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150 §
Hammaslääkärityövoiman vuokraaminen puitejärjestelynä
Valmistelijat / lisätiedot: hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 150 §

Hammaslääkärityövoiman vuokraamiseksi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiloissa tapahtuvaan terveyskeskushammaslääkärin työhön on pyydetty tarjouksia. Sopimuskausi on
1.1. – 31.12.2011. Hankinnasta on ilmoitettu 29.9.2010 kansallisen
kynnysarvon ylittävänä hankintana Hilmaan.
Hankinta koskee hammaslääkärityövoiman vuokraamista puitesopimuksella terveyskeskushammaslääkärin työtehtäviin liikelaitoskuntayhtymän hammashoitoloihin Isojoella, Kauhajoella ja Teuvalla.
Hammaslääkärin tulee olla koulutukseltaan hammaslääketieteen lisensiaatti (orientoituva) tai laillistettu hammaslääkäri. Palvelua ostetaan tarpeen mukaan. Ylihammaslääkäri Aune Vanhasen arvion mukaan hankinnan kokonaisarvo on 150 000 €.
Hammaslääkärityövoiman käytöstä tehdään puitesopimukset tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisuuden (hinnan painoarvo 70 % ja laadun painoarvo 30 %) vertailun perusteella enintään kolmen tarjoajan
kanssa. Palvelu on suunniteltu aloitettavaksi tammikuussa 2011.
Vuokrahammaslääkäriä koskevan tilauksen tekee liikelaitoskuntayhtymän ylihammaslääkäri. Tilaus tehdään järjestyksessä ensimmäisenä kokonaistaloudellisesti edullisimmalle ja sitten seuraavalle, mikäli ensimmäinen ei pysty toimittamaan jne.
Vuokrahammaslääkäri saa käyttöönsä tehtävän edellyttämät tilaajan
tavanomaiset työvälineet ja laitteet. Liikelaitoskuntayhtymä vastaa
myös avustavasta henkilökunnasta, välinehuollosta, hoidossa tarvittavien lääkkeiden ja tarveaineiden saatavuudesta sekä niiden hankinnasta.
Sopimuksen mukaisia palveluja antaessaan palveluntuottajan palveluksessa oleva henkilöstö ei ole työ- tai virkasuhteessa Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään.
Tarjousten jättöaika oli 19.10.2010 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin kuusi tarjousta: Mediverkko Oy, Coronaria
Hammaslääkärit Oy, Suomen Kotilääkäripalvelu Oy /Terveydenhuolto.com, MediVida Oy, Med Group Oy ja MediradiX Oy.
Esityslistan lisätietona on tarjouspyyntö, hankintailmoitus Hilmassa,
tarjousten avaamispöytäkirja ja tarjousten yhteenveto ja pisteytys.
Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävillä.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä Mediverkko Oy:n
tarjouksen em. hammaslääkärityövoiman vuokraamisesta puitejärjestelynä ajalle 1.1. – 31.12.2011, koska se on kokonaistaloudellisesti
edullisin. Lisäksi johtokunta päättää hyväksyä toiselle sijalle MediradiX Oy:n ja kolmannelle sijalle Coronaria Hammaslääkärit Oy:n tarjoukset, sillä ne ovat toiseksi ja kolmanneksi kokonaistaloudellisesti
edullisimmat.
Tilausjärjestys on se, että ensimmäisenä tilataan kokonaistaloudellisuuden voittaneelta toimittajalta eli Mediverkko Oy:ltä ja sen
jälkeen seuraavalta eli MediradiX Oy:ltä, ellei Mediverkko Oy pysty
toimittamaan hammaslääkärityövoimaa ja sen jälkeen sitä seuraavalta eli Coronaria Hammaslääkärit Oy:ltä, ellei MediradiX Oy pysty toimittamaan hammaslääkärityövoimaa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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151 §
Osastotoiminnan aloittaminen määräaikaisena entisen Selkämeren aluesairaalan tiloissa
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 151 §

Johtokunta käsitteli kokouksessaan 4.10.2010 § 132 ESBLkantajuutta Teuvalla ja muualla LLKY:n toimialueella. Johtokunta
päätti, että liikelaitoskuntayhtymässä noudatetaan sairaanhoitopiirin
antamaa ohjeistusta koskien ESBL-kantajien seulontaa ja kohortointia. Johtokunta edellytti, että ryhdytään välittömästi asian vaatimiin
toimenpiteisiin. Aiheutuvat lisäkustannukset pyritään minimoimaan
asiakasturvallisuutta vaarantamatta.
Teuvan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 11.10.2010, että
Teuvan osasto 1:lle tehdään perusteellinen peruskorjaus. Teuvan
kunta on käynnistänyt suunnittelun valmistelun. Suunnitteluvaiheen
jälkeen tilojen peruskorjaus voi arvion mukaan käynnistyä vuoden
2011 alkuneljänneksellä. Peruskorjaus kestää noin puoli vuotta ja
sen ajaksi on osasto tyhjennettävä.
ESBL-kantajuuden etenemisen pysäyttämiseksi yksi tärkeä toimenpide on siirtää ensi tilassa osasto 1:n ne potilaat, joilla kantajuutta ei
esiinny, toisaalle. LLKY:n ja Teuvan kunnan edustajien kanssa on
käyty neuvotteluja Kristiinankaupungin edustajien kanssa sekä oltu
yhteydessä myös Vaasan sairaanhoitopiiriin tilojen saamiseksi entisen Selkämeren sairaalan tiloista marraskuussa 2010. Tarkoituksena
on siirtää 20-25 potilasta ja tarvittava henkilökunta.
Siirron edellyttämiä valmisteluja on tehty LLKY:ssä hoidon ja hoivan
palvelualueella yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.
Vuokrattavia tiloja on noin 600 m2 ja ne sijaitsevat toiminnallisesti
järkevästi. Kyseessä ovat peruskorjatut sairaalatilat ja ne soveltuvat
sellaisinaan toimintaan. Kyseessä on potilashuoneiden ja osastotoiminnan välittömästi tarvitsemien tilojen vuokraaminen. Tiloihin on
tehtävä tietotekniset liitännät. Lääkäripalvelut tulevat pääsääntöisesti
LLKY:ltä, mutta akuuteissa tilanteissa voidaan ostaa palvelua paikallisesti. Laboratorio ja röntgenpalveluja tullaan ostamaan Vaasan sairaanhoitopiiriltä tiloihin jo myytävän hinnoittelun mukaisesti.
Alkuperäinen tavoite oli tehdä siirrot jo 1.11.2010, mutta valmistelutyö on vielä kesken. Tämän hetken tavoite on 15.11.2010. Sopimusten valmistelu on meneillään ja tuodaan johtokunnalle myöhemmin.
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Toiminnan aloittaminen uudessa toimipaikassa aiheuttaa myös muita
kuluja, mm. henkilöstökuluja, joita on sisällytetty vuoden 2011 talousarvion valmisteluun. Sen sijaan vuoden 2010 talousarviossa näitä
kuluja ei ole.
Asian valmistelun kiireellisyyden vuoksi asian valmistelutilanteesta
annetaan selvitys johtokunnalle. Toiminta on määräaikaista ja sen
arvioitu kestoaika on enintään 1 vuosi.
Teuvan kunnan saatua valmiiksi suunnitelmat osasto 1 peruskorjauksesta selviää myös se, milloin osasto 1 pitää kokonaan tyhjentää.
Tähän liittyvät järjestelyt tuodaan aikanaan johtokunnalle tiedoksi.
Esityslistan lisätietona on Teuvan kunnanhallituksen pöytäkirjan
11.10.2010 ote § 168 Terveyskeskuksen osasto 1 saneerauksen
vaihtoehdot.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen
ja hyväksyy osastotoiminnan aloittamisen 20 – 25 potilaan osalta entisen Selkämeren aluesairaalan tiloissa niin pian kuin se on mahdollista. Asiaan liittyvät merkittävät määräaikaiset sopimukset tuodaan
johtokunnan käsittelyyn.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Merkittiin, että jäsen Lehtimäki saapui tämän asian käsittelyn aikana.
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152 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän strategia / perustehtävä,
visio, arvot
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 152 §

Liikelaitoskuntayhtymän perustehtävä, visio ja arvot määriteltiin vuoden 2007 kuluessa ja ne hyväksyttiin elokuussa 2007 kuntien valtuustojen päätöksillä, kun käsiteltiin LLKY:n perustamisperiaatteista
tehtyä strategia-asiakirjaa.
Vuoden 2010 aikana on yhtymässä käynnistetty strategiatyö uudelleen kevään aikana esimieskokouksessa. Tavoitteena on ollut tarkistaa perustehtävä, visio ja arvot. Tätä varten annettiin esimiehille ohjeet käsitellä näitä omissa palvelualueiden työryhmissään, jotta saadaan esille laajempi henkilöstön näkemys asioista.
Perustehtävä on talousarviossa LLKY:n tuloskortissa. Visiosta johdetaan strategiset menestystekijät, joita myös yhtymän arvot ohjaavat.
Arvot ovat myös kiinteästi yhteydessä visioon.
Strategia on erityisesti yhtymän johdon työmenetelmä vision toteuttamisessa. LLKY:ssä johtamisessa käytetään tasapainoisen mittariston (BSC) mukaisia tuloskortteja. Työn onnistumisen kannalta on ratkaisevaa se, että koko henkilöstö omaksuu strategian mukaisen ajattelun ja toimintatavan. Parhaiten voidaan onnistua, kun henkilöstö on
mukana strategian valmisteluprosessissa.
Kesän 2010 aikana ovat palvelualueet toimittaneet ehdotuksiaan.
Nykyisin voimassa olevat perustehtävä, visio, arvot:
Liikelaitoskuntayhtymän perustehtävä
Kauhajoen kaupungin sekä Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelujen
järjestäminen tasa-arvoisesti yhteistoiminta-alueen asukkaille.
Liikelaitoskuntayhtymän visio 2020
Yhteistoiminta-alue on elinympäristöstään huolehtiva, kehityksen kärjessä kulkeva hoiva- ja hoitoyhteisö, joka panostaa kestävän kehityksen mukaisesti ennalta ehkäisevää työhön sekä korostaa ihmisen aktiivisuutta ja omatoimisuutta. Palvelut on tuotettu kustannustehokkaasti. Alueemme toimintaympäristö on viihtyisä ja asiakkaamme
ovat onnellisia ja hyvinvoivia.
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Arvot
Kunnioittaminen
Omatoimisuuden tukeminen
Erilaisuuden hyväksyminen
Turvallisuus
Elämänmyönteisyys
1. Perustehtävä
Perustehtävään ei tehty merkittäviä muutosehdotuksia. Sen sijaan
kirjoitustapaa ehdotetaan muutettavaksi.
Perustehtävän uusi muotoilu:
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä tuottaa sosiaali- ja
terveyspalvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun
ja eläinlääkintähuollon palvelut tasa-arvoisesti yhteistoiminta-alueen
asukkaille.
2. Visio
LLKY:n visioon liittyi huomattavasti suurempi hajonta ehdotuksissa.
Vision tarkoituksena on määritellä toiminnalle pitkän aikavälin tavoitetila. Tavoitetila on haasteellinen ja esim. vuosittaisilla toiminnallisilla
ja taloudellisilla tavoitteilla ohjataan toimintaa visiota kohti. Koska kysymyksessä on pitkän aikavälin tavoitetila, on myös sitä tarkistettava
yhteiskunnan ja toiminnan muuttuessa. Visiota ei kuitenkaan muuteta
vuosittain.
Valmistelussa on noussut esille myös toiminnan henkilöstövaltaisuus,
rekrytoinnin onnistuminen ja henkilöstöstä huolehtiminen.
Vision uusi muotoilu:
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on kehityksen kärjessä kulkeva, asiakkaistaan, elinympäristöstään ja työntekijöistään
huolehtiva sosiaali-, terveys- ja ympäristöpalvelujen tuottaja. Kestävän kehityksen mukaisesti panostetaan ennalta ehkäisevään työhön
korostaen ihmisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta.
3. Arvot
Arvot ovat keskeinen osa toimintakulttuuria. Arvot ohjaavat kaikkea
toimintaa: palvelutoimintaa, toiminnan kehittämistä, henkilöstöpolitiikkaa, päivittäistä työtä. On tärkeätä, että arvot voidaan yhdessä hyväksyä, jolloin ne myös ymmärretään samalla tavalla. Arvojen toteutumista toiminnassa voidaan myös seurata ja todentaa. Arvot ovat
yleensä sanoja, jotka on myös syytä selittää.
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Arvoista tehtiin lukuisia ehdotuksia ryhmissä. Arvoihin ei kuitenkaan
ole syytä ottaa sellaisia asioita, jotka on jo lainsäädännössä määritelty. Tällaisia ovat esim. toiminnan lainmukaisuus, joka on välttämätöntä.
Uudet arvot:
- Turvallisuus
- Elämänmyönteisyys
- Hyvinvoinnin edistäminen
- Oikeudenmukaisuus
- Kunnioittaminen
- Omatoimisuuden tukeminen
Esityslistan lisätietona on yhteenveto kevään ja kesän aikana palvelualueilla käydyistä keskusteluista ja niiden tuloksista. Niistä löytyvät
myös tarkemmat perustelut ryhmien tekemille ehdotuksille.
Strategiatyön avauksena olevat uudet muotoilut perustehtävästä,
visiosta ja arvoista on tarkoitus hyödyntää vuoden 2011 talousarvion
ja LLKY:n tuloskortin valmistelussa. Ne ovat tämän jälkeen käytössä
aikaisempien tilalla vuoden 2011 alusta.
Perustehtävä, visio ja arvot on käsitelty paikallisneuvottelussa
25.10.2010 eikä neuvottelussa tullut esille niihin huomautettavaa.
Lisätietona on yhteenveto henkilöstön keskuudesta tulleista ehdotuksista perustehtäväksi, visioksi ja arvoiksi.
Liikelaitoskuntayhtymässä mm. talousarviossa toimitaan seuraavasti:
-

-

Perustehtävä: Liikelaitoskuntayhtymällä on yhtymän perustehtävä, josta palvelualueet voivat johtaa oman perustehtävänsä ja
edelleen ydinprosessit oman palvelualueensa perustehtävästä
oman perustehtävänsä.
Visio: Liikelaitoskuntayhtymällä on visio 2020, josta palvelualueet
voivat johtaa kukin oman visionsa.
Arvot: Koko liikelaitoskuntayhtymällä on yhteiset arvot.

Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liikelaitoskuntayhtymän
perustehtävän:
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä tuottaa sosiaalija terveyspalvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut tasa-arvoisesti yhteistoiminta-alueen asukkaille.
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Edelleen johtokunta hyväksyy liikelaitoskuntayhtymän vision 2020:
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on kehityksen
kärjessä kulkeva, asiakkaistaan, elinympäristöstään ja työntekijöistään huolehtiva sosiaali-, terveys- ja ympäristöpalvelujen
tuottaja. Kestävän kehityksen mukaisesti panostetaan ennalta
ehkäisevään työhön korostaen ihmisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta.
Samalla johtokunta vahvistaa liikelaitoskuntayhtymän arvot:
-

Turvallisuus
Elämänmyönteisyys
Hyvinvoinnin edistäminen
Oikeudenmukaisuus
Kunnioittaminen
Omatoimisuuden tukeminen

Johtokunnan päätös: Ehdotus liikelaitoskuntayhtymän perustehtävästä, visiosta ja arvoista hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen, muutoksella että liikelaitoskuntayhtymän visiosta poistetaan
vuosiluku 2020.
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153 §
Liikelaitoskuntayhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
talousarviovuodelle 2011 sekä suunnitelmavuosille 2012 – 2013
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 153 §

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.
Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa tai -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen
osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu
alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- ja nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7
§:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Perussopimuksen
11 §:n mukaan johtokunta hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman.
Talousarvio rakentuu tilaajan eli yhteistoimintalautakunnan tekemän
tilauksen mukaisesti. Yhteistoimintalautakunta määrittelee mm. käyttötalouden nettomäärärahat.
Talousarvion valmistelua on tehty yhteistyössä kuntien ja yhteistoimintalautakunnan kanssa. Yhteistoimintalautakunta on esittänyt
LLKY:lle kuntien talousarvioraamit. Toiminnalliset ja taloudelliset pitkän aikavälin tavoitteet määrittyvät kuntien valtuustojen elokuussa
2007 hyväksymässä strategia-asiakirjassa.
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Talousarvioon sisällytetään liikelaitoskuntayhtymän tuloskortti. Tuloskortissa on koko liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa käytössä olevan BSC-ideologian mukaisesti määritetty perustehtävä, strategiset
menestystekijät sekä asetettu keskeiset näkökulmat ja menestystekijät, strategiset tavoitteet 2011 - 2013, avainmittarit ja tavoitetaso
2011 sekä operatiiviset toimenpiteet ja keinot.
Lisätietona on valmistelun mukainen liikelaitoskuntayhtymän tuloskortin luonnos. Johtokunnan käsittelyn jälkeen liikelaitoskuntayhtymän tuloskortti liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1 / johtokunta 2.11.2010.
Asian käsittelyn yhteydessä selostetaan tarkemmin talousarvion valmistelua. Johtokunta käsittelee talousarvion vuoden 2010 aikana
marraskuussa pidettävän yhtymäkokouksen jälkeen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liikelaitoskuntayhtymän tuloskortin ja siinä määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja
esittää tuloskortin yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen seuraavilla muutoksilla:
- Strategiset menestystekijät: 1. Saumattomat, oikea-aikaiset ja tehokkaasti toimivat palveluketjut koko yhteistoiminta-alueella.
- kohta 8.1.2 Kustannusrakenteen seuranta.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tuloskortti on pöytäkirjan liitteenä 1 / johtokunta 2.11.2010.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
2.11.2010
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154 §
Kuntalain mukaiset tilivelvolliset vuodelle 2011
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 154 §

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko
toimielinten jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Kuntalaissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat ko. lainkohdassa tarkoitettuja tilivelvollisia viranhaltijoita eli toimielimen tehtäväalueen johtavia
viranhaltijoita.
Tilivelvollisina viranhaltijoina käsitellään nykyisen kuntalain mukaan
toimielimen alaisia tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Hannuksen
ja Hallbergin (Kuntalaki 3. laitos v. 2000) mukaan asiaan saadaan
johtoa kuntalain 34 §:n vaalikelpoisuutta koskevista säännöistä, joiden mukaan "Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä". Lautakunnan tehtäväalue voi käsittää vain yhden tehtäväalueen, jolloin vaalikelpoisuuden rajoitus koskee sen johtavaa viranhaltijaa. Mikäli toimielimellä on useita tehtäväalueita, koskee rajoitus
koko virastosta vastaavan johtajan lisäksi kunkin tehtäväalueen johtajaa. Jos tehtäväkokonaisuuden taloudellinen tai muu merkitys on
vähäinen, ei rajoitusta kuitenkaan ole.
Tilivelvollisuuden käsitteeseen kuuluu vahvasti vastuu yhtymäkokouksen päättämien toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden toteuttamisesta. Näin tarkasteltuna vastuu kohdistuu viranhaltijoihin, jotka
vastaavat yhtymäkokoukseen nähden sitovista talousarvion kohdista.
Kuntalain 75 §:n säädöstä tulkitaan siten, että yhtymäkokous on
määritellyt talousarviota varten toimielimelle tehtäväalueet. Tilivelvollinen on näin ollen palvelujohtaja, joka vastaa päätetyistä tavoitteista.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on kolme palvelualuetta ja sisäisen tukipalvelun alue.
Johtokunta vastaa kuntalain 23 §:n mukaan koko liikelaitoskuntayhtymän hallinnosta. Johtaja johtaa kuntalain 24 §:n mukaan johtokunnan alaisena liikelaitoskuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa sekä
muuta toimintaa. Johtaja on tehtävänsä osalta siten myös tilivelvollinen koko liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 154 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
2.11.2010
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Johtajan tilivelvollisuus kohdistuu erityisesti yhtymäkokouksen toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden sekä johtokunnan talousarviossa ja talousarvion määräyksissä päättämien tavoitteiden sekä investointien toteutumiseen. Johtokunnan alaisten palvelualueiden johtavien viranhaltijoiden tilivelvollisuus kohdistuu sen sijaan koko palvelualueen toimintaan ja taloudenpitoon.
Talousarvion näkökulmasta tilivelvolliset on hyvä määritellä vuosittain
yhtymäkokouksessa samassa yhteydessä, kun seuraavan vuoden
keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet käsitellään. Tilivelvollisuusvastuu kohdistuisi silloin ao. vuoden talousarvion toteuttamiseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että tilivelvolliset vuodelle 2011 ovat: Liikelaitoskuntayhtymän johtaja hallinnon ja talouden kokonaisuudesta sekä sisäisen tukipalvelun johtaja,
sosiaalipalvelujohtaja, terveyspalvelujohtaja ja ympäristöpalvelujohtaja oman palvelualueensa hallinnon ja talouden osalta.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
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155 §
Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
Valmistelijat / lisätiedot: hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 155 §

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous pidetään vähintään
kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous on jo kokoontunut 14.6.2010.
Yhtymäkokouksen kutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään 2
viikkoa ennen kokousta.
Hallintosäännön 46 § 2. momentin mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään 2 viikkoa ennen yhtymäkokousta.
Yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunta.
Yhtymäkokouksen ajankohta voi olla 22.11.2010 klo 13.00.
Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Yhtymäkokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen
2. Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosikatsaus
2 / 2010, toisen vuosikolmanneksen toteutuminen
6. Liikelaitoskuntayhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet talousarviovuodelle 2011 sekä suunnitelmavuosille
2012 - 2013
7. Kuntalain mukaiset tilivelvolliset vuodelle 2011
8. Mahdolliset kiireelliset asiat
9. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää kutsua yhtymäkokouksen
koolle maanantaina 22.11.2010 klo 13.00. Kokouspaikka on Kauhajoen kaupungintalon valtuustosali. Käsiteltävät asiat ilmoitetaan esittelyn mukaisesti.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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156 §
Lausunnon antaminen Kauhajoen Invalidit ry:n rakentamishankkeesta
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 26.3.2009/ 62 §
Johtokunta 2.11.2009/ 153 §
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 62 §

Kauhajoen Invalidit ry:n puheenjohtaja Veikko Koivula on pyytänyt
liikelaitoskuntayhtymää antamaan lausunnon Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskukselle yhdistyksen rakentamishankkeesta Kauhajoella. Rakentamishanketta esiteltiin yhtymän edustajille 19.3.2009.
Kauhajoen kaupunki antaa lausunnon hankkeen teknisestä toteutuksesta.
Rakentamishankkeen tavoitteena on, että Asuulin tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä kaksinkertaistuisi. Rakentamiseen yhdistys hakee ARA:n rahoitusta. Yhdistys jättää hakemuksen 27.3.2009.
Mikäli yhdistys saa rahoituksen, voisivat uudet tilat olla käytössä
vuoden 2010 lopulla.
Liikelaitoskuntayhtymältä on pyydetty lausuntoa perustuen palvelutarpeen ennakointiin tulevaisuudessa. Rakentamisen koetaan olevan
perusteltu palveluasumisen palvelutarpeen ennusteen mukaan. Palvelujen ostoa puolestaan ohjaa julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö.
Ehdotus lausunnoksi on lisätietona. Lisätietona on myös Asuulin palveluasuntojen laajennuksen tarveselvitys liitteineen sekä Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ohjeet erityisryhmien avustusten
hakemiseen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää antaa ehdotuksen mukaisen
lausunnon ARA:lle rakentamishankkeesta. Hyväksytty lausunto liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1/johtokunta 26.3.2009.
Käsittely: Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä oli läsnä hyväksyttynä
asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Kokouksessa jaettiin uusi lausuntoluonnos seuraavalla lisäyksellä
lausunnon loppuun: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
on jatkossakin valmis hankkimaan palveluja ulkopuolisilta palveluntuottajilta kilpailukykyiseen hintaan. Kustannuksia verrataan ensisijassa oman palvelutuotannon kustannuksiin.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 62 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
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Johtokunnan päätös: Uusi ehdotus lausunnoksi hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Lausunto on pöytäkirjan liitteenä 1/johtokunta 26.3.2009.
----Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 153 §

Kauhajoen Invalidit ry:n puheenjohtaja Veikko Koivula on ilmoittanut
yhdistyksen jättävän uuden hakemuksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle 13.11.2009 mennessä ja pyytää liikelaitoskuntayhtymää uusimaan lausuntonsa. Rakentamishanketta esiteltiin yhtymän
edustajille 1.10.2009. Kauhajoen kaupunki antaa lausunnon hankkeen teknisestä toteutuksesta.
Kauhajoen Invalidit ry on ilmoittanut, että heidän puolelta ei ole olosuhteissa tapahtunut muutosta. Täten liikelaitoskuntayhtymä voi uusia lausuntonsa samansisältöisenä esityslistan lisätietona olevan ehdotuksen mukaisesti. Lisätietona on myös Asuulin palveluasuntojen
laajennuksen tarveselvitys 16.3.2009 päivitetty 30.9.2009.
Kokouksessa on nähtävillä johtokunnan kokouksen 26.3.2009 § 62
lisätietoina ollut tarveselvitys liitteineen sekä Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen ohjeet erityisryhmien avustusten hakemiseen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää antaa ehdotuksen mukaisen
lausunnon ARA:lle rakentamishankkeesta. Hyväksytty lausunto liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1/johtokunta 2.11.2009.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Lausunto on pöytäkirjan liitteenä 1/johtokunta 2.11.2009.
----Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 156 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Kauhajoen Invalidit ry on ilmoittanut yhdistyksen jättävän uuden hakemuksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle 15.11.2010
mennessä ja pyytää liikelaitoskuntayhtymää uusimaan lausuntonsa.
Rakentamishanketta esiteltiin yhtymän edustajille 1.10.2009. Kauhajoen kaupunki antaa erikseen lausunnon hankkeen teknisestä toteutuksesta.

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 156 §
(jatkoa 3)

Kokouspäivämäärä
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Kauhajoen Invalidit ry on ilmoittanut, että heidän puolelta ei ole olosuhteissa tapahtunut muutosta. Täten liikelaitoskuntayhtymä voi uusia lausuntonsa samansisältöisenä esityslistan lisätietona olevan ehdotuksen mukaisesti. Lisätietona on myös Asuulin palveluasuntojen
laajennuksen tarveselvitys 16.3.2009 päivitetty 30.9.2009 ja
13.10.2010.
Kokouksessa on nähtävillä johtokunnan kokouksen 26.3.2009 § 62
lisätietoina ollut tarveselvitys liitteineen sekä Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen ohjeet erityisryhmien avustusten hakemiseen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää antaa ehdotuksen mukaisen
lausunnon ARA:lle rakentamishankkeesta. Hyväksytty lausunto liitetään pöytäkirjan liitteeksi 2 / johtokunta 2.11.2010.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
Lausunto on pöytäkirjan liitteenä 2 / johtokunta 2.11.2010.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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Johtokunta
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157 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 157 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston ilmoitus LSSAVI-2010-00884/So-35ml,
20.10.2010, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
aloittamisesta, sairaankuljetuspalvelut, Isojoen Sairaankuljetus Oy,
Isojoki.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston päätös LSSAVI-2010-00884/So-35ml,
20.10.2010, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, sairaankuljetuspalvelut, Isojoen Sairaankuljetus Oy, Isojoki.
Ote Teuvan kunnanhallituksen pöytäkirjasta 11.10.2010
168 § Terveyskeskuksen osasto 1 saneerauksen vaihtoehdot.
Ote Isojoen kunnanhallituksen pöytäkirjasta 25.10.2010
187 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvio
vuodelle 2011 / kunnanhallituksen ohjeet.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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158 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 158 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Perusturvalautakunta 21.10.2010 (sisältää ei julkisia asioita)
Käsittely: Kokouksessa annettiin tiedoksi lisäksi seuraava päätös:
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
142 §

Henkilöstöpäällikön viransijaisen valinta ajalle 30.11.2010 –
27.9.2011.
Henkilöstöpäällikön viransijaiseksi ajalle 30.11.2010 –
27.9.2011 valitaan varatuomari, oikeustieteiden kandidaatti Anna Elenius. Hakijoita oli 8.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
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159 §
Muut asiat
Johtokunta 159 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Merkittiin, että muita asioita ei ollut.

Johtokunta

Yhtymäkokous
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