 226 (tarkennettu 18.1.2010 § 12) hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille 2011 – 2012.
Edelleen johtokunta on 8.2.2010 § 16 hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2010.
Hyväksytyn talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaan käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat 82 573 498 euroa ja toimintatuotot
82 573 498 euroa, josta jäsenkuntien maksujen osuus on 71 736 361
euroa. Toimintakate ulkoisten kulujen osalta on 0.
Talousarvion sisäiset erät yhteensä sekä meno- että tulopuolella ovat
1 145 814 euroa, jotka muodostuvat jäsenkuntien välisestä sisäisestä
laskutuksesta, jolla kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (mm. yhteispäivystys, laboratorio, röntgen) sekä palvelualueiden välisestä palvelujen myynnistä (mm. oman henkilökunnan työterveyshuolto).
Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Vuoden 2010 talousarviossa määrärahojen sitovuustasoksi
johtokuntaan nähden on määrätty nettoperiaate. Talousarviossa
toimielimelle sitovana hyväksyttyjä nettomäärärahoja (=toimintakate)
ei saa ylittää.
Yhteistoimintalautakunnan ja johtokunnan hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti LLKY on velvollinen raportoimaan toiminnasta ja
taloudesta. Tavoitteiden saavuttamisesta annetaan talouden ohella
katsaus yhteistoimintalautakunnalle kolmannesvuosittain. Lisäksi
LLKY on velvollinen antamaan merkittävistä talouden muutoksista ilmoituksen kunnille ja yhteistoimintalautakunnalle.
Osavuosikatsauksen tarkoituksena on talouden ja toiminnan seuraaminen siten, että niille asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan ohjata ja tarvittaessa tehdä muutoksia talousarvioon hyvissä
ajoin talousarviovuoden kuluessa. Mikäli tarkastelussa kehityksen
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havaitaan poikkeavan asetetuista tavoitteista, on talousarvion perusteisiin välittömästi puututtava ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.
Talouden toteutuminen 31.8.2010
Liikelaitoskuntayhtymässä otettiin alkuvuodesta käyttöön uusi varasto-ohjelma, jolla saadaan keskusvarastojen ja lääkekeskusten kustannukset siirrettyä ajantasaisena kirjanpitoon oikeille kustannuspaikoille. Heinä- ja elokuun siirroissa olleet ongelmat on saatu selvitettyä syyskuun lopussa ja keskusvarastojen ja lääkekeskusten kautta
tulevat kustannukset sisältyvät osavuosikatsauksen lukuihin. Keskusvarastojen ja lääkekeskusten siirroista johtuen heinäkuun toteutumaa ei ole voitu laatia eikä sitä ole tässä vaiheessa enää tarkoituksenmukaista laatia.
Ulkoisista/sisäisistä toimintakuluista on elokuun loppuun mennessä
kirjattu käytetyksi 55 108 624 euroa (65,8 %). Toimintatuottoja on
kirjattu 55 656 020 euroa (66,5 %), josta jäsenkuntien maksujen
osuus on 47 333 890 euroa (sis. toimeentulotuen valtionosuuden).
Sisäisiä kustannuseriä on kirjautunut 1 342 667euroa. Sisäisten erien
toteutuma on tällä hetkellä talousarvioon nähden suuri, koska mukana ovat yhteispäivystyksen, laboratorion ja röntgenin jako. Mahdollisimman ajantasaisten kuntatunnisteittaisten toteutumien saamiseksi
ko. toimintojen kustannukset on jaettu kuntatunnisteille käyttäen tilinpäätöksen 2009 jakoperusteita. Erien jaon vaikutus toimintakatteeseen on 0 euroa. Em. jakojen lisäksi sisäiset erät sisältävät mm. jäsenkuntien Akuuttiosaston sekä Lehtiharjun osastojen käytön.
Talousarvion numeerinen toteutuma on esitetty talousarvion sitovuustasolla palvelualueittain. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty ydinprosessitasoilla.
Talousarvio 2010 on laadittu siten, että liikeylijäämä/-alijäämä on
poistojen verran alijäämäinen. Tuloslaskelma on esitetty liikelaitoskuntayhtymän virallisen tuloslaskelmakaavan lisäksi kunnan tuloslaskelmakaavan mukaisesti, jossa on myös toimintakate. Kunnissa käytettävän tuloslaskelman mukaisesti LLKY:n talousarvion 2010 toimintakate olisi 0 euroa ja tilikauden alijäämä poistojen verran alijäämäinen, n. 280 000 euroa.
Laadittaessa liikelaitoskuntayhtymän ja palvelualuekohtaisia ennusteita talouden toteutumasta 31.12.2010, on perusteena käytetty hoidon ja hoivan, ympäristötoimen sekä sisäisen tukipalvelun alueella
ns. tasaista kertymää. Ko. menetelmässä toteutuneet tuotot ja menot
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jaetaan kuluneella ajalla ja muutetaan koko vuoden käytöksi. Sisäisen tukipalvelun palvelualueella sekä erikoissairaanhoidon ydinprosessin ennusteessa on huomioitu myös Epshp:n vuoden 2009 käyttöä koskeva 490 334 euron hyvityslasku.
Epshp:n hyvityslasku parantaa erikoissairaanhoidon ydinprosessin
toteutumaa, koska LLKY on käyttänyt sen erikoissairaanhoidon kustannuspaikalta. Ko. hyvityslasku ei kuitenkaan vaikuta koko LLKY:n
talousarvion toteutumiseen, koska jäsenkunnat ovat käyttäneet vastaavansuuruiset hyvityslaskut jäsenmaksuissaan LLKY:lle, mikä pienentää sisäisen tukipalvelun tuloja ko. summalla. Ilman hyvityslaskua
erikoissairaanhoidon toteutumaprosentti olisi 63,9 % kun se nyt on
61,9 %.
Epshp laski 1.6.2010 alkaen hintojaan 4 % ja heinä- elokuussa palvelujen käyttö on ollut normaalia vähäisempää, mistä johtuen erikoissairaanhoidon ydinprosessin toimintamenot alittuvat. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alkuvuonna 2010 olleet keskimäärin yli 2
milj. euroa kuukaudessa. Heinäkuussa erikoissairaanhoidon menot
olivat vain 1,4 milj. euroa ja elokuussa 1,8 milj. euroa. Epshp on
myös kesällä palauttanut asukasluvun mukaista maksuosuutta suoraan kunnille, joka ei siten vaikuta LLKY:n talouden toteutumaan.
Sosiaalipalvelujen alue näyttää ylittävän talousarvion, koska ulkoiset
toimintakulut ylittyvät jo elokuussa huomattavasti, toteutumaprosentti
on 71,2 %, kun se tasaisella toteutumalla olisi 66,6 %.
Hoidon ja hoivan ja ympäristötoimen palvelualueet sen sijaan näyttävät toteutuvan talousarviota paremmin. Epshp:n hyvityslaskusta johtuvat kuntien jäsenmaksujen hyvityslaskut poislukien sisäisen tukipalvelun talousarvio näyttää toteutuvan hiukan talousarviota paremmin.
Alustavana ennusteena ja arviona koko vuoden talousarvion toteutumisen kannalta voidaan todeta talousarvion olevan toteutumassa
melko hyvin. Alustava tilikauden alijäämäennuste on noin 483 000
euroa suurempi kuin talousarviossa, jolloin tilikauden alijäämäksi
muodostuisi 763 000 euroa. Talousarviota heikompi toteutuma johtuu
pääosin sosiaalipalvelujen ylityksestä (arviolta 1,1 miljoonaa euroa).
Sosiaalipalvelujen aiheuttamaa ylitystä tasapainottaa erikoissairaanhoidon hintojen lasku sekä hoidon ja hoivan alueen ja ympäristötoimen mahdollinen säästö.
Osavuosikatsaus 2/2010 on esityslistan lisätietona.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 2 / 2010, joka toimitetaan myös jäsenkunnille, tarkastuslautakunnalle sekä yhteistoimintalautakunnalle.
Lisäksi johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Käsittely: Henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, sosiaalipalvelujohtaja
Pekka Rahkonen, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä ja ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala olivat läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina
asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Osavuosikatsaus 2 / 2010 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä
1/johtokunta 11.10.2010.
Merkittiin, että jäsen Ala-Kokko saapui tämän asian käsittelyn alkaessa klo 14.05.
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140 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 140 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6769, 10.9.2010, työsuojelutarkastus
18.8.2010, valvontakohde Kauhajoen Aron neuvola.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6770, 10.9.2010, työsuojelutarkastus
18.8.2010, valvontakohde Kauhajoen hammashoitola.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston kirje LSSAVI-2010-00677/So-17ml, 13.9.2010,
Yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen, vastuuhenkilön vaihtuminen 5.7.2010 lukien, Kauhajoen Vanhaintuki ry, Männikönkoti/Haapalakoti, Kauhajoki.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston kirje LSSAVI-2010-00678/So-17ml, 13.9.2010,
Yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen, vastuuhenkilön vaihtuminen 5.7.2010 lukien, Kauhajoen Vanhaintuki ry, Korpisenkoti, Kauhajoki.
Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 2/2010, 27.9.2010, Eläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärä vuodelle 2011.
Käsittely: Kokouksessa annettiin tiedoksi lisäksi seuraava asia:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 7.10.2010 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-9/2010 sekä vertailun vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan. Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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141 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 141 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
49 §

Lääkäripalvelujen hankinta.
Lääkärityövoiman vuokraussopimus (lääkäri Ullar Mätas) ajalle
4.10. – 31.12.2010.

50 §

Lääkäripalvelujen hankinta.
Lääkärityövoiman vuokraussopimus (lääkäri Natalia Korzets)
ajalle 1.1. – 30.4.2011.

Käsittely: Kokouksessa annettiin tiedoksi lisäksi seuraavat päätökset:
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
134 §

Osallistuminen Vuoden arviointikertomus –seminaariin / Taija
Hakola.

140 §

LLKY:n edustajan nimeäminen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön valmistelutyöryhmään.
LLKY:n edustajaksi nimetään terveyspalvelujohtaja.

Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen päätökset;
5§

Tutkimusluvan myöntäminen Susanna Salolle ja Riina Kauppilalle.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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142 §
Muut asiat
Johtokunta 142 §

Pöytäkirjantarkastus:
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Merkittiin, että johtokunnan seuraavat kokoukset ovat 25.10.2010 klo
14.00 (ehdollinen) ja 2.11.2010 klo 16.00.
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143 §
Osallistuminen Etelä-Pohjanmaan KASPERI II osahankkeeseen
Valmistelija/lisätiedot: neuvolatoiminnan osastonhoitoja Seija Haavisto, puh. 0400
680 037
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 143 §

KASPERI on Väli-Suomen alueella toteutettava lasten ja perheiden
palvelujen kehittämishanke, jolle on myönnetty rahoitus KASTEohjelmasta. Hankkeen toimiaika on 1.11.2009-31.10.2011. KASPERI
II –hankkeella haetaan jatkoa kehittämistoiminnalle vuoden lopussa
olevassa KASTE –ohjelmahaussa. KASPERI II –hanke ajoittuu ajalle
1.11.2011-31.10.2013.
KASPERI –hankkeen Väli-Suomen ohjausryhmä on esittänyt, että
jatkokehittämistyössä alueelle tulisi viisi maakunnallista hanketta.
Koska hankerahoituksessa suuntana on se, että pelkästään muutamien kuntien hankkeet eivät saa rahoitusta, vaan hankkeen tulee olla
laajempi, koko maakuntaa kattava hankekokonaisuus, on keskusteltu
Etelä-Pohjanmaalla toimivan Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -hankkeen ja Suupohjassa toimivan Selevä Paletti –
hankkeen yhdistymisestä. Molemmat nykyiset hankkeet päättyvät
31.10.2011.
Etelä-Pohjanmaan kunnissa nähdään tarpeelliseksi käynnistyneen
kehittämistyön jatkaminen ja ollaan kiinnostuneita lähtemään mukaan
KASPERI II hankekokonaisuuteen. Hankkeeseen osallistumista ovat
puoltaneet niin neuvolan ja lastensuojelun kuin varhaiskasvatuksen
esimiehet. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki.
Maakunnallinen kehittämisbudjetti on yhteensä 722 000 €, joista kuntien / kuntayhtymien omarahoitusosuus 180 500 € sekä Kasperi II:n
yhteisen osion omarahoitusosuus maakunnalle 29.000 €. Kuntien ja
EPSHP:n omarahoitusosuus yhteensä on 209 500 €. Kunnittaiset
omarahoitusosuudet (25 %) jakautuvat 0-18 -vuotiaiden määrän suhteessa ja olisivat seuraavat:

Kunta
Kauhajoki
Teuva
Isojoki
Karijoki

v. 2011
1096,75
407,18
158,97
97,96

v. 2012
6580,49
2443,11
953,82
587,77

v. 2013
5483,74
2035,92
794,85
489,81

Yhteensä €
13160,98
4886,21
1907,63
1175,54

Seutukuntamme pilotiksi on Selevä Paletti-hankkeen ohjausryhmän
taholta esitetty ”Monialaisen ennaltaehkäisevän työn ylisektoraalinen
johtaminen”.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 143 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
11.10.2010

Sivu

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä osallistuu Etelä-Pohjanmaan KASPERI II –
osahankkeeseen ajalla 1.11.2011-31.10.2013.
Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti asian ottaminen
käsittelyyn lisäesityslistalta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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