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179 §
Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2011
Valmistelija/lisätiedot: palveluohjaaja Sinikka Mäkinen, puh. 0400 335 702
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 179 §

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2011 lukien 1,79 %.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän omaishoidon tuen
palkkioita korotetaan seuraavasti: 3 -maksuluokan hoitopalkkio korotetaan 390,00 euroon (383,00 euroa / v. 2010) kuukaudessa ja 2 maksuluokan hoitopalkkio korotetaan 600,00 euroon (589,00 euroa /
v. 2010) kuukaudessa. 1-maksuluokan hoitopalkkio korotetaan
708,00 euroon (694,83 euroa / v. 2010) kuukaudessa.
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmasta
hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain
(937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 §:n tarkoitetulla
palkkakertoimella. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä
on 1.1.2011 lukien 353,62 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan
siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 707,24
euroa kuukaudessa.
Esityslistan lisätietona on johtokunnan 18.12.2008 § 152 hyväksymä
omaishoidon tuen toimintaohje päivitettynä esityksen mukaisilla hoitopalkkioilla.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä esityksen mukaiset
omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2011 lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:
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180 §
Ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeen hyväksyminen
Valmistelija/lisätiedot: ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala, puh. 040 184
0072; palvelusuunnittelija Lisa Sipilä, puh. 040 182 2257
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 180 §

Johtokunta on 4.10.2010 § 126 hyväksynyt hoidon ja hoivan palvelualueen ikäihmisten palveluihin perustettavaksi uuden kodinomaisen
palvelun osaprosessin, ikäihmisten perhehoidon. Ikäihmisten perhehoito käynnistyy vuonna 2011.
Ikäihmisten perhehoitoon on laadittu toimintaohje, joka määrittelee
ikäihmisten perhehoidon toimintamuodot, toteuttamistavan ja perhehoitajan/ perhekodin hyväksymisen edellytykset. Toimintaohje sisältää mm. perhehoitajalle maksettavat palkkiot ja korvaukset, perhehoitajan vapaat, eläketurvan ja vakuutukset sekä ikäihmisten perhehoidon asiakasmaksut.
Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten liikelaitoskuntayhtymä toteuttaa ikäihmisten toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa.
Esityslistan liitteenä 1/johtokunta 21.12.2010 on ikäihmisten perhehoidon toimintaohje.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä liitteen 1 / johtokunta 21.12.2010 mukaisen Ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeen
sekä toimintaohjeen mukaiset perhehoitajan palkkiot ja korvaukset.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta
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181 §
Kotihoidosta ja tukipalveluista perittävät maksut 2011
Valmistelija/lisätiedot: palveluohjaaja Sinikka Mäkinen, puh. 0400 335 702
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 181 §

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92) määritellään avopalvelujen maksut kotona annettavan palvelun (1648/92)
3 §:n mukaan seuraavasti.
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta peritään kuukausimaksu palvelun laadun ja määrän, käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Kuukausimaksu saa olla enintään
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa säädetyn
maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:
Henkilömäärä
1
2
3
4
5
6

Tuloraja €/kk
520
959
1 504
1 860
2 252
2 585

Maksuprosentti
35
22
18
15
13
11

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 316 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän
kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelma sisältää sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon.
Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta maksu on enintään
13,70 euroa lääkärin ja enintään 8,70 euroa muun henkilön kotikäynniltä.
Kotona annettavan palvelun maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Jos kunta järjestää kotona annettavat palvelut ostopalveluna, on ostopalveluista perittävä samat maksut
kuin kunnan itsensä tuottamista vastaavista palveluista.
Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, joten niistä voidaan periä kunnan tai kuntayhtymän päättämä maksu.
Pöytäkirjantarkastus:
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Johtokunta
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät maksut ja tulosidonnaisten maksujen tulorajat on sidottu asiakasmaksulain ja –
asetuksen nojalla indeksiin. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen
vuosi. Indeksitarkistukset on tehty 1.1.2010 alkaen.
Esityslistan liitteenä 2/johtokunta 21.12.2010 on esitys kotihoidon
asiakasmaksuista 1.1.2011 lukien.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä esityksen mukaiset
kotihoidosta ja tukipalveluista perittävät maksut liitteen 2/johtokunta
21.12.2010 mukaisesti 1.1.2011 lukien.
Käsittely: Esityslistan lähettämisen jälkeen, on palvelualueelta esitetty tarkennus saunapalvelu/kylvetyspalvelu –kohtaan (sivu 4) koskien Teuvan Hopearinteellä tarjottavan aterian hintaa:
saunapalvelu/kylvetyspalvelu
Kauhajoki: sisältyy hoito- ja palvelusuunnitelmaan + kuljetuspalvelumaksu.
saunapalvelu 4,50 €
kuljetus 5,50 €
ruoka 6,00 €, poikkeuksena Teuvan Hopearinteellä tarjottava lounas
4,60 €
kahvi ja kahvileipä 3,00 €

Johtokunnan päätös: Ehdotus käsittelyssä esitetyllä muutoksella
täydennettynä hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:
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182 §
Helokin toiminnan jatkuminen tammikuussa 2011
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 182 §

Helokki ry on toimittanut 11.11.2010 päivätyn hakemuksen koskien
Helokin toiminnan jatkoa Punaisessa Tuvassa Kauhajoella tammikuussa 2011. Esityslistan lisätietona on Helokki ry:n hakemus.
Helokki ry on toiminut aikaisemmin Raha-automaattiyhdistyksen
avustuksen turvin järjestäen ikäihmisten päivätoimintaa Kauhajoella.
Helokin tiloissa on toiminut myös kymmeniä eri kauhajokelaisia järjestöjä, yhdistyksiä ja vertaisryhmiä. Raha-automaattiyhdistys ei ole
antanut enää avustusta Helokki ry:lle. Liikelaitoskuntayhtymä on
avustanut toimintaa 4 400 € vuonna 2010 sekä järjestänyt kuljetuksen. Liikelaitoskuntayhtymä on budjetoinut tätä varten päiväpalvelukeskukselle yhteensä 10 410 € vuodelle 2010 sisältäen avustuksen.
Liikelaitoskuntayhtymä on aloittamassa päivätoiminnan vuonna 2011
Helokin sijaan ja rahoitus on varattuna talousarvioehdotukseen 2011.
Helokki ry on esittänyt, että se jatkaisi toimintaansa tammikuun 2011
ajan. Tätä varten Helokki ry on anonut Kauhajoen kaupungilta/liikelaitoskuntayhtymältä avustusta tätä varten entisin ehdoin virkistyspäivän toiminnasta syntyviin kustannuksiin ja kuljetuspalveluihin sekä tilan vuokraan siten, että tammikuun vuokra saadaan kokonaisuudessaan avustuksella maksetuksi.
Entisin ehdoin kuukausikustannus tulisi olemaan 868 €. Liikelaitoskuntayhtymä on budjetoinut vuodelle 2011 Kauhajoen tunnisteelle
päivätoimintaan 73 490 € hoidon ja hoivan palvelualueella. Tammikuun osalta jäävät mm. henkilöstökustannukset toteutumatta. Palveluohjaaja Sinikka Mäkinen ehdottaa, että avustusta myönnetään 600
€. Tämän lisäksi liikelaitoskuntayhtymä vastaa tammikuun osalta kuljetuskustannuksista ym. entisin ehdoin. Avustuksen myöntämisellä
taataan päivätoiminnan jatkuminen katkottomasti vuoden vaihteen
yli.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää myöntää Helokki ry:lle avustusta vuoden 2011 tammikuun toimintakustannuksiin 600 €. Muista
päivätoiminnan kustannuksista liikelaitoskuntayhtymä vastaa entisin
ehdoin.
Avustus ja kustannukset katetaan vuoden 2011 talousarvion päiväpalvelukeskuksen kustannuspaikalta Kauhajoen tunnisteella.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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183 §
Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakoti ry:n kanssa tehdyn puitesopimuksen
muuttaminen
Valmistelija/lisätiedot: johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, puh. 043 820 0478
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 183 §

Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys tuottaa erilaisia lastensuojelupalveluja Etelä-Pohjanmaan alueella. Yhdistyksen toimipiste
sijaitsee Kauhajoella. Yhdistys ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ovat tehneet 22.5.2009 / 29.7.2009 puitesopimuksen
palvelujen tuottamisesta. Sopimuksen mukaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ylläpitää Kauhajoella turva-asuntoa, joka tarjoaa tilapäisen
suojan väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneelle. Lisäksi yhdistys on tuottanut turvakotiasumiseen liittyvää kriisityöpalvelua. Yhdistyksen ja
liikelaitoskuntayhtymän välinen Alvari-perhetyötä koskeva sopimus
on irtisanottu päättymään 31.12.2010.
Syksyllä 2010 on tullut ajankohtaiseksi tarkistaa sopimuksen sisältöä.
Selevä Paletti- hanke ja Kauhajoen varhaiskasvatuspalvelut ovat
käynnistäneet turvakotiyhdistyksen toimitiloissa avoimia varhaiskasvatuspalveluja yhteistyössä Ensi- ja turvakotiyhdistyksen ja muiden
toimijoiden kanssa. Perhetupa on alueen lapsiperheiden keskus, jossa lapsiperheet tapaavat toisiaan ja jossa järjestetään monenlaista
toimintaa lapsille ja perheille.
Perhetupa toimii samoissa tiloissa kuin turva-asunto. Mikäli turvaasunnolle tulee käyttöä, perhetuvan toiminta siirretään muihin tiloihin.
Koska tiloilla on nyt kolme pääasiallista käyttäjää eli EteläPohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys, Kauhajoen varhaiskasvatuspalvelut ja liikelaitoskuntayhtymä, on neuvoteltu huoneiston kustannusten jakaantumisesta toimijoiden kesken.
Uuden sopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän osuus turvaasunnon ylläpitomaksuna on 1/3 vuokrakuluista eli vuodessa
2 370,48 euroa. Turva-asunnon käyttömaksu on 100 euroa/vrk/aikuinen ja 120 euroa/vrk/lapsi. Kriisityön hinta on 40 euroa/tunti ja taideterapeuttinen työskentely 25 euroa /tunti tehdyn työn mukaan. Matkakustannukset korvataan voimassaolevan kilometrikorvauksen mukaisesti.
Turva-asunnon käyttö on ollut vähäistä, joten kustannukset turvaasunnon vuokrakuluista ja asiakasmaksuista vuositasolla ovat korkeintaan noin 5 000 euroa.
Esityslistan lisätietona on kyseinen sopimus.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyy em. sopimuksen
1.1.2011 alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:
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184 §
Eläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärä vuodelle 2011
Valmistelija/lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Anna Elenius, puh. 040 570 0907; ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh. 0400 161 501
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 184 §

Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan
lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan/kuntayhtymän tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden
määrä seuraavaksi vuodeksi.
Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut. Kuntien eläkevakuutus on ilmoittanut
27.9.2010 päivätyllä yleiskirjeellä 2/2010 palkkioiden enimmäismäärän, joka on 48 747,60 €. Vuonna 2010 palkkioiden enimmäismäärä
on ollut 47 717,04 €.
Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enimmäismäärä
eläinlääkäreittäin. Myös vahvistamishetkellä avoimena oleville viroille
tulee vahvistaa palkkioiden määrä arviona.
Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään
vakinaisien eläinlääkärien sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla
sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym.
päivystäjille, jotka eivät ole vakinaisessa virassa.
Päätöksessä on ilmoitettava, mitkä muut kunnat kuuluvat samaan
päivystysrenkaaseen sekä mistä lukien kunta on siihen kuulunut.
Sijaisten ja ulkopuolisten päivystäjien palkkioiden määrä voidaan
vahvistaa vuosipalkkioina tai päiväpalkkioina. Kun palkkio on vahvistettu päiväpalkkiona, on se käytävä ilmi päätöksestä. Jos sijaisen ja
päivystäjän palkkioiden enimmäismäärä on vahvistettu vuosipalkkiona, käytetään jakajana 360 päivää laskettaessa tietyn sijaisuuden tai
päivystyksen toimenpidepalkkioiden määrää.
Johtajan ehdotus: Palkkioiden määrät vuodelle 2011 vahvistetaan
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vakinaisille eläinlääkäreille seuraavasti:
Arto Kangasniemi
48 747,60 euroa
Taina Kalliomäki
48 747,60 euroa
Marja Bergström
40 000,00 euroa
Tapani Pukkila
40 000,00 euroa
Kari Lähdesmäki
9 000,00 euroa
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Sijaisten, tilapäisten viranhaltijoiden ja päivystäjien palkkioiden määrä lasketaan päiväpalkkiona kertomalla sijaisuus- tai päivystyspäivien
lukumäärä vakinaisten palkkioiden määrällä (48 747,60 €) ja jakamalla tämä 360:llä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:
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Johtokunta
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185 §
Sopimus Seinäjoen Psykiatripalvelu Oy:n kanssa palvelujen ostosta
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 185 §

Seinäjoen Psykiatripalvelu Oy:n kanssa on neuvoteltu sopimus ajalle
1.1. – 31.12.2011 koskien psykiatristen konsultaatiopalvelujen ostoa
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Lehtiharjun osastoille
2 ja 3.
Sopimuksen arvo on 60 000 euroa. Sopimus on esityslistan lisätietona (ei julkinen JulkL 621/1999 24.1. § 20 kohdan mukaisesti).
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä sopimuksen psykiatristen konsultaatiopalvelujen ostosta Seinäjoen Psykiatripalvelu
Oy:ltä ajalle 1.1. – 31.12.2011.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:
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186 §
Vuokrasopimuksen hyväksyminen / pesulatoiminnan käynnistäminen
Panu-Tuotannon kehittäminen / pesulatoiminnan käynnistäminen 1.1.2011
Aikaisempi käsittely:

Johtokunta 29.11.2010 § 169
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.
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Toiminta käynnistetään 1.1.2011 nykyisen Kauhajoen Pesula Oy:n
tiloissa, jotka vuokrataan Panu-Tuotannon käyttöön. Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ostaa toiminnan käynnistämiseksi
Kauhajoen Pesula
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.
----Valmistelija/lisätiedot: hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 186 §

Koska kyse on Kauhajoen Pesula Oy:n käyttöomaisuuden myynnistä, tulee koneiden ja laitteiden sekä vaihto-omaisuuden kauppahintaan alv 23 %. Täten ostettavien koneiden ja laitteiden kauppahinta
on 29 000 € + alv 6 670 € = 35 670 € (sis. alv 23 %) ja ostettavan
vaihto-omaisuuden kauppahinta on 12 000 € + alv 2 760 € = 14 760
€ (sis. alv 23 %).
Pesula-pajan toiminta käynnistetään Kauhajoen Pesula Oy:n nykyisissä toimitiloissa 1.2.2011. Ko. tiloja koskeva vuokrasopimus on
esityslistan lisätietona.
Tiloja koskeva vuokrasopimus on määräaikainen ajalle 1.2.2011 –
31.1.2013. Tiloja vuokrataan n. 600 m2 sekä tarvittava määrä kellaritilaa. Vuokra on 2 200,00 €/kk + alv 23 % (alv kulloinkin voimassa
olevan verokannan mukaan) eli vuokra on 2 706,00 €/kk. Vuodessa
vuokriin menee yhteensä n. 32 500 € (sis. alv 23 %). Vuokranantaja
(Kiinteistö Oy Pesulan Plassi) on hakeutunut huoneistosta arvonlisäverovelvolliseksi, jolloin huoneistovuokraan lisätään arvonlisävero
kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaan. Vuokralainen vastaa vuokrattaviin tiloihin kohdistuvista lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätevesimaksuista sekä pesulatoiminnan harjoittamisessa tarvittavan
höyryn tuottamisesta ja jätehuollosta aiheutuvista kuluista.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen ja hyväksyy,
että em. koneiden ja laitteiden sekä vaihto-omaisuuden kauppahintoihin lisätään alv 23 %.
Pesula-pajatoiminta käynnistetään Panu-Tuotannon uutena työpajana 1.2.2011.
Johtokunta hyväksyy em. vuokrasopimuksen ajalle 1.2.2011 –
31.1.2013.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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187 §
Liikelaitoskuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden sijaisjärjestelyt
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 187 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 2 §
määritellään organisaatio ja johtaminen. Yhtymä organisoidaan sen
mukaisesti palvelualueisiin sekä ydin- ja osaprosesseihin. Osaprosessit voivat jakautua edelleen pienempiin kokonaisuuksiin.
Johtokunta on kokouksessaan 20.9.2010 § 121 päättänyt, että palvelualuejako on seuraava:
- Yleinen hallinto
- Sisäisen tukipalvelun alue
- Sosiaalipalvelun alue
- Hoidon ja hoivan alue
- Erikoissairaanhoito
- Ympäristötoimi
Hallintosäännön 4 § määritellään mm. johtajan ja palvelujohtajien
tehtävät ja ratkaisuvalta:
- Liikelaitoskuntayhtymän johtaja;
- Sisäisen tukipalvelun johtaja;
- Henkilöstöpäällikkö;
- Sosiaalipalvelujohtaja;
- Terveyspalvelujohtaja;
- Ympäristöpalvelujohtaja;
- Ydin- ja osaprosessien vastuuhenkilöt.
Hallintopäällikön osalta hallintosäännössä ei ole vastaavia määrittelyjä, joten hänen osaltaan toimivalta ja tehtävät on määritelty toimenkuvassa.
Palvelualueiden esimiehet ja heidän sijaisensa on määriteltävä uuden tilanteen mukaisesti.
Sisäisen tukipalvelun johtaja on virkavapaalla 1.12.2011 saakka.
Henkilöstöpäällikkö on virkavapaalla 27.9.2011 saakka. Apulaiskamreeri on jäänyt eläkkeelle 30.9.2010. Viransijaisuudet on täytetty.
Apulaiskamreerin virka on täytettynä määräaikaisena ja vuoden 2011
aikana virkanimike ja tehtävät tullaan järjestämään uudelleen.
Erikoissairaanhoidon tultua omaksi palvelualueeksi on terveyspalvelujen yhtenäisyyden vuoksi syytä säilyttää sen esimiestehtävät terveyspalvelujohtajalla.
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Hallinnon esimiehenä on toistaiseksi toiminut muutoksista johtuen
liikelaitoskuntayhtymän johtaja, mutta käytännössä hallinto ja sisäinen tukipalvelu muodostavat yhden kokonaisuuden.
Sisäisen tukipalvelun johtajan, sosiaalipalvelujohtajan, terveyspalvelujohtajan ja ympäristöpalvelujohtajan sijaisen päättää liikelaitoskuntayhtymän johtaja.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että
1. Terveyspalvelujohtaja on hoidon ja hoivan sekä erikoissairaanhoidon palvelualueiden esimies.
2. Liikelaitoskuntayhtymän johtajan sijaisena toimii ensisijaisesti sisäisen tukipalvelun johtaja ja toissijaisesti henkilöstöpäällikkö.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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188 §
Talousarvion toteutuma tammi-lokakuu 2010
Valmistelija/lisätiedot: vt. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila, puh. 040 828 1557
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 188 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2010 talousarvio on tammi-lokakuussa kirjanpidosta 07.12.2010 saadun raportin
mukaan toteutunut seuraavasti:
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Tuloslaskelma, ulkoinen
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

kirjanpidosta 07.12.2010
Toteuma
01_10/2010
Tot %
75 070 639
63 269 292
84,3
6 259 159
5 412 278
86,5
481 666
182 345
37,9
762 034
599 413
78,7
82 573 498
69 463 327
84,1
-30 179 516
-24 313 889
80,6
-42 456 662
-35 530 169
83,7
-2 914 599
-2 237 580
76,8
-5 480 633
-4 994 835
91,1
-2 660 702
-2 248 932
84,5
-83 692 112
-69 325 405
82,8
0
137 922
0
-1 596
0
136 326
-280 199
-228 435
81,5
-280 199
-92 109
32,9

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 lokakuun toteutumaan ja näihin raportteihin (tulosvaikutteisesti kumoavat toisensa).
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Tasaisen toteutuman perusteella laskettu toteutumaprosentti
kymmeneltä kuukaudelta on 83,33 %. LLKY:n ostolaskujen kirjaustapaa on kesäkuussa muutettu siten, että ostolaskut kirjautuvat
kirjanpitoon laskun päivän mukaisesti eli sille kuukaudelle, jolloin
palvelu tms. on ostettu.
Sosiaalipalvelujen tammi-lokakuun toteutumasta puuttuu vielä projekteille kuuluvia tuloja.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Sisäinen tukipalvelu/Hallinto
Tuloslaskelma, ulkoinen
Kirjanpidosta 07.12.2010
Toteutuma
TA +muutos 01_10/2010 Tot %
Myyntituotot
70 783 351 58 671 039 82,89
Maksutuotot
0
6 319
0,00
Tuet ja avustukset
5 300
124
2,35
Muut toimintatuotot
0
0
0,00
TOIMINTATUOTOT
70 788 651 58 677 483 82,89
Henkilöstökulut
-829 928
-603 386 72,70
Palvelujen ostot
-1 124 605
-963 282 85,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-5 100
-14 326 280,90
Avustukset
0
-375
0,00
Muut toimintakulut
-44 900
-50 151 111,70
TOIMINTAKULUT
-2 004 533 -1 631 519 81,39
TOIMINTAKATE
68 784 118 57 045 964 82,93

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Sosiaalipalvelut (sis. perusturvaltk)
Tuloslaskelma, ulkoinen
Kirjanpidosta 07.12.2010
Toteuma
TA +muutos 01_10/2010
Myyntituotot
1 323 460
930 404
Maksutuotot
432 329
324 192
Tuet ja avustukset
356 154
146 266
Muut toimintatuotot
387 075
284 087
TOIMINTATUOTOT
2 499 018
1 684 949
Henkilöstökulut
-3 929 156 -3 346 499
Palvelujen ostot
-6 031 295 -5 472 664
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-270 535
-191 140
Avustukset
-3 868 020 -3 733 650
Muut toimintakulut
-458 263
-399 749
TOIMINTAKULUT
-14 557 269 -13 143 701
TOIMINTAKATE
-12 058 251 -11 458 752

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Tot %
70,30
74,99
41,07
73,39
67,42
85,17
90,74
70,65
96,53
87,23
90,29
95,03

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 188 §
(jatkoa 3)
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Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Hoidon ja hoivan alue
Tuloslaskelma, ulkoinen
Kirjanpidosta 07.12.2010
Toteutuma
TA +muutos 01_10/2010
Myyntituotot
3 995 645
3 667 749
Maksutuotot
5 792 030
5 050 468
Tuet ja avustukset
118 412
35 954
Muut toimintatuotot
374 959
315 326
TOIMINTATUOTOT
10 281 046
9 069 497
Henkilöstökulut
-24 800 784 -19 819 556
Palvelujen ostot
-10 561 632 -9 718 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-2 613 194 -2 018 975
Avustukset
-1 596 613 -1 247 606
Muut toimintakulut
-2 057 724 -1 749 020
TOIMINTAKULUT
-41 629 947 -34 553 359
TOIMINTAKATE
-31 348 901 -25 483 862

Tot %
91,79
87,20
30,36
84,10
88,22
79,92
92,01
77,26
78,14
85,00
83,00
81,29

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Erikoissairaanhoito
Tuloslaskelma, ulkoinen
Kirjanpidosta 07.12.2010
Toteutuma
TA +muutos 01_10/2010
Myyntituotot
0
0
Maksutuotot
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
TOIMINTATUOTOT
0
0
Henkilöstökulut
0
0
Palvelujen ostot
-24 340 473 -19 316 157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
0
0
Avustukset
0
0
Muut toimintakulut
0
0
TOIMINTAKULUT
-24 340 473 -19 316 157
TOIMINTAKATE
-24 340 473 -19 316 157

Tot %
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79,4
0,0
0,0
0,0
79,4
79,4

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 188 §
(jatkoa 4)

Kokouspäivämäärä
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Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Ympäristötoimi
Tuloslaskelma, ulkoinen
Kirjanpidosta 07.12.2010
Toteutuma
TA +muutos 01_10/2010
Myyntituotot
0
100
Maksutuotot
34 800
31 298
Tuet ja avustukset
1 800
0
Muut toimintatuotot
0
0
TOIMINTATUOTOT
36 600
31 398
Henkilöstökulut
-619 648
-544 448
Palvelujen ostot
-180 720
-59 863
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-25 770
-13 140
Avustukset
-16 000
-13 205
Muut toimintakulut
-99 815
-50 012
TOIMINTAKULUT
-941 953
-680 669
TOIMINTAKATE
-905 353
-649 270
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439

Tot %
0,0
89,9
0,0
0,0
85,8
87,9
33,1
51,0
82,5
50,1
72,3
71,7

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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189 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2011
Talousarvion 2011 valmistelu
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 20.9.2010 / 122 §
Johtokunta 4.10.2010 / 133 §
Johtokunta 29.11.2010 / 175 §
Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 122 §

Johtokunta on kokouksessaan 19.8.2010 § 105 pyytänyt yhteistoimintalautakunnalta ja edelleen jäsenkunnilta kuntakohtaiset euromääräiset tilaukset vuoden 2011 talousarvion laadinnan pohjaksi.
Yhteistoimintalautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 14.9.2010
§ 35.
Talousarvion 2011 laadinta on kuitenkin aloitettu jo palvelualueilla,
joiden ehdotukset on pyydetty 6.9.2010 mennessä. Talousarviolukujen syöttäminen kirjanpito-ohjelmaan on kesken. Palvelualueiden talousarvioehdotukset pyritään esittelemään kokouksessa.
Talousarvioehdotukset laaditaan sadan euron tarkkuudella, talousarviossa esitetään erikseen ulkoiset ja sisäiset erät. Palkkakustannukset lasketaan elokuun 2010 palkkojen perusteella 1,6 %:n palkankorotusvarauksella, joka sisältää 0,7 %:n palkankorotuksen 1.9.2010.
Palkkojen sivukuluissa käytetään seuraavia henkilöstömenojen sivukuluprosentteja: Kuel -maksut 16,00 %, sairausvakuutusmaksu 2,20
%, työttömyysvakuutusmaksut 3,65 %, tapaturmavakuutusmaksut
0,75 %, ryhmähenkivakuutus 0,15 %. Varhe -maksuihin varataan
määräraha keskitetysti.
Johtokunta aloittaa talousarvion käsittelyn. Käsittely jatkuu
4.10.2010. Palvelujohtajat ovat käsittelyssä asiantuntijana oman palvelualueensa osalta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2011
valmistelussa käytettävät laadintaperusteet.
Käsittely: Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen ja ympäristöpalvelujohtaja Tapani
Ojala olivat läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
-----
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Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 133 §
(jatkoa 2)

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 §
211päättänyt, 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.
----Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 189 §

Yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan 30.11.2010 § 49 käsitellyt liikelaitoskuntayhtymän talousarvion valmistelutilannetta ja kuntien
maksuosuuksia vuodelle 2011. Käsittelyn yhteydessä ilmeni, että liikelaitoskuntayhtymän talousarviovalmistelussa Teuvan kunnan maksuosuudessa on tapahtunut numerovirhe, Teuvan kunnan maksuosuus 29.11.2010 tilanteessa on ollut 17 357 409 euroa + perustoimeentulotuen valtionosuus 172 500 euroa, eli yhteensä
17 529 909 euroa. Kokouksessa todettiin myös, että Isojoen kunnanhallitus on nostanut aiemmin antamaansa raamia siten, että uusi
maksuosuusraami on yhteensä 8 883 273 euroa.
Isojoen kunnanhallitus on kokouksessaan 29.11.2010 päättänyt, että
Isojoen osalta talousarvion raamia lisätään 169 607,93 €, perusteena
vuokrien korotukset 94 701,00 €, ruokapalvelujen hintojen nousu
47 060,00 € ja poistojen osuus 18 000,00 € Isojoen kuntatunnisteella
ja 9 846,93 € yhteiset-tunnisteella.
Kauhajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2010 täydentänyt raamiaan poistojen ja vuokrankorotusten verran, jolloin Kauhajoen maksuosuudeksi tuli yhteensä 43 857 825 euroa.
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Isojoen kunnanhallitus antoi raamiin 13.12.2010 vielä täydennystä 33
826 euroa eli Isojoen kunnan maksuosuus perustoimeentulotuen valtionosuus mukaan lukien on 8 917 099 euroa.
Teuvan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2010 päättänyt
nostaa maksuosuuttaan 220 000 euroa, jolloin Teuvan kunnan maksuosuudeksi perustoimeentulotuen valtionosuus mukaan lukien on
17 749 909 euroa.
Seuraava tarkastelu on tehty 14.12.2010 tiedossa olleen tilanteen
mukaisesti.
Kuntakohtaisiin talousarvioraameihin sisältyvät jäsenkuntien perustoimeentulotuen valtionosuudet. Vuoden 2010 talousarviossa poistot
(280 199 €) eivät sisältyneet kuntien maksuosuuksiin. Vuoden 2011
talousarviossa poistot (357 300 €) sen sijaan sisältyvät maksuosuuksiin. Vuoden 2011 aikana tehtävien investointien poistot on huomioitu
puolen vuoden ajalta.
Em. jäsenkuntien raamimuutoksista johtuen kuntien maksuosuudet ja perustoimeentulotuen valtionosuudet eriteltynä ovat:
Maksuosuus

Ptt valtionosuus

Yhteensä

Isojoki

8 844 599

72 500,00

8 917 099

Karijoki

4 660 000

40 000,00

4 700 000

Kauhajoki

43 026 225

831 600,00

43 857 825

Teuva

17 577 409

172 500,00

17 749 909
75 224 833

Vuoden 2011 talousarviossa on uutena merkittävänä kuluna Esblbakteerista johtuvat eristystoimenpiteiden kustannukset. Lisäkustannukset, yhteensä 449 840 €, kohdistuvat yhteiset- sekä Isojoen ja
Teuvan tunnisteille seuraavasti:
• Yhteiset
• Isojoki
• Teuva

34 920 €;
98 190 €;
316 730 €.

Isojoen osalta myös toteutettu Kultatähkän palveluasumisyksikön
muutos tehostetun palveluasumisen yksiköksi myös osittain esblsyystä on lisännyt kustannuksia Isojoen tunnisteelle vuoden 2010 talousarviosta 112 740 €. Kun tämä yhdistetään edellä mainittuun Isojoen esbl-kustannuksiin, on näistä johtuva kustannuslisäys Isojoen
tunnisteella 214 942 €.
Teuvan osalta lisäkustannuksia on myös edellisen ohella esim. palveluasumisessa ja Lehtiharjussa johtuen kohortoinnista. Toisaalta
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talousarviossa on laskettu osasto 1 remontista johtuen, että vuokrissa säästyy puolen vuoden vuokraa vastaava määrä eli 79 785 €, mikä pienentää esbl-kustannuksia Teuvan tunnisteella ja esbl:n kokonaiskustannukset ovat siten 245 235 € netto.
Kuntien maksuosuudet niiden tekemien raamipäätösten mukaan ovat
kehittyneet (alkup. TA 2010/TA2011) talousarvioissa seuraavasti
(laskelmasta on poistettu perustoimeentulotuen valtionosuudet):
Maksuosuus 2010

Maksuosuus 2011

Muutos

Isojoki

8 350 000

8 844 599

5,92 %

Karijoki

4 473 032

4 660 000

4,18 %

Kauhajoki

41 213 679

43 026 225

4,40 %

Teuva

16 722 950
70 759 661

17 577 409
74 108 233

5,11 %
4,73 %

Yhteensä

Kun edellisen taulukon luvuista poistetaan esbl-lisäkulu, vertailukelpoiset luvut ovat seuraavat:
Maksuosuus 2010

Maksuosuus 2011

Muutos

Isojoki

8 350 000

8 629 656

3,35 %

Karijoki

4 473 032

4 657 947

4,13 %

Kauhajoki

41 213 679

43 005 661

4,35 %

Teuva

16 722 950
70 759 661

17 332 174
73 625 438

3,64 %
4,05 %

Yhteensä

Valtionosuuksia on ollut vuoden 2010 talousarviossa 976 700 € ja
vuoden 2011 talousarviossa 1 116 600 € ja ne kohdentuvat sosiaalipalvelun alueelle. Kun nämä lisätään edellä olevaan taulukkoon,
saadaan kuntien kautta tuleva kokonaisrahoitus ilman esblkustannuksia:
Maksuosuus 2010

Maksuosuus 2011

Muutos

Isojoki

8 419 000

8 702 156

3,36 %

Karijoki

4 509 732

4 697 947

4,17 %

Kauhajoki

41 953 679

43 837 261

4,49 %

Teuva

16 851 950
71 736 361

17 504 674
74 742 038

3,87 %
4,19 %

Yhteensä

Talousarvion kuntatunnisteiden kasvuprosentteja tulee verrata ilman
esbl-kustannuksia. Esbl aiheuttaa yli 2 %-yksikön ylimääräiset kustannusnousut Isojoelle ja Teuvalle. Ilman esbl-kustannuksia kuntatunnisteilla nousuprosentti on nykyisellä kustannusrakenteella edellä
olevan taulukon mukainen.
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Koska jo nyt talousarvio on laadittu siten, että sen toteutuminen edellyttää palvelurakenteen muutoksia, on tilaajan määriteltävä palvelujen muutokselle suunnat.
Talousarviossa ovat seuraavat tunnusluvut:
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Avustukset
Muut kulut
TOIMINTAKULUT

TA 2011
89 456 864
31 867 696
45 119 001
3 332 192
5 678 450
3 102 225
89 099 564

TA 11/TA 10
+ 6,85 %
+ 5,59 %
+ 6,27 %
+14,33 %
+ 3,61 %
+15,41 %
+ 6,43 %

TA 11/ TP 09
+ 9,58%
+15,14 %
+ 6,25 %
+15,50 %
- 4,30 %
+27,15 %
+ 9,46 %

Toimintakate = toimintatuotot – toimintakulut, jolla rahoitetaan mm.
poistot, jolloin ei synny ali- eikä ylijäämää.
Henkilöstökuluja lisäävät lainsäädännön muutoksista johtuvat vaatimukset (vammaispalvelulaki, neuvola-asetus), esbl:n edellyttämät
henkilöstölisäykset, perhetyön ottaminen omaksi toiminnaksi, hanketoiminta (hankerahoituksella) ja uudet toiminnat (pesulapaja, ikäihmisten perhehoito) sekä palkkojen harmonisointi perussopimuksen
mukaisesti vuonna 2011. Palkkojen harmonisointiin on varattu
100 000 € määräraha.
Palvelujen ostoon sisältyvät erikoissairaanhoidon ostot, palveluasumisen ja laitoshoidon ostopalvelut, mielenterveys- päihdehuollon ostopalvelut ja asuminen, Seutupalvelukeskus Oy:n ostopalvelut (nousua ilmoitetuilla hinnoilla vuodessa 670 000 €:sta 803 000 €:oon eli
19,85 %) sekä mm. lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisältää mm. lääkehuollon ja muut osastotoiminnan tarvikkeet. Näiden osalta vuonna 2009 käytettiin vielä
kuntien hankkimia varastoja osittain melko pitkään, joten myös vuoden 2010 talousarvion pohjana olivat virheelliset luvut.
Muut kulut koostuu pääasiassa kuntien liikelaitoskuntayhtymältä perimistä toimitilavuokrista. Mukana ovat myös esbl:stä johtuvat vuokrakustannukset Kristiinankaupungissa.
Kuntalain 87 f §:ssä määrätään liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja – suunnitelmasta seuraavasti:
”Johtokunnan on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä liikelaitoskuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.
Sen hyväksymisen yhteydessä johtokunnan on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi.
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Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään liikelaitoskuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.
Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.”
Liikelaitoskuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on
hyväksynyt hallintosäännön mukaisesti yhtymäkokous.
Investointien kokonaismäärä vuodelle 2011 on 535 600 €.
Vuoden 2011 rahoituslaskelma on tasapainotettu lainan otolla.
Esityslistan lisätietona on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013.
Esityslistan lisätietona on myös vuoden 2011 talousarvio kuntatunnisteittain kustannuspaikoittain.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 - 2013 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Talousarvion sitovuustaso on palvelualueen toimintakate.
Käsittely: Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä
ja ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala olivat läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.
Keskustelun aikana johtaja täydensi ehdotustaan seuraavasti:
Johtokunta päättää, että vuoden 2011 talousarvioon sisältyvä Isojoen
Kultatähkän tehostetun palveluasumisen palveluvastaavan/sairaanhoitajan virka perustetaan 1.1.2011 alkaen.
Lisäksi vuoden 2011 talousarvioon tehdään seuraavat korjaukset:
- sivu 60, viimeinen kappale, hoidon ja hoivan palvelualueen ydinprosesseista poistetaan erikoissairaanhoidon ostot, joka siirtynyt
omaksi palvelualueeksi.
- sivu 65, viimeinen taulukkorivi, keskusvaraston varastonhoitajan (vakituinen vuosilomansijainen) menokohta on 2600/4007/1 (100%).
- sivu 82, ensimmäinen kappale, poistetaan sanat ”osa-aikainen (50
%)”.
- palvelualueiden toimintakate –taulukoiden sarakeotsikko TA+ muutokset 2010 muutetaan muotoon TA 2010.
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- sivu 78, toinen kappale, lisäys toiseksi lauseeksi, Karijoen vanhainkodin muutos kokonaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi tapahtuu palveluasumisyksiköiden rakentamisen jälkeen.
- sivu 95, toiseksi viimeinen kohta korjataan muotoon ”Toimistotuen
osalta esitetään toimistosihteerin toimen perustamista”.
Johtokunnan päätös: Täydennetty ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Hyväksytty vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011 – 2013 taloussuunnitelma on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1 / johtokunta
21.12.2010.
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190 §
Sisäisen valvonnan ohjeen muuttaminen
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 190 §

Johtokunta on kokouksessaan 28.9.2009 § 131 hyväksynyt sisäisen
valvonnan ohjeet.
Ohjeen 2 §:ssä on seuraavaa:
”Osavuosiraportointi:
Johtokunta toimittaa vuosittain:
- yhtymäkokoukselle, tarkastuslautakunnalle, yhteistoimintalautakunnalle ja osakaskunnille osavuosikatsaukset huhtikuun ja elokuun toteutumisesta sisältäen ennusteen koko vuoden tuloksesta
- yhteistoimintalautakunnalle ja osakaskunnille viimeisin kuukausiraportti
- tarkastuslautakunnalle ja palvelujohtajille talousarvion toteutumistaulukko kuukausittain.”
Johtokunnalle palvelujohtajat toimittavat kuukausittain selvityksen talousarvion toteutumisesta.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta:
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen selvitetään
johtokunnalle kolme kertaa vuodessa kolmannesvuosiraporteissa ja
vuoden lopussa toimintakertomuksessa.”
Edellä oleviin liittyen on vuoden 2010 aikana käyty keskustelua liikelaitoskuntayhtymän, yhteistoimintalautakunnan ja kuntien välillä siitä,
että kolmannesvuosittain tapahtuva raportointi työllistää liiaksi eikä
sen perusteella ole käytännössä mahdollista tehdä luotettavia arvioita toteutumasta.
Liikelaitoskuntayhtymän tuloskortissa on jo yhtymäkokous päättänyt,
että raportointi tehdään puolivuosiraporttina.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että sisäisen valvonnan ohjeen 2 §:ssä muutetaan esittelyssä oleviin:
- teksti: ” osavuosikatsaukset huhtikuun ja elokuun toteutumisesta”
muotoon ”puolivuosikatsaus kesäkuun toteutumisesta”;
- teksti: ” Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
selvitetään johtokunnalle kolme kertaa vuodessa kolmannesvuosiraporteissa ja vuoden lopussa toimintakertomuksessa.”
muotoon ” Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen selvitetään johtokunnalle puolivuosiraportissa ja vuoden lopussa toimintakertomuksessa.”
Muutokset tulevat voimaan 1.1.2011.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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191 §
Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittäminen
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 191 §

Liikelaitoskuntayhtymän perustamisen jälkeen on tehty mittava työ
toiminnan prosessien organisoimiseksi. Tämä työ jatkuu vielä tulevina vuosinakin. Toiminnan yhdenmukaistaminen ja asiakastapahtumien yhdenmukainen kirjaaminen ovat perusedellytys sille, että palveluja voidaan kehittää. Johtokunnan hyväksymän liikelaitoskuntayhtymän perustehtävän mukaisesti liikelaitoskuntayhtymä tuottaa palvelut tasa-arvoisesti koko liikelaitoskuntayhtymän alueella.
Palvelujen tarve kasvaa ikäihmisten palveluissa. Sosiaalipalveluissa
lastensuojelun, mielenterveys- ja päihdetyön ja työttömyydestä johtuvat menot ovat kasvaneet. Suuri osa palveluista on kuitenkin lakisääteisiä ja niihin liittyy subjektiivisia oikeuksiakin.
Johtokunnan tehtäväalueeseen kuuluu myös kehittää liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Kuluneen kahden toimintavuoden ja sitä edeltäneen valmisteluvuoden aikana on kehittynyt keskusteluyhteys kuntien ja liikelaitoskuntayhtymän välille. Monet toiminnat ovat silti kuntapohjaisen toimintamallin mukaisia. Jotta niukkenevat resurssit voidaan suunnata tehokkaasti oikein siten, että ennakoivaan ja ennalta
ehkäisevään toimintaan riittää myös resursseja, on toiminnan rakenteet arvioitava palvelu kerrallaan. Arvioinnissa tulee löytää yhteistoiminta-alueelle paras ja tehokkain toimintatapa. Tähän työhön kuluu
arviolta muutamia kuukausia.
Kehittämistyössä tulokset saadaan pääsääntöisesti aikaisintaan vuoden 2012 alusta. Valmistelutyöhön on tärkeätä saada alusta alkaen
mukaan sekä liikelaitoskuntayhtymän keskeiset viranhaltijat että kuntien edustajat ja myös edustajat johtokunnasta, yhteistoimintalautakunnasta ja kuntien päätöksentekijöistä.
Nimettävän työryhmän tehtävänä on käydä läpi palvelut ydin- ja osaprosesseittain sekä palveluittain, jolloin palvelujohtajat osallistuvat
tarpeen mukaan omalta osaltaan työhön. Tehtävänä on myös arvioida ja suunnitella toimitilojen käyttöä tulevaisuudessa. Tavoitteena tulee olla tehokkaat ja toimivat palvelut. Työryhmän työn mukaan tehdään tarvittavia muutoksia palveluverkkoon.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää perustaa liikelaitoskuntayhtymän palvelujen kehittämistyöryhmän.
Ryhmän jäseniksi nimetään:
- Kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti,
- Kunnanjohtajat Kaija Hapuanoja, Viljo Kurvinen ja Veli Nummela,
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Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila,
Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen ja
ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala.
Johtokunta nimeää 4 edustajaa työryhmään.
Yhteistoimintalautakuntaa pyydetään nimeämään 4 edustajaa työryhmään.
Puheenjohtajan nimeää johtokunta ja sihteeriksi kutsutaan peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi.

Käsittely: Keskustelun aikana jäsen Ketola ehdotti työryhmän jäseneksi ja puheenjohtajaksi Antti Seppälää. Puheenjohtaja Hautala ehdotti työryhmän jäseneksi Antti Ala-Kokkoa. Jäsen Mäntysaari ehdotti
jäseneksi Teijo Toivosta ja jäsen Hapuanoja ehdotti jäseneksi PirjoLiisa Ketolaa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Johtokunta nimesi edustajiksi työryhmään Antti Seppälän Karijoelta,
Antti Ala-Kokon Kauhajoelta, Teijo Toivosen Teuvalta ja Pirjo-Liisa
Ketolan Isojoelta. Johtokunta nimesi työryhmän puheenjohtajaksi
Antti Seppälän.
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192 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 192 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Valtiovarainministeriön kuntaosaston päätös VM/2265/02.02.06.00/
2010, 1.12.2010, Päätös veroperustemuutoslaskennassa olleen virheen korjaamisesta johtuvasta vuoden 2010 kunnan peruspalvelujen
valtionosuuden tarkistamisesta. Päätös koskien Kauhajoen kaupunkia.
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 5/2010, 19.11.2010, Toimeentulotuki 1.1.2011 lukien.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston kirje LSSAVI-2010-01095/So-17ml, 2.12.2010,
Yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen, vastuuhenkilön vaihtuminen 1.5.2010 lukien, Pienkoti Tähti, Kauhajoki.
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös EPOELY/130/05.02.07/2010, Euroopan sosiaalirahaston
osittain rahoittamat projektit. Projektin nimi Seutukunnallinen Työpaja
S10250, tilitys yhteensä 38 776,47 euroa ajalta 1.1. – 30.4.2010.
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 34/3562/08, Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Projektin nimi Seutukunnallinen Työpaja S10250, projektisuunnitelman muutospäätös.
Etelä-Pohjanmaan liiton kirje 24.11.2010, Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011 - 2012.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 10.12.2010 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-11/2010 sekä vertailun vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan.
Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
FCG Finnish Consulting Group Oy:n ja Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan kanssa on tehty sopimus YHTE – Hyvä yhteistoimielin –verkostohankkeeseen osallistumisesta 16.11.2010.
Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys r.y:n kirje 2.12.2010,
Palveluista perittävät hinnat vuodelle 2011.
Teuvan Vuokratalot Oy:n kirje 18.12.2010, Vuokrankorotukset
1.3.2011 alkaen.
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Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja
30.11.2010 sekä seuraavat otteet
46 §
Yhteiset-tunnisteen kustannusten jakaminen vuoden 2010 tilinpäätöksessä ja vuoden 2011 talousarviossa.
47 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion
toteutuma tammi-syyskuu 2010
48 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarviomuutokset vuoden 2010 talousarvioon
49 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion
valmistelutilanne
51 §
Vanhainkotien ja palveluasumisen jonotilanne.
Käsittely: Kokouksessa annettiin tiedoksi lisäksi seuraavat asiat:
Kuntaliiton yleiskirje 21/80/2010, 25.11.2010, Verkkolaskutuksen
edistäminen kunnissa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat osaston kirje LSSAVI-2010-01099/So-35ml, 15.12.2010,
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen, Isojoen Sairaankuljetus Oy, Isojoki.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö LSAVI-20102806/Yr-55, 15.12.2010, Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta maksettavan korvauksen lisäys Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sopimuskunnille vuonna 2010.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/8410, 13.12.2010, työsuojelutarkastus
15.11.2010, valvontakohde Panu-tuotanto.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran kirje Dnro
8635/05.00.03/2010, 24.11.2010, Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja
nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009).
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 6/2010, 14.12.2010, Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2011.
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 7/2010, 15.12.2010, Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2011.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 18/2010, 13.12.2010, Matkakustannusten korvaukset 1.1.2011 lukien.
Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 5/2010, 10.12.2010, KuELmaksut: työnantajan keskimääräinen maksu pysyy ennallaan vuonna
2011.
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Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja
15.12.2010 sekä seuraavat otteet
54 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion
valmistelutilanne
55 §
Liikelaitoskuntayhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle 2011 sekä suunnitelmavuosille 2012 – 2013
56 §
Palvelusopimuksen valmistelu.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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193 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 193 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Ote yhtymäkokouksen 22.11.2010 pöytäkirjasta
23 § Eropyyntö luottamustoimesta / johtokunnan varajäsenen vaali
- Perusturvalautakunta 9.12.2010 (sisältää ei julkisia asioita)
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
146 § Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen akuuttiosastolle ajalle 23.1. – 31.12.2011.

Pöytäkirjantarkastus:

147 §

Fysioterapeutin toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle osastolle ajalle 1.1. – 31.12.2011.

148 §

Perushoitajan yhden kokoaikaisen toimen sijaisuuden (osaaikaeläkkeiden sijaisuus) täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle
osastolle ajalle 1.1. – 31.12.2011.

149 §

Lähihoitajan yhden kokoaikaisen toimen sijaisuuden (86,3 % sijaisuus) täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle osastolle ajalle
1.1. – 31.3.2011.

150 §

Laboratoriohoitajan/bioanalyytikon toimen sijaisuuden täyttölupa ajalle 1.1. – 30.4.2011.

151 §

Sairaanhoitajan vakinaisen toimen täyttölupa 1.1.2011 alkaen
alkusijoituspaikkana Isojoen vastaanotto.

152 §

Sairaanhoitajan kahden vakinaisen toimen täyttölupa 1.1.2011
alkaen alkusijoituspaikkana Kauhajoen vastaanotto/yhteispäivystys, edellyttäen niiden hyväksymistä vuoden 2011 talousarviossa.

153 §

Sairaanhoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Teuvan vuodeosasto 2:lle.

154 §

Sairaala-apulaisen määräaikaisen toimen täyttölupa ajalle
25.11.2010 – 31.12.2011 kohorttiyksikön perustamista varten.

155 §

Sairaanhoitajan kolmen määräaikaisen toimen täyttölupa ajalle
15.11.2010 – 31.12.2011 kohorttiyksikön perustamista varten.
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156 §

Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden (siirtyminen Potkuhankkeeseen) täyttölupa Kauhajoen vastaanottoon ajalle 1.1. –
31.12.2011.

157 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden (50 %) täyttölupa Kauhajoen
kuntouttavalle osastolle ajalle 1.11.2010 – 27.2.2011.

158 §

Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen akuuttiosastolle ajalle 8.11.2010 – 6.11.2011.

159 §

Laitoshuoltajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle osastolle ajalle 14.11.2010 – 31.8.2011.

160 §

Tutkimussairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen vastaanottoon ajalle 1.1.2011 – 5.8.2012.

161 §

Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen akuuttiosastolle ajalle 1.1. – 10.7.2011.

162 §

Lounaspalvelusopimus henkilökunnan ruokailusta Selkämeren
sairaalan ruokasalissa.

163 §

Sosiaalityöntekijän vakinaisen viran täyttölupa Isojoen toimipisteeseen 1.2.2011 alkaen.

164 §

Sosiaaliohjaajan viran sijaisuuden täyttölupa Palvelukeskus Siltaan ajalle 25.10.2010 – 8.12.2011.

165 §

Perhetyöntekijän kahden vakinaisen toimen täyttölupa 1.1.2011
alkaen.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
58 §
Hoito- ja hoivatyönjohtajan virka osastotoiminnot.
Hoito- ja hoivatyönjohtajan virkaan valitaan vt. hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki. Hakijoita oli 11.

Pöytäkirjantarkastus:
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Terveydenhoitajan toimen siirtäminen kokoaikaisesti neuvolan
toimintaan.

60 §

Näytteenotto ja kotisairaanhoitopalveluiden sopimus.
Sopimus Kotiapu ja Hoitopalvelut Tiina, Tiina Haapaniemen
kanssa ajalle 15.11.2010 – 31.12.2011.

61 §

Selkämeren sairaalan rtg-palveluiden osto.
Sopimus Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa.
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62 §

Lääkäripalvelujen hankinta.
Lääkärityövoiman vuokraussopimus (lääkäri Ullar Mätas) ajalle
1.1. – 28.2.2011.

63 §

Lääkäripalvelujen hankinta.
Lääkärityövoiman vuokraussopimus (lääkäri Ullar Mätas) ajalle
1.3. – 31.8.2011.

64 §

Puitesopimus lääkäripalvelujen hankinnasta Medonelta vuonna
2011.

65 §

Puitesopimus ravitsemusterapeutin palveluiden hankkimisesta
SeAMK:lta.

66 §

Lasten erikoislääkärin palveluiden hankkiminen erikoislääkäri
Teemu Kalliokoskelta vuonna 2011.

67 §

Psykiatrian erikoislääkärin palveluiden hankkiminen erikoislääkäri Asko Niemelältä vuonna 2011.

Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojalan päätökset;
2§
Valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen.
Valvontaeläinlääkärin virkaan valitaan eläinlääkäri Tia Kotilainen. Hakijoita oli 3.
Hallintopäällikkö Pirkko Heikkilän päätökset;
2§
Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Panu-Tuotanto.
Vuokrasopimus Kauhajoen kaupungin kanssa 1.11.2010 alkaen
koskien työpaja-tilaa Teollisuushalli 1:sta .
Palvelukeskuksen johtaja Pirkko-Liisa Utterin päätökset;
81a § Työsopimuksen purkaminen koeajalla.
Työ- ja päivätoimintojen vastaava ohjaaja Anne-Mari Huhtalan päätökset;
4§
Henkilökohtaisen avustajan toimi Teuvalla.
Henkilökohtaiseksi avustajaksi valitaan Mari Autio. Hakijoita oli
5.
Vastaanottotoiminnan osastonhoitaja Tuula Keski-Pukkilan päätökset;
641 § Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Päivi-Elina Kuusisto ajalle
3.1.2011 – 5.8.2012.
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Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Riitta-Liisa Metsälehto ajalle
1.1.2011 – 1.1.2012.

Diagnostisten palveluiden osastonhoitaja Ulla Ylilammin päätökset;
7§
Laboratoriohoitajan/bioanalyytikon toimen täyttäminen.
Laboratoriohoitajan/bioanalyytikon toimeen valitaan laboratoriohoitaja Merja Karijoki. Hakijoita oli 5.
Käsittely: Kokouksessa annettiin tiedoksi lisäksi seuraavat päätökset:
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
163 §

Hoitoapulaisen määräaikaisen toimen täyttölupa Teuvan Henriikkakodille ajalle 3.1. – 3.7.2011.

164 §

Hoitoapulaisen vakinaisen toimen täyttölupa Teuvan Henriikkakodille.

165 §

Lähihoitajan toimien sijaisuuksien (vuosilomat) täyttölupa Teuvan Henriikkakodille ajalle 3.1. – 28.8.2011.

166 §

Lähihoitaja toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan Henriikkakodille ajalle 24.1. – 18.12.2011.

167 §

Sopimus laboratorio ym. kuljetusten hankinnasta ajalla 1.1. –
30.6.2011. Sopimus Tapio Kankaisen kanssa.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
400 § Määräaikainen virka tai toimi.
Lääkärin/amanuenssin virkaan lääkärien vastaanottoon valitaan
Assaad Wassim ajalle 18.10.2010 – 30.4.2011.
Palvelukeskuksen johtaja Pirkko-Liisa Utterin päätökset;
85a §

Työnjohtaja Pia Mäkisalon työsuhteen muuttaminen toistaiseksi
voimassa olevaksi.

85b §

Työnjohtaja Olli Illikaisen työsuhteen muuttaminen toistaiseksi
voimassa olevaksi.

Vt. hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäen päätökset;
5§
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Vs. osastonhoitaja Irma Harjulan päätökset;
4§

Hoitoapulaisen työsuhteen vakinaistaminen.
Hoitoapulaisen tehtävään vakinaistetaan Marianne Rinta-Säntti
1.1.2011 alkaen.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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194 §
Muut asiat
Johtokunta 194 §

Kokouksen jäsenille jaettiin suunnitelma vuoden 2011 kokousaikataulusta. Seuraavan johtokunnan kokous on 17.1.2011 klo 13.00.
Johtokunnan puheenjohtaja Hautala esitti kiitoksensa johtokunnalle
ja liikelaitoskuntayhtymän henkilöstölle kuluneesta vuodesta.
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