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160 §
Yhtymäkokouksen päätösten 22.11.2010 laillisuus ja täytäntöönpano
Valmistelija / lisätiedot: hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 160 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 11
§ mukaan johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoskuntayhtymän hallinnon, talouden ja
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että liikelaitoskuntayhtymän sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Johtokunnalle esitellään kokouksessa yhtymäkokouksen 22.11.2010
pidetyn kokouksen pöytäkirja. Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpanoluettelo on esityslistan lisätietona.
Johtajan ehdotus: Johtokunta toteaa, että yhtymäkokouksen päätökset 22.11.2010 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä
mene yhtymäkokouksen toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan
ole lain tai asetuksen vastaisia. Johtokunta päättää panna päätökset
täytäntöön.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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161 §
LOVe Lääkehoidon Osaamisen Varmistaminen verkossa –verkkokoulutusohjelman käyttöönottaminen
Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivonen, puh 043 820 0457
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 161 §

Oikein toteutettu, tehokas, turvallinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen lääkehoito on keskeinen osa potilasturvallisuutta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan saaman palvelun laatua.
Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa ja sitä toteuttavat pääasiassa terveydenhuollon ammattihenkilöt. Lääkehoidon toteuttaminen
tapahtuu moniammatillisessa yhteistyössä ja se edellyttää hoitohenkilöstöltä lääkehoidon eri vaiheiden ja kokonaisuuden hallintaa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut v. 2006 valtakunnallisen oppaan lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
(Turvallinen lääkehoito). Opas on julkaistu helmikuussa 2006. Tarkoituksena on ollut yhtenäistää lääkehoidon toteuttamisen periaatteet,
selkeyttää lääkehoidon toteuttamiseen liittyvä vastuunjako ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee toteutua kaikissa lääkehoitoa
toteuttavissa julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintayksiköissä. Lääkehoitoa ja verensiirtoja koskevat yleiset ohjeet ja periaatteet ovat samat kaikille lääkehoitoa toteuttaville toimintayksiköille, myös lääkehoitoa toteuttaville epätyypillisille alueille.
Lääkehoito perustuu yksikön tekemään lääkehoitosuunnitelmaan.
Hoidon ja hoivan palvelualueella ollaan yhtenäistämässä yksiköiden
lääkehoitosuunnitelmia ja lupakäytäntöjä sekä turvallisen lääkehoidon edellyttämää osaamista ja koulutusta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on hankkinut oikeudet LOVe Lääkehoidon Osaamisen
Varmistaminen verkossa -verkkokoulutusohjelmaan ja sillä on lupa
koulutuksen myymiseen terveyskeskuksille. LOVe –verkkokoulutusohjelman ovat kehittäneet Kuopion yliopistollinen sairaala ja PohjoisKarjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. LOVe on
käytössä tai sitä on ottamassa käyttöön tällä hetkellä useimmat
Epshp:n alueen terveyskeskukset. LOVe -verkkokoulutusohjelma on
käytössä Erva -alueen sairaanhoitopiireissä (Pirkanmaan, KantaHämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan) ja Erva -alueella on
tavoitteena yhtenäinen lääkekoulutusohjelma ja lupakäytäntö. LOVe ohjelman mukaisesti suoritetut teoriakokeet ovat voimassa koko Erva-alueella.
LOVe -koulutuksen tarkoituksena on päivittää ja varmistaa hoitohenkilökunnan lääkehoidon osaamista ja antaa valmiudet toteuttaa laajaalaista lääkehoitoa liikelaitoskuntayhtymässä päätettyjen osaamisvaatimusten mukaisesti. LOVe koulutusmateriaali on jatkuvasti
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käytettävissä ja se toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin intranetissä Moodle -verkko-oppimisympäristössä. Teoriaosuuksien
(kurssien) opiskelu ja käyttö ovat työntekijöille avoimia ja maksuttomia, mutta tenteistä peritään erillinen maksu.
Koulutusohjelma sisältää seuraavat kurssiosiot:
LOP
Lääkeosaamisen perusteet
LOP IV
Suoneen annettava lääke- ja nestehoito
(ABO
Verensiirrot, SPR)
LOP EPI Epiduraalinen lääkehoito
Nimikesuojatuilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä vaaditaan liikelaitoskuntayhtymässä voimassa olevien lupakäytäntöjen mukaisesti
LOP -osion suorittamista ja laillistetuilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä sekä LOP että LOP IV -osion suorittamista (pääsääntö).
Yhden osion tenttiminen maksaa 40 €/opiskelija. LOVe -ohjelmaan
on kehitteillä erikseen myös vanhustyön lääkehoito-osio.
Hoidon ja hoivan palvelualue ottaa marraskuussa 2010 käyttöön lääkehoidon koulutusohjelma LOVen, joka mahdollistaa lääkehoidon
opiskelun ja tenttimisen verkko-opiskeluna. Samalla vastaava luentoopetus lääkehoidon osalta päättyy, mikä osaksi säästää koulutuskustannuksia, koska koulutusmatkoihin ja yleisiin tenttitilaisuuksiin osallistumiseen ei kulu enää työaikaa yhtä paljon kuin aikaisemmin.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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162 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän asiakasmaksut mielenterveyskuntoutujien ja päihdetyön asumispalveluita koskien 1.3.2011 alkaen
Valmistelijat/lisätiedot: aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä,
puh. (06) 2413 4591, 050 386 4666; sosiaalityöntekijä Esko Kiviniitty, puh. 0400
447 633
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 162 §

Kunnan tulee huolehtia sosiaalipalveluiden asumispalveluiden järjestämisestä (Sosiaalihuoltolaki) 17 §).
Sosiaalihuoltolain 22 §:n mukaan asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai
asumisensa järjestämisessä (Sosiaalihuoltolaki 23 §).
Asumispalvelulla ymmärretään kokonaisuutta, jossa asunto ja palvelut liittyvät yhteen. Aikuissosiaalityössä järjestetään asumispalveluita
mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.
Asumispalveluiden järjestämistapa on kunnan harkinnassa. Palvelut
järjestetään itse tai hankitaan ostopalveluina.
Kuntaliitto suosittelee palveluiden hankkimista bruttohintaan ja asiakasmaksun perimistä kunnalle. Kunta saa 5 %:n suuruisen laskennallisen arvonlisäveron palautuksen siitä summasta, minkä se maksaa palveluntuottajalle.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 1 §:ssä säädetään
palveluista perittävästä maksusta. Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin
säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (2 § 1 mom.). Sosiaalihuoltolain tarkoittamista
asumispalveluista ei ole säädetty erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa.
Mielenterveyskuntoutujien kohdalla tulee käyttövaroja määriteltäessä
ottaa huomioon se, että he käyttävät asumispalveluyksiköissä omia
vaatteita ja heillä voi olla henkilökohtaisia erityistarpeita. Asumispalveluyksiköt ovat avohuollon yksiköitä.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kunnissa maksut on
peritty eri perustein koskien asiakasmaksuja Mikeva Oy:n (Mendiksen) palveluasunnoissa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa sekä päihdetyön asumispalveluissa. Kukin kunta on tehnyt aikoinaan toisistaan poikkeavat sopimukset hankkiessaan palveluita.
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Kuntien erilaiset maksun määräämistavat on tarkoituksenmukaista
yhtenäistää koko liikelaitoskuntayhtymän alueella. Tällöin asiakkaat
saavat tasapuolisen kohtelun.
Esityslistan liitteenä 1/johtokunta 29.11.2010 on mielenterveyskuntoutujien ja päihdetyön asumispalveluita koskevat asiakasmaksut
1.3.2011 alkaen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää periä mielenterveyskuntoutujien ja päihdetyön asumispalveluista asiakasmaksut liitteen 1 /johtokunta 29.11.2010 mukaisesti 1.3.2011 lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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163 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän päihdeohjelman hyväksyminen
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunnan henkilöstöjaosto 2.11.2010 / 31 §
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 5700 907,
sähköposti; etunimi.sukunimi@llky.fi

Henk.jaosto 31 §

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 12.2.1997
allekirjoittaneet suosituksen päihdeasioiden käsittelemisestä kunnallishallinnossa.
Suosituksessa mukaan ”Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, tuottavan ja hyvin toimivan työyhteisön kehittämiseksi sekö työelämän laadun parantamiseksi kunnallishallinnossa suositellaan toteutettavaksi suunnitelmallista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä
päihdeohjelmaa. Päihdeohjelma sisältää sekä ennalta ehkäisevät
toimenpiteet että hoitoonohjauksen.”
Suosituksen tarkoituksena on, että kunnat ja kuntayhtymän valmistelevat suosituksen pohjalta oman paikallisen päihdeohjelmansa.
Työterveyshuolto on yhteistyössä LLKY:n päihdehuollosta vastaavan
sosiaalityöntekijän kanssa valmistellut liitteenä olevan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän päihdeohjelman, jonka työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 12.10.2010 hyväksynyt ja päättänyt
esittää päihdeohjelman edelleen henkilöstöjaostolle ja johtokunnalle
hyväksyttäväksi.
Johtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto hyväksyy liitteenä olevan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän päihdeohjelman ja esittää sen edelleen johtokunnalle hyväksyttäväksi.
Henkilöstöjaoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
----Valmistelija / lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 5700 907
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 163 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liitteenä 2/johtokunta
29.11.2010 olevan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
päihdeohjelman.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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164 §
Palvelukoti Kultatähkän muuttaminen 19-paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi
Valmistelijat/lisätiedot: ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala, puh. 040 184
0072; palveluohjaaja Riikka Jokinen, puh.(06) 2413 5769; vastaava ohjaaja AnneMari Huhtala, puh. 040 543 8774
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 164 §

Isojoella toimiva palvelukoti Kultatähkä on tällä hetkellä 18-paikkainen tavallisen palveluasumisen yksikkö, jossa oma henkilökunta on
paikalla klo 7-21. Yöaikana asukkaiden turvapuhelinhälytyksiin vastataan viereisen yksikön, eli Mäntyrinteen yövuorossa olevan hoitajan
toimesta.
Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan tavallista palveluasumista tarjotaan sellaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat runsaasti
hoiva- ja hoitopalveluja jokapäiväiseen selviytymiseen, mutta pärjäävät yöajan turvapuhelimen tai yöpartion turvin. Toimintakykyä mittaava RAVA -indeksi heillä on noin 2,0–2,5.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä kartoitettiin RAVA
– poikkileikkaustutkimuksella niiden kuntayhtymän hoidon- ja hoivan
palvelualueen palveluita käyttäneiden 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden toimintakyky, jotka olivat säännöllisen avo- ja laitoshoidon piirissä 16.2.2010. Tässä kartoituksessa Isojoen Kultatähkän RAVA –
indeksin keskiarvo osoittautui melko korkeaksi (3,07), joten sinne on
nyt sijoittunut asukkaita, jotka hoitosuosituksen mukaan tulisi sijoittaa
tehostettuun palveluasumiseen. Asukkaat eivät enää pärjää ilman
ympärivuorokautista hoivaa, eivätkä selviydy yöajasta pelkän
turvapuhelimen turvin. Asukkaiden hoitoisuus edellyttää Kultatähkän
muuttamista tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Myös Isojoella
tehdyn ESBL –kartoituksen pohjalta Kultatähkä tulisi muuttaa
tehostetun palveluasumisen yksiköksi, jossa hoidetaan asukkaita,
joilla ei ole ESBL –kantajuutta. ESBL-kohortoinnin vuoksi muutos
tehostetun palveluasumisen yksiköksi on tehtävä mahdollisimman
pikaisesti. Samassa yhteydessä Kultatähkän paikkalukua tulee
nostaa yhdellä, joka paremmin vastaa todellista asukaspaikkojen
tarvetta.
Edellä mainituista syistä johtuen Isojoen Kultatähkä muutetaan 18paikkaisesta tavallisen palveluasumisen yksiköstä, 19-paikkaiseksi
tehostetun palveluasumisen yksiköksi 1.12.2010 lukien. Tällä
muutoksella turvataan ESBL –kohortoinnin onnistuminen ja
asukkaiden laadukas sekä asianmukainen hoiva myös yöaikana. Tehostetussa palveluasumisessa myös iv- nestehoito ja muut sairaanhoidolliset toimenpiteet ovat päiväaikaan mahdollisia, jolloin vältetään
turhia siirtoja osastoille.
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Kultatähkään sijoitetaan jatkossa tehostetun palveluasumisen asukkaita, jotka tarvitsevat apua jokapäiväiseen selviytymiseen ympärivuorokautisesti, mutta joiden hoiva yöaikana voidaan pääsääntöisesti
turvata yhden yöhoitajan turvin. Yöaikainen hoito Kultatähkässä järjestetään yhteistyössä palvelukoti Mäntyrinteen henkilökunnan kanssa.
Kultatähkän muutos 19-paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi edellyttää henkilöstöresurssin lisäystä siten, että henkilöstömitoitus vastaa LLKY:n tehostetun palveluasumisen suositusta 0,50–
0,55. Joulukuun 2010 osalta lisähenkilöstöä palkataan määräaikaisesti. Tarvittava henkilöstölisäys 1.1.2011 alkaen on huomioitu vuoden 2011 talousarvion valmistelussa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että Isojoen palvelukoti Kultatähkä muutetaan 18-paikkaisesta tavallisen palveluasumisen yksiköstä 19-paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi
1.12.2010 lukien. Samalla henkilöstömitoitus korjataan 0,50 - 0,55
-tasolle.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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165 §
Selvitys aluehallintovirastolle toimenpiteistä koskien lapsiperheiden kotipalvelun järjestämistä
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh 040 543 1475
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 165 §

Länsi-Suomen lääninhallitus (1.1.2010 alkaen Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto) on sille 20.4.2009 tehdyn kantelun johdosta lähettänyt selvityspyynnön kaikille läänin kunnille koskien sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaisten lapsiperheiden kotipalveluiden järjestämistä.
Kantelun mukaan läänin kunnat eivät järjestä lapsiperheille sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua. Perheen pyytäessä kunnalta kotipalvelua, kunta joko vastaa pyytäjälle, ettei kodinhoitajaa ole tai ohjaa tämän lainvastaisesti lastensuojelun asiakkaaksi.
Selvitys on toteutettu internet-pohjaisena Webropol –kyselynä. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osalta selvitys on annettu Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen kaupungin
osalta.
Selvityksessä lääninhallitus pyysi erityisesti kiinnittämään huomiota
siihen, onko kunnassa saatavilla lapsiperheiden kotipalvelua ja jos
kotipalvelua ei tarjota lain edellyttämässä laajuudessa, mihin toimenpiteisiin kunta aikoo ryhtyä asiatilan korjaamiseksi. Lisäksi pyydettiin
selvittämään, onko kunnalla käytettävissä lapsiperheiden kotipalveluun erillinen määräraha ja onko tehtävään nimetty erikseen työntekijä tai työntekijöitä. Huomiota pyydettiin kiinnittämään myös siihen,
käsitelläänkö jokainen lapsiperheiden kotipalvelua koskeva hakemus
kunnassa yksilöllisesti, asiakkaan tarve ja olosuhteet huomioon ottaen ja annetaanko asiassa muutoksenhakukelpoinen päätös sekä siihen, miten lapsiperheiden kotipalvelun tarve on otettu huomioon
esimerkiksi laadittaessa lastensuojelulain 12 §:ssä tarkoitettua lastensuojelun suunnitelmaa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut selvitysten pohjalta seuraavat päätökset:
LSSAVI-2010-02893/So-18, 15.10.2010, Isojoen kunta
LSSAVI-2010-02898/So-18, 15.10.2010, Karijoen kunta
LSSAVI-2010-02899/So-18, 15.10.2010, Kauhajoen kaupunki
LSSAVI-2010-02904/So-12, 15.10.2010, Teuvan kunta
Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
Karijoen kunta
Selvityksen perusteella Karijoen kunnassa on tarjolla lapsiperheiden
kotipalvelua sosiaalihuoltolain edellyttämässä laajuudessa. Kotipalvelun tarvetta seurataan kunnassa asianmukaisesti ja palvelun tarve
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arvioidaan yksilöllisesti. Asiakkaille annetaan kirjallinen päätös valitusosoituksineen. Lapsiperheiden kotipalvelu on myös huomioitu ehkäisevänä lastensuojeluna kunnan lastensuojelusuunnitelmassa.
Aluehallintovirasto toteaa päätöksessään, että Karijoen kunta toimii
lapsiperheiden kotipalvelua järjestäessään sosiaalihuoltolain 17 ja 21
§:n mukaisesti. Asia ei anna aihetta aluehallintoviraston taholta
enempiin toimenpiteisiin.
Isojoen kunta
Selvityksen perusteella Isojoen kunnassa ei ole tarjolla lapsiperheiden kotipalvelua. Toisaalta kunnalla todetaan olevan lapsiperheiden
kotipalvelua varten käytettävissä erillinen määräraha ja työntekijä.
Lapsiperheiden kotipalvelu on huomioitu ehkäisevänä lastensuojeluna kunnan lastensuojelusuunnitelmassa. Selvityksen mukaan Isojoen
kunta ei ole antanut kotipalvelua pyytäneille kuntalaisille kirjallista,
muutoksenhakukelpoista päätöstä. Tältä osin menettely ei täytä hyvän hallinnon ja laillisen päätöksentekomenettelyn vähimmäisvaatimuksia.
Aluehallintovirasto toteaa päätöksenään, ettei Isojoen kunnan selvityksen perusteella voi päätellä, järjestääkö kunta sosiaalihuoltolain
17 §:n mukaista lapsiperheiden kotipalvelua ja järjestetäänkö palvelua em. lain 21 §:n mukaisesti. Aluehallintovirasto kiinnittää Isojoen
kunnan huomiota lapsiperheiden kotipalvelun järjestämiseen liittyvään päätöksentekomenettelyyn.
Kauhajoen kaupunki
Selvityksen perusteella Kauhajoen kaupungilla on tarjolla lapsiperheiden kotipalvelua sosiaalihuoltolain edellyttämässä laajuudessa joko omana toimintana tai ostopalveluna. Tehtävää varten on käytettävissä erillinen määräraha, jota on aikomus lisätä. Lapsiperheiden kotipalvelu on huomioitu ehkäisevänä lastensuojeluna kunnan lastensuojelusuunnitelmassa. Selvityksen mukaan Kauhajoen kaupunki ei
ole antanut kotipalvelua pyytäneille kuntalaisille kirjallista, muutoksenhakukelpoista päätöstä. Tältä osin menettely ei täytä hyvän hallinnon ja laillisen päätöksentekomenettelyn vähimmäisvaatimuksia.
Aluehallintovirasto toteaa päätöksenään, että Kauhajoen kaupunki
toimii lapsiperheiden kotipalvelua järjestäessään sosiaalihuoltolain 17
ja 21 §:n mukaisesti. Aluehallintovirasto kiinnittää vastaisen varalle
huomiota lapsiperheiden kotipalvelun järjestämiseen liittyvään päätöksentekomenettelyyn.
Teuvan kunta
Selvityksen perusteella Teuvan kunnassa on tarjolla lapsiperheiden
kotipalvelua sosiaalihuoltolain edellyttämässä laajuudessa. Tehtävää
varten on kunnassa yksi kotipalvelun työntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelu on huomioitu ehkäisevänä lastensuojeluna kunnan lastensuojelusuunnitelmassa. Selvityksen mukaan Teuvan kunta ei ole
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antanut kotipalvelua pyytäneille kuntalaisille kirjallista, muutoksenhakukelpoista päätöstä. Tältä osin menettely ei täytä hyvän hallinnon ja
laillisen päätöksentekomenettelyn vähimmäisvaatimuksia.
Aluehallintovirasto toteaa päätöksenään, että Teuvan kunta toimii
lapsiperheiden kotipalvelua järjestäessään sosiaalihuoltolain 17 ja 21
§:n mukaisesti. Aluehallintovirasto kiinnittää vastaisen varalle huomiota lapsiperheiden kotipalvelun järjestämiseen liittyvään päätöksentekomenettelyyn.
Isojoen kunnan, Kauhajoen kaupungin ja Teuvan kunnan tulee toimittaa 31.1.2011 mennessä selvitys aluehallintovirastolle niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt havaittujen epäkohtien ja puutteellisuuksien korjaamiseksi.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston päätökset tiedoksi.
Johtokunta päättää velvoittaa Isojoen, Kauhajoen ja Teuvan toimipisteiden kotipalvelun ja lastensuojelun viranhaltijat antamaan selvitykset aluehallintovirastolle niistä toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet
havaittujen epäkohtien ja puutteellisuuksien korjaamiseksi. Selvitykset on toimitettava 15.1.2011 mennessä yhtymän hallintoon, josta ne
keskitetysti toimitetaan aluehallintovirastolle ja annetaan tiedoksi johtokunnalle ja yhteistoimintalautakunnalle.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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166 §
Lakeuden Potku –hankkeen ohjausryhmän nimeäminen
Osallistuminen Kaste-ohjelman Väli-Suomen hankkeeseen ”POTKU – Potilas kuljettajan paikalla”
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 18.1.2010 / 5 §
Johtokunta 8.2.2010 / 17 §
Johtokunta 19.8.2010 / 107 §
Valmistelija/lisätiedot: Kirsti Kähärä, puh 040 0495 435
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 5 §

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

Johtokunta 17 §

Hankkeessa tehdään sellaisten prosessien kehittämistyötä, jotka
muutoinkin tehtäisiin liikelaitoskuntayhtymän toimesta. Toimiminen
suuren kokonaisuuden osana hankkeessa tuo ulkopuolista resurssia
(valtion rahoitusosuuden ja työntekijän työpanosta) merkittävästi.
Oman rahoituksen vaikuttavuus saadaan siten maksimoitua. Kehittämistyön tekeminen suuressa verkostossa kokoaa myös laajan asiantuntijajoukon tähän työhön. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
alueelta perusterveydenhuollon toimijat ovat lähdössä mukaan tähän
hankkeeseen.
Rahoituksen osalta hankehakemuksessa on jaettu kustannuksia
osallistujille. Lopulliset rahoitusosuudet toimijoiden kesken tulevat tietoon sen jälkeen, kun päätös rahoituksesta hankkeelle on saatu. Rahoituspäätöksen tultua asia voidaan tuoda johtokunnalle käsittelyyn
uudelleen. Tässä vaiheessa on tärkeätä kuitenkin olla kehittämisverkostossa mukana.
Etelä-Pohjanmaan CCM -osahankesuunnitelma 2010 – 2012 on esityslistan lisätietona.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy osallistumisen hankkeeseen. Hankkeen tilanne tuodaan johtokunnalle tiedoksi hankkeen
saatua rahoituspäätöksen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
----Valmistelija/lisätiedot: terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, puh 040 0495 435
etunimi.sukunimi@llky.fi
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Hankkeen rahoituspäätös on saatu ja rahoitusosuudet toimijoiden
kesken on tarkistettu.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän rahoitusosuudet
ovat:
vuosi 2010
10 628 euroa
vuosi 2011
21 868 euroa
vuosi 2012
16 195 euroa.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä saa hankkeelta henkilöstön palkkaukseen:
vuosi 2010
27 000 euroa
vuosi 2011
59 400 euroa
vuosi 2012
43 000 euroa.
Muita hankkeelta laskutettavia kuluja ovat matkakorvaukset, päivärahat, koulutukset ja hanketyöntekijöille hankittavat välineet, kuten tietokone ja puhelin.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen rahoituspäätöksen ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän rahoitusosuudet.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
-----

Johtokunta 166 §

Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivonen, puh. 043 820 0457
etunimi.sukunimi@llky.fi

Etelä-Pohjanmaan osahanke ”Lakeuden Potku” on käynnistynyt
LLKY:ssä 1.9.2010. Hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää 50
%:n työajalla vuoden 2010 loppuun. Vuonna 2011 jatketaan yhden
työntekijän 100 %:n työpanoksella. Jatkossa Chronic Care Modelia
kutsutaan Terveyshyötymalliksi, joksi se on käännetty Sosiaali- ja
terveysministeriön toimesta.
Terveyshyötymallin toimeenpano etenee Etelä-Pohjanmaalla ja
LLKY:ssä suunnitelmien mukaisesti. Syksyn 2010 päätavoitteena on
tietoisuuden lisääminen terveyshyötymallin sisällöstä ja valmiuksien
hankkiminen mm. yhteisen koulutuksen avulla. Hankkeen työntekijät
ovat jalkautuneet toimintayksikköihin ja pitävät infotilaisuuksia terveyshyötymallista. Hanketyöntekijöiden valmennuskoulutus ja laajempi
terveyshyötymallin mukainen ryhmänohjaajakoulutus on menossa.
Palveluja paljon tarvitsevien asiakkaiden tunnistaminen on myös aloitettu. LLKY:ssä on yksi laajempi työryhmä käytännön ja hanketyöntekijöiden tukena. Lisäksi eri sairauksien ympärille ollaan perustamassa työryhmiä, joihin osallistuvat käytännön hoitotyötä tekevät
työntekijät. Työryhmään kuuluminen mahdollistaa työntekijän osallistumisen hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja varmistaa myös sitouttamisen.
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Lakeuden Potkulla on Etelä-Pohjanmaalla yhteinen ohjausryhmä,
jossa on LLKY:n edustus (Tarja Toivonen tai Kirsti Kähärä). Kaikissa
mukana olevissa kuntayhtymissä/terveyskeskuksissa on perustettu
sen lisäksi oma paikallinen ohjausryhmä ohjaamaan, seuraamaan ja
tukemaan käytännössä tapahtuvaa kehittämistyötä. Ohjausryhmän
päätarkoitus ei ole kokoontua säännöllisesti ja usein, vaan tavoite on
saada ohjausryhmään avainhenkilöitä, jotka edesauttaisivat omalla
tuellaan hankkeen onnistumista, terveyshyötymallin juurruttamista
käytäntöön sekä uuden toimintamallin näkyväksi tekemistä osana
avoterveydenhuollon kehittämistä ja uudistumista.
Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää hankkeen ohjausryhmään
peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemen, liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän, hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivosen, hanketyöntekijät Tuula Keski-Pukkilan ja
Susanna Alhaisen sekä valitsee johtokunnasta yhden edustajan. Ohjausryhmää täydennetään myöhemmin potilasjärjestöjen edustajilla
ja järjestöjen kautta tavoitettavilla asiakkailla.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Johtokunta nimesi ohjausryhmään johtokunnan edustajana Veli
Nummelan.
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167 §
Keskusvaraston ja lääkekeskuksen kustannuspaikkojen siirto yhteiset
-tunnisteelle
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 167 §

Liikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella hoidolliset tukipalvelut -niminen ydinprosessi. Siihen kuuluvat keskusvarasto, lääkekeskus, välinehuolto ja kuljetukset.
Hoidolliset tukipalvelut ovat luonteeltaan sellaisia, joita toteutetaan
koko liikelaitoskuntayhtymän alueella.
Keskusvarastot ja lääkekeskukset ovat Kauhajoella ja Teuvalla. Välinehuolto on lähipalvelua ja sitä tehdään jokaisessa kunnassa. Kuljetukset on jo talousarviossa yhteiset-tunnisteella.
Keskusvaraston ja lääkekeskuksen toimittamat tilaukset laskutetaan
tilaajalta yhtymän sisällä, mutta palveluja ei ole tuotteistettu. Näin ollen kiinteät kustannukset ovat olleet Kauhajoen ja Teuvan tunnisteilla
ja siten myös niiden kuntien maksuosuuksissa. Välinehuolto on jokaisen kunnan osalta omalla kuntatunnisteella.
Keskusvarasto toimii tällä hetkellä siten, että Kauhajoen toimipiste
palvelee Kauhajoen, Isojoen ja Karijoen toimipisteitä sekä 40 % Teuvan osuudesta. Teuvan toimipiste palvelee 60 % Teuvan palveluntuottajien tarpeista.
Vuoden 2010 talousarviossa keskusvaraston nettokustannukset ovat
Kauhajoen tunnisteella 185 350 € ja Teuvan tunnisteella 65 870 €.
Lääkekeskuksen osalta nykytilanne on se, että Kauhajoen toimipiste
palvelee myös Karijoen tarpeita ja Teuvan toimipiste puolestaan
myös Isojoen tarpeita.
Vuoden 2010 talousarviossa lääkekeskuksen nettokustannukset ovat
Kauhajoen tunnisteella 58 594 € ja Teuvan tunnisteella 54 876 €.
Liikelaitoskuntayhtymässä on tarkoitus tehdä kustannuslaskenta ja
tuotteistus myös keskusvarastoa ja lääkekeskusta koskien, jolloin aikaisemmin Kauhajoen ja Teuvan tunnisteilla olevat nettokustannukset ovat luonteeltaan kaikille yhteisiä. Jatkossa ne tullaan kohdistamaan kustannuslaskennan mukaisesti tuotteiden hintoihin. Työvaliokunnassa on käsitelty keskusvaraston ja lääkekeskuksen siirto kuntatunnisteilta yhteiset tunnisteelle takautuvasti vuoden 2010 alusta, jolloin Kauhajoen ja Teuvan tunnisteille kirjautuvat nettokustannukset
jaetaan tilinpäätöksessä käyttäen yhteiset-tunnisteen jakoon
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määriteltyä perustetta (vuoden 2009 sote-nettomenojen mukainen
jakoperuste).
Keskusvaraston siirto Kauhajoen ja Teuvan tunnisteilta yhteiset
-tunnisteelle ei aiheuta talousarviomuutoksia muutoin. Mikäli nettomenot toteutuvat talousarvion mukaisesti, jakautuvat ne tilinpäätösvaiheessa seuraavasti:
Keskusvarasto:
Isojoki 28 865 €, Karijoki 14 772 €, Kauhajoki 147 640 € ja Teuva
59 640 €.
Lääkekeskus:
Isojoki 13 038 €, Karijoki 6 672 €, Kauhajoki 66 822 € ja Teuva
26 938 €.
Vuoden 2011 talousarvio valmistellaan tämän mukaisesti.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy vuoden 2010 talousarvioon
seuraavat keskusvaraston ja lääkekeskuksen muutokset (nettomeno):
2600 KESKUSVARASTO
TUNNISTE
TA 2010
Yhteiset
0
Isojoki
0
Karijoki
0
Kauhajoki
-185 350
Teuva
-58 594
YHTEENSÄ
-243 944

MUUTETTU TA 2010
-243 944
0
0
0
0
-243 944

2605 LÄÄKEKESKUS
TUNNISTE
Yhteiset
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva
YHTEENSÄ

MUUTETTU TA 2010
-113 470
0
0
0
0
-113 470

TA 2010
0
0
0
-58 594
-54 876
-113 470

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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168 §
Yhteiset-tunnisteen kustannusten jakaminen vuoden 2010 tilinpäätöksessä ja vuoden 2011 talousarviossa
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 168 §

Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2010 on laadittu viidelle
tunnisteelle (yhteiset, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva). Kuntatunnisteille kirjanpidossa kirjautuvat selkeästi kyseisen kunnan alueelle
kohdentuvat palvelut. Kuntatunnisteelle kirjautuvat menot tulevat
suoraan kyseisen kunnan maksettavaksi.
Yhteiset -tunnisteelle kirjautuvat puolestaan ympäristöpalvelut kokonaan, sisäisen tukipalvelun kustannukset sekä sosiaalipalvelun ja
hoidon ja hoivan palvelualueen mm. esimiesten henkilöstökustannuksia. Yhteiset-tunnisteelle kirjautuvien menojen jakautuminen kuntien maksettavaksi aiheuttaa jatkuvasti mutkikkaita laskutoimituksia
ja maksuosuudet voivat muuttua ennustetusta vielä tilinpäätösvaiheessa.
Liikelaitoskuntayhtymän jäsenkunnat ovat halunneet maksaa omat
kustannuksensa. Kuntatunnisteiden ja yhteiset-tunnisteen käyttö ovat
kuitenkin tuoneet läpinäkyvyyttä kustannusten jakoon. Talouden seuran on läpinäkyvää. Palvelujen tuotteistaminen tulee aikanaan muuttamaan tätä. Tuotteistetut palvelut voivat olla käytössä aikaisintaan
vuoden 2012 alusta, koska ne voidaan ottaa käyttöön sitten kun tietojärjestelmät on saatu sitä palvelemaan. Takautuvasti tuotteistusta ei
voida siten tehdä.
LLKY on parantanut koko ajan talouden ajantasaisuutta ja raporttien
luotettavuus on kasvanut. Menojen ja tuottojen kirjauspäivän muutos
on ollut yksi osa tätä prosessia.
Vuoden 2009 tilinpäätösvaiheessa kuntien maksuosuudet olivat loppuun saakka epäselviä. Liikelaitoskuntayhtymä ei kuitenkaan voi
tehdä jälkilaskutusta, joten tilinpäätöksen valmisteluun on päästävä
huomattavasti aikaisemmin, jo talousarviovuoden aikana. Vuoden
2009 tilinpäätöksessä osa yhteiset tunnisteen kustannuksista jaettiin
sen jälkeen, kun sote-menot oli kaikki saatu kirjatuiksi ja kuntien väliset prosenttiosuudet niistä lasketuiksi.
1. Ympäristöpalvelut toimivat hyvin LLKY:n perustamisesta lähtien
siten, että talousarviossa ja tilinpäätöksessä kustannukset on jaettu viimeisen vahvistetun väestötilaston mukaisten prosenttiosuuksien suhteessa. Jatkossa on myös tarkoituksenmukaista
toimia tältä osin väestötietojen määrittämien maksuosuuksien
suhteessa.
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Johtokunta 168 §
(jatkoa 2)
2. Yhteispäivystyksen osalta vuoden 2009 tilinpäätöksessä kustannukset jaettiin 40 % asukaslukujen suhteessa ns. ylläpitoperiaatteella ja 60 % palvelun käyntimäärien mukaan jaettuna (Johtokunta 7.12.2009 § 191). Tämä periaate lienee myös oikeudenmukainen.
3. Diagnostisten palvelujen (laboratorio, röntgen) kustannukset jaettiin kunnille vuoden 2009 tilinpäätöksessä Kauhajoen ja Teuvan
toimipisteiden osalta syntyneiden suoritteiden mukaan (Johtokunta 7.12.2009 § 192). Röntgenpalveluissa laskutusperusteena oli
Kelan sv-korvauksen hinta (33 €/kpl) ja laboratoriopalveluissa
SHP:n laboratoriopalveluhinnastoa – 20%. Käytäntöä voidaan jatkaa.
4. Muut kuin kohdissa 1-3 yhteiset-tunnisteelle syntyneet nettokustannukset (ennen laskentaa poistetaan toteutuneet kuntien maksuosuudet yhtymälle) jaettiin vuoden 2009 tilinpäätöksessä vuonna 2009 toteutuneiden sote-nettomenojen suhteessa kuntien kesken. Tästä aiheutuu merkittävää hitautta seurantaan ja laskutukseen.
Väestömuutokset kuntien kesken kulkevat tällä hetkellä samaan
suuntaa ja ne ovat laskevia. Näin ollen väestömäärien suhteet kuntien kesken muuttuvat hitaasti. Väestötilastot voitaisiin ottaa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksen valmistelussa edellisen vuoden
viimeisen päivän mukaisesta virallisesta väestötilastosta. Samoja tietoja voidaan hyvin käyttää myös valmisteltavan talousarvion perusteena ilman merkittävää virhettä.
Sote-nettomenojen osalta ehdotetaan meneteltäväksi seuraavasti:
Vuonna 2010 on jo osavuosikatsauksissa käytetty vuoden 2009 tilinpäätöksen prosenttiosuuksia. Niitä ehdotetaan käytettäväksi myös
vuoden 2010 tilinpäätöksessä ja vuoden 2011 talousarvion valmistelussa. Tarvittaessa vuoden 2011 aikana toimittaisiin vastaavasti käyttäen vuonna 2010 syntyneitä vastaavia tietoja..
Ehdotetut menettelyt helpottavat vuoden aikana tehtäviä kirjauksia,
koska yhteisten jako tiedetään koko ajan lähes reaaliaikaisena ja
kunnat voivat entistä paremmin luottaa tehtyihin talousennusteisiin.
Samalla monimutkainen laskenta helpottuu osavuosikatsauksessa,
tilinpäätöksessä ja talousarviossa. Menettely ei aiheuta merkittävää
muutosta talousarvion ja menojen kirjautumisen välille kuntien kesken.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy menettelyn, jossa yhteisettunnisteelle kirjautuvat menot kirjataan vuodelle 2010 talousarviovuoden aikana ja tilinpäätöksessä kuntatunnisteille seuraavasti:
1. Ympäristöpalvelujen nettomenot asukaslukujen suhteessa, perusteena 31.12.2009 mukainen virallinen väestötieto.
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Johtokunta 168 §
(jatkoa 3)
2. Yhteispäivystyksen nettomenot 40 % asukaslukujen suhteessa,
perusteena 31.12.2009 mukainen virallinen väestötieto, ja 60 %
perusteena yhteispäivystyksen palvelujen käynnit.
3. Diagnostiset palvelut: Röntgenpalvelut voimassa olevan Kelan
sv-korvauksen hinnan mukaisesti (€/kpl) ja laboratoriopalvelut
EPSHP:n voimassa olevan hinnaston mukaiset hinnat – 20 %
suoritteiden mukaan.
4. Muut kuin kohdissa 1-3 mainitut yhteiset-tunnisteelle kirjautuvat
menot jaetaan vuoden 2009 tilinpäätöksessä laskettujen sotenettomenojen suhteessa vuoden 2010 aikana sekä vuoden 2010
tilinpäätöksessä.
Johtokunta hyväksyy myös periaatteen, että vuoden 2011 talousarvion yhteiset-kustannusten jako kuntatunnisteille valmistellaan kohtien
1-4 mukaisten perusteiden mukaisesti.
Johtokunta lähettää asian yhteistoimintalautakunnalle käsiteltäväksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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169 §
Panu-Tuotannon kehittäminen / pesulatoiminnan käynnistäminen 1.1.2011
Valmistelija/lisätiedot: palvelukeskuksen johtaja Pirkko-Liisa Utter, puh. 040 512
6714
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 169 §

Panu-Tuotanto on aloittanut toimintansa vuonna 1984 Kauhajoen
kunnan sosiaalitoimen alaisena invalidien suojatyökeskuksena. Vuosien 1986 - 1991 välisenä aikana työkeskus oli Etelä- ja KeskiPohjanmaan erityishuollon kuntainliitolla ja 1.1.1992 lähtien toiminta
palasi Kauhajoen kunnalle. Toiminta on muotoutunut nykyisenkaltaiseksi työkeskustoiminnaksi 1990 –luvun puolenvälin jälkeen. Tällä
hetkellä Panu-Tuotannon toimintaa kehitetään palvelukeskus muotoiseksi, toimimaan entistä paremmin rakenne- ja suhdannetyöttömyyden pariin kuuluvien pitkäaikaistyöttömien työllistämisen edistämiseksi. Toimintaa tullaan myös tiivistämään muiden työllistämispalveluiden parissa toimivien tahojen kesken niin, että tulevaisuudessa
ne muodostavat yhden kokonaisuuden.
Panu-Tuotanto toteuttaa työkokeiluja, työharjoitteluja, työelämävalmennusta ja kuntouttavaa työtoimintaa. Osa pitkäaikaistyöttömistä ja
kaikista vaikeimmin työllistettävistä henkilöistä pyritään tukityöllistämään työkeskukseen. Panu-Tuotannolla järjestetään myös mm. mielenterveyskuntoutujien työtoimintaa, avosuojatyötä ja yhdyskuntapalvelua. Yhtenä keskeisistä toimintaperiaatteista on asiakkaiden elämänhallinnan parantaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työtoiminnan aikana kartoitetaan asiakkaiden mahdollisuuksia työllistyä
avoimille työmarkkinoille. Tätä periaatetta tukemaan on käynnistetty
1.11.2010 starttipaja toiminta joka on pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu
työpaja. Starttipaja tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa jossa fyysisentyöpajan toimintaa tukee työvalmennus. Aluksi 3 kk mittaisten jaksojen aikana kartoitetaan ja arvioidaan asiakkaiden tilannetta ja rakennetaan yksilöllisiä suunnitelmia työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi. Osa asiakkaista työllistetään pajajakson jälkeen työkeskuksen työpajoihin.
Panu-tuotannolla toimii tällä hetkellä kolme työpajaa: käsityö-, puutyö- ja metallityöpajat. Panu-Tuotanto tarvitsee uuden osaston nykyisten kolmen lisäksi voidakseen tarjota entistä laajempaa palvelua
välityömarkkinoilla. Pesulatoiminnan käynnistäminen myös edesauttaa starttipajalla olevien pitkäaikaistyöttömien sijoittumista nopeammin eteenpäin. Pesulatoiminnan tavoitteena on tarjota työllistämispalveluja erilaisten työllistämismuotojen kautta liikelaitoskuntayhtymän alueella. Pesulatoiminnan käynnistämistä on valmisteltu yhteistyössä yhtymän jäsenkuntien kanssa vuoden 2010 aikana. Toiminta
käynnistetään 1.1.2011 nykyisen Kauhajoen Pesula Oy:n tiloissa,
jotka vuokrataan Panu-Tuotannon käyttöön. Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ostaa toiminnan käynnistämiseksi Kauhajoen Pesula
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Oy:ltä sen koneet ja laitteet, sekä vaihto-omaisuuden. PanuTuotannolle siirtyy myös oikeus käyttää Kauhajoen Pesulan toiminimeä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että pesulatoiminta käynnistetään Panu-Tuotannon uutena työpajana 1.1.2011. Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ostaa toiminnan käynnistämiseksi
Kauhajoen Pesula Oy:ltä sen koneet ja laitteet joiden kauppahinta on
29 000 € ja erillisenä hankintana vaihto-omaisuuden hintaan 12 000
€. Koneiden ja laitteiden hankinnan yhteydessä Panu-Tuotanto saa
oikeuden käyttää Kauhajoen Pesulan toiminimeä. Pesula-pajan toiminta käynnistetään Kauhajoen Pesula Oy:n nykyisissä toimitiloissa,
jotka vuokrataan Panu-Tuotannon käyttöön.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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170 §
Suupohjan ehkäisevän päihdetyön hankkeen (Seppä-hanke) hakeminen
Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityöntekijä Esko Kiviniitty, puh. 0400 447 633
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 170 §

Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää (päihdehuoltolaki 3§). Raittiustyölaki (19.11.1982/828) oikeuttaa ja velvoittaa kuntia ja järjestöjä työskentelemään päihteiden käytön ehkäisemiseksi myös nuorten ikäluokkien parissa.
Ehkäisevän päihdetyön laatukriteeristössä ehkäisevä päihdetyö määritellään toiminnaksi, jonka tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö (NEPT) eroaa päihdetyöstä paitsi kasvatustavoitteidensa myös painopisteensä
takia. Siinä missä aikuisille kohdennetussa ehkäisevässä työssä korostetaan usein terveyshaittoja ja riskitekijöitä, nuorten parissa ehkäisevää päihdetyötä saatetaan tehdä puhumatta päihteistä lainkaan ja
keskittymällä nuoren kokonaisvaltaisen elämänhallinnan rakentamiseen. Nuorten parissa tehtävässä työssä päihdeasenteisiin pyritään
vaikuttamaan kokonaisvaltaisemmin ja varhaisemmassa vaiheessa,
kuin mitä aikuisten kanssa on mahdollista. Lisäksi on huomioitava,
että tämän erikoisuutensa vuoksi nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö
vaatii myös omia menetelmiä ja osaamista niiden kohdentamisessa,
joten henkilöresursseja etsittäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota
ehkäisevän päihdetyöntekijän koulutustaustaan.
Liikelaitoskuntayhtymässä päihdetyö on sijoitettu aikuissosiaalityön
alle. Kaikkien neljän kunnan (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) alueella toimii vain yksi päihdehuollon ohjaaja, jonka työpanos keskittyy
pääsääntöisesti korjaavaan päihdetyöhön. Kuntien nuorisotyöntekijät
tekevät kaikissa kunnissa yksittäisiä valistustempauksia, mutta pitkäkestoiseen ja tavoitteelliseen ehkäisevään nuorten parissa tehtävään
päihdetyöhön ei yhtymän alueella ole osoitettu riittäviä resursseja.
Kauhajoella koulusurmien jälkeen on kanavoitu Kauhajoki-hankkeen
kautta resursseja perus- ja erityistason vahvistamiseen. Kauhajokihanke on nyt päättymässä. Koulusurmien vaikutukset näkyvät edelleen epämääräisenä huonona tai levottomana olona nuorten keskuudessa. Kauhajoella ja koko seutukunnassa tarvitaan ehkäiseviä toimia tulevaisuudessakin lasten ja nuorten hyvinvoinnin takaamiseksi.
Nyt ja tulevaisuudessa on tärkeä taata alueen nuorille kannustamista, läsnäoloa ja aikuisena olemista nuoren arkipäivässä.
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Hanke toteutetaan ajalla 1.4. - 31.12.2011. Nyt haettavana olevan
Suupohjan ehkäisevän päihdetyön hankkeen (”seppä”) tavoitteet
ovat:
1) Lisätä Suupohjan alueen nuorten sosiaalista vahvistamista (ent.
syrjäytymisen ehkäisy) panostamalla varhaisvaiheen ehkäisevään
päihde- ja huumetyöhön.
2) Tarjota nykyisen päihdevalistuksen lisäksi kokonaisvaltaista nuorten päihdekasvatusta järjestämällä ehkäisevää päihdekasvatusta
alueen kouluissa.
3) Lisätä ja vahvistaa nuoriso- ja sosiaalityön sekä koulutoimen ja poliisin yhteistyötä.
Seppä-hankkeen toimenpiteet ovat:
1) Palkataan työntekijä toteuttamaan ehkäisevää päihdetyötä Suupohjan kuntien alueella sekä suunnittelemaan ja arvioimaan ehkäisevän päihdetyön vakiinnuttamisen mahdollisuuksia ja muotoja.
2) Toteutetaan Suupohjan alueen ehkäisevän päihdetyön strategiassa koulu- ja nuorisotyöhön vuosille 2009 - 2012 (johtokunta
25.6.2009 § 106) lueteltuja toimia:
• Alakouluissa tavoitteena on päihteiden varhaisen käytön ehkäiseminen ja aloittamisiän siirtäminen myöhemmäksi.
• Yläkouluissa varmistetaan että opettajilla, erityisesti luokanvalvojilla, on perustietoa päihteistä ja päihteiden käytöstä.
• Perustetaan tupakoinnin lopettamisryhmät jokaisen kunnan yläkouluun
• Valmistetaan laillisuus- ja terveyskasvatus materiaalipaketti toisen asteen kouluihin alkoholin ja tupakan välittämisestä ja hoidetaan myös koulutukset
• Järjestetään yhteistyössä nuorisotoimen ja 3.sektorin (TERVEYS RY)kanssa Välitätkö-Älä välitä tempauksia alueen elintarvikemyymälöissä sekä ALKOissa
• Lisätään vapaa-ajan yhteisöjen tietoisuutta päihteiden käytön
vaikutuksista ja heidän omasta merkityksestään esikuvina ja
lasten/nuorten itsetunnon rakentajina.
• Lisätään yhteistyötä sosiaalitoimen, koulutoimen ja poliisin
kanssa
• Perustetaan vanhempien vertaisryhmä alaikäisten päihteitä
väärinkäyttävien lasten vanhemmille
• Koulutetaan 3.sektorin (SPR) kanssa vapaaehtoisia kouluttajia
koulu- ja järjestötyöhön
Suupohjan ehkäisevän päihdetyön hankkeen kokonaiskustannukset
arvioidaan olevan noin 40 300 €. Hankkeen toteuttamiseen haetaan
valtionavustusta ELY -keskuksen kautta alueellisista nuorisotyön kehittämisen rahoista. Haettavan avustuksen määrä on 38 800 €, jolloin Suupohjan kuntien kuntaosuudeksi jää 1 500 €.
Hankkeen talousarvio on esityslistan lisätietona.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä hakee Suupohjan ehkäisevän päihdetyön
hankkeen toteuttamiseen avustusta ELY -keskuksen alueellisen nuorisotyön kehittämisrahoista 38 800 €. Liikelaitoskuntayhtymän kuntaosuudeksi jää 1 500 €.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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171 §
Sopimusten hyväksyminen / Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy
Valmistelija/lisätiedot: hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 171 §

Liikelaitoskuntayhtymä ostaa Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:ltä
tietotekniikan, puhelunvälityksen, palkkalaskennan ja taloushallinnon
palveluja liikelaitoskuntayhtymälle.
Esityslistan lisätietona on kyseinen tukipalvelujen tuottamista koskeva sopimus liitteineen. Sopimus käsittää mm. seuraavat palvelut:
- talous- ja rahatoimen hoito sisältäen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen laadinnan, osavuosikatsaukset ja tarvittavat tilitykset;
- laskutuksen ja myynti- ja ostoreskontran ylläpidon;
- palkkalaskentapalvelut sisältäen palkkalaskennan, tarvittavat todistukset sekä konsultoinnin henkilöstöasioissa;
- ICT- ja puhelinvaihdepalvelut sisältäen puhelinvälityspalvelut, tietotekniset palvelin-, päätelaite-, verkko- ja ohjelmistopalvelut.
Tukipalvelujen tuottamista koskeva sopimus tulee osapuolia sitovaksi, kun sopijapuolten päätösvaltainen toimielin on sopimuksen hyväksynyt ja päätökset saaneet lainvoiman. Sopimus on voimassa
31.12.2014 asti, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kalenterivuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sitä
vähintään yhtä vuotta ennen seuraavan kalenterivuoden päättymistä.
Lisäksi on tehty erillinen sopimus arkistoinnista, salassapidosta ja tietojen annosta, joka on myös esityslistan lisätietona.
Liikelaitoskuntayhtymä ostaa em. palveluja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:ltä arvion mukaan vuosittain noin 850 000 eurolla.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy em. sopimukset. Johtokunta edellyttää, että Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy kehittää ja rationalisoi toimintojaan siten, että kustannuksia saadaan alennettua.
Käsittely: Johtokunnalle jaettiin esityslistan lisätietona tukipalveluja
koskevan sopimuksen uusi liite ICT-palvelujen rajapinnoista, jonka
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy on toimittanut esityslistan lähettämisen jälkeen.
Jäsen Kurvinen ilmoitti Seutupalvelukeskus Oy:n hallituksen jäsenenä olevansa jäävi ja poistui asian käsittelyn ajaksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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172 §
Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Selkämeren aluesairaalan tilat
Osastotoiminnan aloittaminen määräaikaisena entisen Selkämeren aluesairaalan tiloissa
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 2.11.2010 / 151 §
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.
----Valmistelija/lisätiedot: hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 172 §

Teuvan terveyskeskuksen vuodeosasto 1:n toiminta siirtyy
23.11.2010 alkaen Selkämeren sairaalan tiloihin osoitteeseen Lapväärtintie 6, Kristiinankaupunki. Selkämeren sairaalan tiloissa hoidetaan jatkossa akuutisti sairastuneita, vuodeosastohoitoa tarvitsevia
potilaita, joilla ei ole ESBL kantajuutta. Potilaspaikkoja osastolla on
20. Teuvan vuodeosastolla kyseisenä aikana olevat potilaat siirretään Selkämeren sairaalaan osaston toimesta ja siirrosta ilmoitetaan
lähiomaisille.
Tiloja koskeva vuokrasopimus on määräaikainen alkaen 23.11.2010
ja päättyy 31.12.2011 tai kunnes Teuvan terveyskeskuksen vuodeosasto 1:n saneeraus valmistuu ja osasto pääsee muuttamaan takaisin Teuvalle. Tiloja vuokrataan 673 m2 ja vuokra on 11 €/m2/kk + alv
23 % eli 7 403 €/kk + alv 23 % = 9 105,69 €/kk. Vuodessa vuokriin
menee yhteensä n. 109 000 euroa (sis. alv 23 %). Vuokra sisältää
lämmön, veden, jätehuollon, sähkön, hälytysjärjestelmän, atk- ja
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puhelinverkon sekä tiloihin kohdistuvat normaalit kiinteistöhuollon
työt. Vuokraan sisältymättömistä talonmiespalveluista veloitetaan 22
€/tunti + alv 23 %. Vartijapalvelut eivät sisälly vuokraan. Vuokralaisella on oikeus veloituksetta käyttää kiinteistön puku- ja pesuhuonetiloja. Vainajien säilytys sisältyy vuokraan.
Ateriapalveluista veloitetaan omakustannushinnan mukaan, johon
lisätään keittiötilojen käytön mukainen poiston ja koron osuus. Ateriapalvelulaskuun lisätään alv 13 %.
Lääkäripalvelut normaalina toimintana eivät sisälly sopimukseen.
Ainoastaan niissä tapauksissa jolloin osastolla esiintyy lääkärin läsnäoloa vaativa kiireellinen tilanne, perusturvakeskuksen kiireellistä
hoitoa antava lääkäri on velvollinen auttamaan kunnes tilanne on
saatu hallintaan. Lääkäripalveluista veloitetaan ulkopaikkakuntalaskutuksen mukaan.
Vuokranantajana on Vaasan sairaanhoitopiiri, sillä päätös Kristiinankaupungin ja Vaasan sairaanhoitopiirin Selkämeren sairaalan kiinteistöä koskevasta kaupasta ei valituksen johdosta ole lainvoimainen.
Esityslistan lisätietona on ko. tiloja koskeva vuokrasopimus.
Tämä tilojen vuokraus vaikuttaa myös vastaavien Teuvan tilojen
vuokraukseen Teuvan kunnalta.
Kyseisen vuokrasopimuksen lisäksi tehdään mm. henkilökuntaa koskeva lounaspalvelusopimus, röntgenpalvelusopimus ja sopimus laboratorionäytteiden otosta. Myös vartiointipalveluja ostetaan.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Vaasan sairaanhoitopiirin
kanssa tehtävän vuokrasopimuksen Selkämeren sairaalan tiloista
esittelyn mukaisesti.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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173 §
Talousarvion toteutuma tammi-syyskuu 2010
Valmistelija/lisätiedot: vt. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila, puh. 040 828 1557
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 173 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2010 talousarvio on tammi-syyskuussa kirjanpidosta 22.11.2010 saadun raportin
mukaan toteutunut seuraavasti:
Tuloslaskelma, ulkoinen

kirjanpidosta 22.11.2010

TA+muutos
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

TA+muutos
75 070 639,00
6 259 159,00
481 666,00
762 034,00
82 573 498,00
-30 179 516,00
-41 338 048,00
-2 914 599,00
-5 480 633,00
-2 660 702,00
-82 573 498,00
0,00
0,00
0,00
-280 199,00
-280 199,00

Toteuma
01_09/2010
55 568 781,06
4 881 814,66
172 187,67
557 930,79
61 180 714,18
-21 961 957,49
-29 979 300,86
-2 115 120,66
-4 502 961,25
-2 021 428,30
-60 580 768,56
599 945,62
-1 600,31
598 345,31
-205 576,00
392 769,31

Tot %
74,0
78,0
35,7
73,2
74,1
72,8
72,5
72,6
82,2
76,0
73,4

73,4
-140,2

Vuoden 2010 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa toimintakate
tammi-huhtikuulta oli noin -345 000 euroa ja tilikauden alijäämä noin
440 000 euroa. Osavuosikatsauksessa ei ollut huomioitu Epshp:n
490 334 euron hyvityslaskua vuodelta 2009, mikä kohdistuu LLKY:n
kirjanpidossa vuodelle 2010. Jäsenkunnille on lähetetty vastaavansuuruiset hyvityslaskut. Epshp:n hyvityslasku sekä jäsenkuntien hyvityslaskut sisältyvät syyskuun toteutumaan ja näihin raportteihin
(tulosvaikutteisesti kumoavat toisensa).
Tasaisen toteutuman perusteella laskettu toteutumaprosentti yhdeksältä kuukaudelta on 75,0 %. LLKY:n ostolaskujen kirjaustapaa on
kesäkuussa muutettu siten, että ostolaskut kirjautuvat kirjanpitoon
laskun päivän mukaisesti eli sille kuukaudelle, jolloin palvelu tms. on
ostettu.
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Sosiaalipalvelujen tammi-syyskuun toteutumasta puuttuu vielä projekteille kuuluvia tuloja.
Talousarvio kirjanpidosta 22.11.2010 saadun raportin mukaan palvelualueittain:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Sisäinen tukipalvelu/Hallinto
Tuloslaskelma, ulkoinen
Kirjanpidosta 22.11.2010

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TA +muutos
70 783 351
0
5 300
0
70 788 651
-829 928
-1 124 605
-5 100
0
-44 900
-2 004 533
68 784 118

Toteutuma
01_09/2010
52 754 146
5 749
124
0
52 760 020
-551 326
-859 136
-13 853
-375
-44 421
-1 469 111
51 290 909

Tot %
74,53
0,00
2,35
0,00
74,53
66,43
76,39
271,63
0,00
98,93
73,29
74,57

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Sosiaalipalvelut (sis. perusturvaltk)
Tuloslaskelma, ulkoinen
Kirjanpidosta 22.11.2010

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

TA +muutos
1 323 460
432 329
356 154
387 075
2 499 018
-3 929 156
-6 031 295
-270 535
-3 868 020
-458 263
-14 557 269
-12 058 251

Toteuma
01_09/2010
767 527
290 489
140 503
263 968
1 462 488
-2 984 363
-4 807 531
-174 251
-3 376 841
-361 071
-11 704 057
-10 241 570

Yhtymäkokous

Tot %
57,99
67,19
39,45
68,20
58,52
75,95
79,71
64,41
87,30
78,79
80,40
84,93

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Hoidon ja hoivan alue
Tuloslaskelma, ulkoinen
Kirjanpidosta 22.11.2010

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TA +muutos
2 963 828
5 792 030
118 412
374 959
9 249 229
-24 800 784
-9 574 955
-2 613 194
-1 596 613
-2 057 724
-40 643 270
-31 394 041

Toteutuma
01_09/2010
2 047 108
4 555 134
31 560
293 963
6 927 764
-17 931 699
-7 021 110
-1 915 836
-1 113 756
-1 571 104
-29 553 505
-22 625 740

Tot %
69,07
78,64
26,65
78,40
74,90
72,30
73,33
73,31
69,76
76,35
72,71
72,07

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Erikoissairaanhoito
Tuloslaskelma, ulkoinen
Kirjanpidosta 22.11.2010

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

TA +muutos
0
0
0
0
0
0
-24 340 473
0
0
0
-24 340 473
-24 340 473

Toteutuma
01_09/2010
0
0
0
0
0
0
-17 240 852
0
0
0
-17 240 852
-17 240 852

Yhtymäkokous

Tot %
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,8
0,0
0,0
0,0
70,8
70,8
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Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Ympäristö
Tuloslaskelma, ulkoinen
Kirjanpidosta 22.11.2010

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TA +muutos
0
34 800
1 800
0
36 600
-619 648
-180 720
-25 770
-16 000
-99 815
-941 953
-905 353

Toteutuma
01_09/2010
0
31 298
0
0
31 298
-494 569
-50 672
-11 181
-11 990
-44 831
-613 243
-581 945

Tot %
0,0
89,9
0,0
0,0
85,5
79,8
28,0
43,4
74,9
44,9
65,1
64,3

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion
toteutumisvertailun ja lähettää sen edelleen tiedoksi yhteistoimintalautakunnalle ja jäsenkunnille.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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174 §
Talousarviomuutokset vuoden 2010 talousarvioon
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2010
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 8.2.2010 / 16 §
Valmistelija/lisätiedot: Jaana Järvi-Laturi, puh. 046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 16 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on
kokouksessaan 29.12.2009 § 226 hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille 2010
– 2012 ja tarkentanut sitä kokouksessaan 18.1.2010 § 12 (päivitetty
tulos- ja rahoituslaskelma sekä sisäisen tukipalvelujen talousarvio).
Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio muodostuu kolmesta palvelukokonaisuudesta ja sisäisten tukipalvelujen alueesta, joiden talousarviovuoden keskeiset toiminnalliset tavoitteet on määritelty varsinaisessa vuoden 2010 talousarviossa. Toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet ovat todettuina palvelualueittain ja ydinprosesseittain
esityslistan liitteenä olevassa käyttösuunnitelma-asiakirjassa.
Hyväksytyn talousarvion 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 euroa. Poistot ovat 280 199 euroa, alijäämäksi muodostuu 280 199 euroa.
Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Vuoden 2010 talousarviossa määrärahojen sitovuustasoksi
johtokuntaan nähden on määrätty nettoperiaate. Talousarviossa
palvelualueelle sitovana hyväksyttyjä nettomäärärahoja
(=toimintakate) ei saa ylittää.
Hallintosäännön 6 §:n mukaan johtokunta hyväksyy talousarvion ja
talousarvioon perustuvat ydinprosessikohtaiset käyttösuunnitelmat.
Erikseen tulisi määritellä, kuka päättää ydinprosessien sisällä mahdollisesti tarvittavista ja tehtävistä määrärahasiirroista.
Hyväksyttyyn talousarvioon perustuvat ulkoiset toimintakulut ja toimintatuotot on käyttösuunnitelmassa jaettu palvelualueittain ydinprosessitasoille sekä informaatioluonteisesti siitä edelleen osaprosesseille jaettuina. Lisäksi käyttötalousosassa on erikseen nähtävissä
yleiseen hallintoon sekä eri palvelualueiden hallintoon varatut ulkoiset määrärahat.
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Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2010 on esityslistan lisätietona.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2010. Samalla johtokunta päättää, että käyttösuunnitelmaan tarvittavat muutokset ja määrärahojen siirrot palvelualueiden
välillä vuoden aikana päättää liikelaitoskuntayhtymän johtaja, mikäli
kysymys ei ole palvelurakenteen merkittävistä tai pitkäaikaisista muutoksista.
Edelleen johtokunta päättää, että palvelualueiden sisällä ydinprosessien välillä määrärahojen siirroista päättää ao. palvelualueen johtaja.
Käsittely: Johtokunnalle jaettiin erillisenä lisätietona muutokset talousarvion käyttösuunnitelmaan, jotka ovat ilmenneet esityslistan lähettämisen jälkeen.
Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä ja ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala olivat läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Johtokunta hyväksyi yksimielisesti keskustelun jälkeen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2010 kokouksessa esitetyt muutokset huomioiden.
Samalla johtokunta päätti, että käyttösuunnitelmaan tarvittavat muutokset ja määrärahojen siirrot palvelualueiden välillä vuoden aikana
päättää liikelaitoskuntayhtymän johtaja, mikäli kysymys ei ole palvelurakenteen merkittävistä tai pitkäaikaisista muutoksista.
Edelleen johtokunta päätti, että palvelualueiden sisällä ydinprosessien välillä määrärahojen siirroista päättää ao. palvelualueen johtaja.
Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2010 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1/johtokunta 8.2.2010.
----Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi,
puh. 046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 174 §

Talousarviovuoden aikana on tapahtunut useita muutoksia, jotka
edellyttävät talousarvion muuttamista.
Johtokunta on kokouksessaan 31.5.2010 § 89, että vuoden 2009
käyttöä koskeva Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hyvityslasku
490 334 € kirjataan vuodelle 2010. Kuntakohtaisesti hyvityslasku jakautuu seuraavasti:
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53 486 €;
29 298 €;
276 412 €;
131 138 €.

Koska erikoissairaanhoidon kustannukset laskutetaan kunnilta sellaisenaan, lähettää liikelaitoskuntayhtymä sairaanhoitopiirin hyvityslaskun suuruisen hyvityslaskun kullekin kunnalle 21.6.2010 erääntyvän
vuoden 2009 tasauslaskun yhteydessä.
Em. päätöksestä johtuen Erikoissairaanhoidon ostojen ydinprosessin
palvelujen ostoista vähennetään 490 334 euroa ja sisäisen tukipalvelun jäsenkuntien maksutuloista vastaavasti vähennetään 490 334 euroa jakautuen tunnisteille johtokunnan päätöksen mukaisesti.
Osavuosikatsauksessa 2/2010 on sosiaalipalvelun alueen arvioitu
ylittävän toimintakatteen 1 071 000 euroa vuonna 2010. Syyskuun
kuukausiraportin pohjalta on tarkennettu arviota. Sosiaalipalvelualueella on arvioitu ylityksen olevan 1 400 000 euroa.
Osavuosikatsauksessa 2/2010 on hoidon ja hoivan alueen arvioitu
toimintakatteen alitus 892 000 euroa vuonna 2010. Syyskuun kuukausiraportin tietojen mukainen toimintakatteen alitus on suurempi
kuin osavuosikatsauksessa arvioitu.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 1.6.2010 hintojen alennuksesta
johtuen erikoissairaanhoidon ydinprosessin toimintakate näyttää alittuvan vuoden 2009 käyttöä koskevasta hyvityslaskusta huolimatta.
Osavuosikatsauksessa 2/2010 erikoissairaanhoidon ydinprosessin
toimintakatteen alitus on 790 000 euroa vuonna 2010. Syyskuun
kuukausiraportti tukee tätä arviota, mutta erikoissairaanhoidon kuukausilaskujen vaihtelut voivat olla suuria.
Vuoden 2010 talousarvion investointiosassa on hyväksytty yhteensä
517 000 euron investoinnit vuodelle 2010. Suunnitelmasta jäävät toteutumatta röntgenin suora digitalisointi 300 000 euroa (johtokunta
4.10.2010 § 131) ja hammashoitoyksikön hankinta 25 000 euroa sekä asianhallintajärjestelmä 12 000 euroa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että vuoden 2010 talousarvioon tehdään seuraavat talousarviomuutokset
1) Johtokunnan 8.2.2010 § 16 hyväksymästä käyttösuunnitelmasta
aiheutuvat muutokset.
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Johtokunta 174 §
(jatkoa 4)
2) Erikoissairaanhoidon hyvityslaskusta (31.5.2010 § 89) aiheutuvat
muutokset: Erikoissairaanhoidon ostojen ydinprosessin palvelujen ostoista vähennetään 490 334 euroa ja sisäisen tukipalvelun
jäsenkuntien maksutuloista vastaavasti vähennetään 490 334
euroa jakautuen tunnisteille johtokunnan päätöksen mukaisesti.
3) Sosiaalipalvelualueen lastensuojelumenojen kasvamisesta, aikuissosiaalityöstä ja vammaispalveluista aiheutuvaan toimintakatteen lisäykseen yhteensä 1 400 000 euroa, joka katetaan vähentämällä hoidon ja hoivan palvelualueen toimintakatetta
900 000 eurolla ja erikoissairaanhoidon ydinprosessin toimintakatetta 500 000 eurolla. Tarkennetut talousarviomuutokset (kustannuspaikka/tunniste/tili) päättää liikelaitoskuntayhtymän johtaja.
Em. muutosten jälkeen palvelualueiden ja erikoissairaanhoidon
ydinprosessin toimintakatteet ovat seuraavat: Sosiaalipalvelun
alue -13 489 491euroa, hoidon ja hoivan alue – 30 448 901 euroa, erikoissairaanhoidon ydinprosessi - 23 436 139 euroa, sisäisen tukipalvelun alue + 68 282 984 euroa.
4) Talousarvion 2010 investointiosasta poistetaan röntgenin suora
digitalisointi 300 000 euroa ja hammashoitoyksikön hankinta
25 000 euroa sekä asianhallintajärjestelmä 12 000 euroa. Lisäksi
investoinneilta poistetaan tunniste-merkinnät.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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175 §
Talousarvion 2011 valmistelu
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 20.9.2010 / 122 §
Johtokunta 4.10.2010 / 133 §
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.
----Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi
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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
kirjautuu omaishoito/sotainvalidit kustannuspaikalle, josta se tilinpäätöksessä jaetaan toteutuman perusteella käytön mukaisille kustannuspaikoille.
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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.
----Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi
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Karijoen kunnanhallitus on kokouksessaan 7.10.2010 § 211 päättänyt, että Karijoen kunnan raami LLKY:lle on 4,7 miljoonaa euroa. Isojoen kunnanhallitus on kokouksessaan 25.10.2010 § 187 päättänyt,
että Isojoen kunnan raami on LLKY:lle on 8 713 665 euroa. Teuvan
kunta on ilmoittanut raamikseen jo aiemmin päätetyn 2 % kasvun
vuoden 2010 maksuosuuksiin lisäksi 300 000 euroa ESBL:stä aiheutuviin kustannuksiin. Kauhajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan
8.11.2010 § 270 päättänyt, että Kauhajoen kaupungin raami LLKY:lle
on 43 678 654 euroa. Em. kuntakohtaiset raamit sisältävät perustoimeentulotuen valtionosuudet.
Em. jäsenkuntien raamimuutoksista johtuen kuntien maksuosuudet
perustoimeentulotuen valtionosuudet eriteltynä ovat:
Maksuosuus

Ptt valtionosuus

Yhteensä

Isojoki

8 641 165

72 500

8 713 665

Karijoki

4 660 000

40 000

4 700 000

Kauhajoki

42 847 054

831 600

43 678 654

Teuva

17 353 409

172 500

17 525 909
74 618 228

Aiemmasta Kuntien eläkevakuutuksen varhe-maksuihin varautumisohjeesta poiketen (1 % palkkasummasta) Kuntien eläkevakuutuksen ilmoituksen 1.10.2010 mukaisesti LLKY:n varhe-maksut ovat arviolta 41 020,19 euroa vuonna 2011. Maksuun vaikuttavat kuitenkin
vuoden 2010 lopulla alkavat tai päättyvät eläkkeet ja muutokset palkkasummassa voivat muuttaa ennakkomaksun määrää ko. ennakoidusta summasta, minkä vuoksi varhe-maksuihin on varauduttu talousarviossa 70 000 eurolla.
Talousarviosta on karsittu mm. täyttämättä olevien lääkärivirkojen
palkkakustannuksia ja ikäihmisten palveluasumiseen varattuja palvelujen ostoja.
Hoitotarvikejakelulle on perustettu uusi kustannuspaikka hoidollisiin
tukipalveluihin, jonne on siirretty kaikki hoitotarvikejakelusta aiheutuvat kustannukset muilta kustannuspaikoilta, esim. kotipalvelusta ja
Sanssin palvelukodista.
Talousarviossa on vuoden 2010 loppuun mennessä tehtyjen investointien poistot (mm. kunnilta ostettu irtaimisto), mutta vuonna 2011
tehtävien investointien poistoja ei ole laskelmissa.
Lisätietona on talousarvion laadinnan tilanne 24.11.2010 kuntatunnisteittain ja kustannuspaikoittain yllä olevat muutokset huomioiden.
Jatkovalmistelussa tehdään seuraavat muutokset, jotka eivät sisälly
yllä mainittuihin:
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Johtokunta 175 §
(jatkoa 4)
-

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 11.11.2010 sairausvakuutusmaksujen vuoden 2011 maksuprosentit. Työnantajan sairausvakuutusmaksuprosentiksi vahvistettiin 2,12 %. Arvioitu vaikutus talousarvioon: menojen vähennys 20 000 euroa.

-

Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvosto on esittänyt, että työttömyysvakuutusmaksuprosentiksi vahvistetaan 3,20 % palkkasummasta. Arvioitu vaikutus talousarvioon: menojen vähennys 120 000
euroa.

-

Ryhmähenkivakuutuksen sisältävänä tapaturmavakuutusmaksuprosenttina on käytetty 0,50:ä vuonna 2010 ja se riittänee. Vuoden 2011
talousarvion laadinnassa käytetään tapaturmavakuutusmaksuprosenttina 0,55:ä, joka sisältää myös ryhmähenkivakuutuksen. Arvioitu
vaikutus talousarvioon: menojen vähennys 90 000 euroa.
Talousarvion valmistelu on vielä kesken ja johtokunta hyväksyy sen
joulukuussa 2010.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee talousarvion 2011 valmistelutilanteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi yhteistoimintalautakunnalle.
Käsittely: Johtokunnalle jaettiin erillisenä lisätietona talousarvion
2011 tilanne 29.11.2010.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Merkittiin, että jäsen Nummijärvi poistui klo 15.00 tämän asian käsittelyn aikana.
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176 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 176 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston päätös LSSAVI-2010-2399/So-62, 11.11.2010,
Korvaus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Korvaus ajalta 1.1. – 30.6.2010 yhteensä
22 102,67 euroa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6786, 1.11.2010, työsuojelutarkastus
5.10.2010, valvontakohde Lehtiharjun sairaala, osasto 2.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6787, 1.11.2010, työsuojelutarkastus
5.10.2010, valvontakohde Lehtiharjun sairaala, osasto 3.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/6788, 1.11.2010, työsuojelutarkastus
5.10.2010, valvontakohde Teuvan toimintakeskus.
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 4/2010, 19.11.2010, Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2011.
Kuntaliiton yleiskirje 20/80/2010, 14.10.2010, Kuntaliiton ilmastolinjaukset 2010.
Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 4/2010, 11.11.2010, Kunnallisen
eläkelain soveltaminen.
Nummikoti ry:n kirje 1.11.2010, Ilmoitus vuokran korotuksesta.
Palvelutalo Pihapihlajan kirje 3.11.2010, Palveluhintojen tarkistaminen vuodelle 2011.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 8.11.2010 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-10/2010 sekä vertailun vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan.
Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja
26.10.2010 sekä seuraavat otteet
40 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosikatsaus 31.8.2010
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Yhteistoimintalautakunnan tuloskortin hyväksyminen vuosille
2011-2014
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän budjetin
valmistelutilanne

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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177 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 177 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Johtokunnan henkilöstöjaosto 2.11.2010
- Ympäristölautakunta 4.11.2010
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
143 § Sisäisen tukipalvelun johtajan sijaisen valinta
Sisäisen tukipalvelun johtajan sijaiseksi valitaan Jaana JärviLaturi ajalle 5.11.2010 – 17.1.2011.
145 §

Tietosuojan ja tietoturvan koulutusympäristön hankinta
Tietosuojan ja tietoturvan koulutusympäristö hankitaan Granite
Partners Oy:ltä.

Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturin päätökset;
3§
Arkistovastaavien nimeäminen
Henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilän päätökset;
2§
Silmälasivahingon korvaaminen
3§
Silmälasivahingon korvaaminen
4§
Toimistosihteerin palkan tarkastuspyyntö
Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen päätökset;
6§
Arkistovastaavien nimeäminen
Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
57 §
Ikäihmisten perhehoidon käynnistäminen.
Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojalan päätökset;
1§
Arkistovastaavien nimeäminen
Lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Paula UusiHakala päätökset;
27 §
Päätös- ja toimivallan siirtäminen. Lapsiperheiden sosiaalityön
sosiaaliohjaaja
Vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Erja Kippolan päätökset;
10 §
Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen
11 §
Ostopalvelusopimuksen hyväksyminen
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Ylihammaslääkäri Aune Vanhasen päätökset;
14 §
Oikomishoidon konsultaatiopalvelujen hankinta Kauhajoen
hammashoitolaan
15 §
Oikomishoidon konsultaatiopalvelujen hankinta Teuvan hammashoitolaan, tuntiveloituksen muutos
Vs. hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäen päätökset;
4§
Sairaanhoitajan työsuhteen täyttäminen
Sairaanhoitajan tehtävään Lehtiharjun osasto 2:lle valitaan psykiatrian sairaanhoitaja Paula Jaatinen. Hakijoita oli 3.
Diagnostisten palvelujen osastonhoitaja Ulla Ylilammin päätökset;
6§
Opintovapaan myöntäminen
235 § Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Laboratoriohoitajan toimeen valitaan Pirjo Yli-Antola 1.11.2010
alkaen.
Kauhajoen akuuttiosaston osastonhoitaja Riitta Saunamäen päätökset;
630 § Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Ulla Ollinkoski ajalle
8.11.2010 – 6.11.2011.
Teuvan vuodeosaston 1 osastonhoitaja Anne Lehtisen päätökset;
449 § Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Päivi Kynnäs ajalle 8.11.2010
– 31.12.2011.
Teuvan Henriikkakodin vs. osastonhoitaja Irma Harjulan päätökset;
§
Sairaanhoitajan työsuhteen täyttäminen
Sairaanhoitajan tehtävään Henriikkakodille valitaan sairaanhoitaja Katri Niemelä. Hakijoita oli 4.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 160, 161, 165, 173, 175, 176, 177, 178

Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät: 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta
PL 100, 61801 KAUHAJOKI
Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki
telefaksi (06) 2413 2009, sähköpostiosoite: hallinto@llky.fi
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä
oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
- päätös, johon oikaisua haetaan
- asiakirjat, joihin vedotaan.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä.
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