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1§
Johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 1 §

Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä
siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja
pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 41
§:n 1 mom:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä
päivää aiemmin on ilmoitettu.
Hallintosäännön 41 § 5 mom:n mukaan pöytäkirjan nähtävillä pitämisen tavasta päättää toimielin vuosittain.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että johtokunnan pöytäkirjat
pidetään vuonna 2011 yleisesti nähtävänä tarkastusta seuraavana
päivänä kello 9.00 – 15.00 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa Kauhajoen kaupungintalolla.
Edellä olevan lisäksi todetaan, että johtokunnan pöytäkirjat julkaistaan myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän wwwsivuilla Internetissä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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Valmistelijat/lisätiedot: hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki,
050 386 4679; ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala, puh. 040 184 0072
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

puh.

2§
Ikäihmisten palveluasumisen asiakasmaksut 1.3.2011 alkaen

Johtokunta 2 §

Hoidon ja hoivan palvelualueella on ollut käytössä yhtenäiset ikäihmisten palveluasumisen asiakasmaksut 1.1.2010 alkaen (johtokunta
18.8.2009 § 123, päivitys johtokunta 29.12.2009 § 230, lisäys johtokunta 18.1.2010 § 4, päivitys sisäisen tukipalvelun johtaja 23.3.2010
§ 2).
Tavallisen ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu koostuu
vuokrasta, hoidon ja hoivan kuukausimaksusta ja tukipalvelumaksusta. Lyhytaikaisen palveluasumisen osalta toimitaan vuorokausihinnoittelun mukaisesti.
Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta
aiheutuvien kustannusten suuruinen. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734, 2 § (6.6.2008/387)). Maksun
suuruus määritetään vuosittain.
1.3.2011 alkaen tavallisen ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun määräytymisperusteita muutetaan siten, että asiakkaan bruttotuloina otetaan huomioon myös eläkkeensaajan asumistuki ja rintamalisä.
Asiakkaan käyttövaraa nostetaan nykyisestä 90 eurosta 120 euroon
kuukaudessa. Jos käyttövara jää alle 120 €/kk, tulee ensisijaisesti
alentaa hoidon ja hoivan palvelumaksua ja toissijaisesti tukipalvelumaksua.
Esityslistan lisätietona on johtokunnan 18.12.2008 § 123 hyväksymä
ikäihmisten palveluasumisen asiakasmaksuohje päivitettynä esityksen mukaisilla asiakasmaksuilla 1.3.2011 alkaen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä esityksen mukaiset
ikäihmisten palveluasumisen asiakasmaksut, jotka tulevat voimaan
1.3.2011 alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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3§
Lasten perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset vuonna 2011
Valmistelija/lisätiedot: johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, puh. 043 820
0478
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 3 §

Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrää tulee perhehoitajalain (312/1992) 2 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfon 6/2010 mukaan perhehoitajalain mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä on vuonna 2010 ollut
347,42 euroa kuukaudessa. Vuodelle 2011 vahvistettu palkkakerroin
on 1,253. Hoitopalkkiot nousevat vuoden 2010 tasosta noin 1,79 prosenttia ja hoitopalkkion alaraja vuonna 2011 on 353,62 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohden.
Perhehoitajille maksettavia kulu- ja käynnistämiskorvauksia sekä
toimeksiantosopimuksessa sovittuja kulukorvauksia tulee perhehoitajalain (312/1992) 3 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden
alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on ollut vuoden
2010 alusta lukien 375,08 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä
kohden ja käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä 2 663,76 euroa.
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfon 6/2010 mukaan kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2011 lukien 378,08 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa ja käynnistämiskorvauksen
enimmäismäärä on 2 685,07 euroa.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä lasten perhehoidon palkkiot ovat olleet vuonna 2010 välillä 347,41 e/kk – 873,02
e/kk lapsen tai nuoren hoidon tarpeesta riippuen. Palkkiota on korotettu sosiaalityöntekijän arvion perusteella mm. silloin, kun lapsella
on terapian tarve, lapsi tarvitsee erityistä tukea koulunkäynnissä, lapsella on fyysinen sairaus tai hänet on sijoitettu uudelleen ensimmäisen sijoituksen purkauduttua tai hän tarvitsee tavanomaista enemmän hoitoa ja huolenpitoa. Palkkiota on korotettu alarajasta myös silloin, jos sijaisvanhempi jää lomalle omasta työstään hoitamaan sijaislasta kotiin. Kulukorvaukset ovat olleet 0 - 15 -vuotiailla 375,08 euroa/kk ja 16 - 17 -vuotiailla 383,63 e/kk.
Lasten perhehoidon osuus lasten sijoituspaikkana on vähentynyt
huomattavasti viime vuosina ja yhä useammin lapsi sijoitetaan lastensuojelulaitokseen tai ammatilliseen perhekotiin. Liikelaitoskuntayhtymän sijaishuollossa olevista lapsista oli 31.12.2010 yhdeksän
lasta sijoitettuna perhehoitoon, 6 lasta ammatilliseen perhekotiin ja
12 lasta laitoshoitoon.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 3 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
17.1.2011

Sivu

5

Perhehoidon kehittäminen on lapsiperheiden sosiaalityön yksi keskeinen tavoite vuosille 2011 - 2012. Tällä hetkellä lasten perhehoitajien rekrytointia ja kouluttamista varten ei ole toimivaa mallia. Vuoteen 2009 saakka sijaisperheiden rekrytointi ja koulutuspalvelut ostettiin Seinäjoen kaupungilta, mutta tämä palvelu on loppunut kesällä
2009. Tällä hetkellä sijaisperheitä on saatavilla yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka valmentavat sijaisperheet ja myyvät valmiin palvelupaketin kuntiin. Yksityisten perhehoitopalvelujen perhehoitajille maksamat palkkiot ovat keskimäärin 1 500 euroa/kk, tämän lisäksi maksetaan kulukorvaus ja palvelumaksu yksityiselle palveluntuottajalle.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lapsiperheiden sosiaalityö on käynnistänyt yhteistyötä sijaisperheiden hankkimiseksi Ilmajoen, Jalasjärven ja Kurikan kuntien kanssa, sillä suositusten mukaan sijaisperheiden rekrytointi ja koulutus olisi hyvä tehdä alueellisesti. Tavoitteena on tehdä kuntien yhtenäinen toimintamalli lasten
perhehoitoon.
Alueellisesti on neuvoteltu sijaisperheille maksettavien palkkioiden ja
kulukorvausten yhdenmukaistamisesta näiden kuntien alueella. Perhehoitajille maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten taso on yksi
keskeinen menestystekijä uusien perhehoitajien hankinnassa. Tästä
syystä johtokunnalle esitetään, että lasten sijaishuollossa perhehoitajille maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten alarajaa nostetaan ja
yhdenmukaistetaan naapurikuntien kanssa samalle tasolle.
Perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten korotuksiin on vuoden
2011 talousarviossa varattu määräraha.
Esityslistan lisätietona on tilastotietoa perhehoidon kulukorvauksista
ja hoitopalkkioista.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että lasten perhehoidossa
1.1.2011 alkaen hoitopalkkion alaraja on 650 euroa/kk perhehoidossa olevaa lasta/nuorta kohden. Hoitopalkkiota korotetaan lapsen tarvitseman erityisen tuen mukaan sosiaalityöntekijän tekemän arvion
perusteella.
Edelleen johtokunta päättää, että kulukorvauksen alaraja on 1.1.2011
lukien 430 euroa 0 - 15 v. ja 480 e/kk 16 - 18 v. perhehoidossa olevaa lasta kohden. Kulukorvauksen lisäksi perhehoitajalle maksetaan
lapsen lapsilisä ja mahdollinen hoitotuki. Kulukorvaus jälkihuollossa
olevaa 18 - 20 -vuotiasta nuorta kohden on 480 e/kk.
Lisäksi johtokunta päättää, että käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on vuonna 2011 lain mukainen 2 685,07 euroa perhehoidossa
olevaa henkilöä kohti.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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4§
Muutokset Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2011
talousarvioon
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 §
Johtokunta 21.12.2010/ 189 §
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.
----Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 4 §

Johtokunnan 21.12.2010 § 189 hyväksymässä talousarviossa on
havaittu laskuvirhe, joka on syytä korjata. Vuoden 2011 talousarviossa s. 22 on ATK-investoinnit vuodelle 2011, joissa on asianhallintajärjestelmä 20 000 euroa ja avohoidon Hilmo-järjestelmä 10 000 euroa, joka on 21.12.2010 hyväksytystä talousarviosta poiketen yhteensä 30 000 euroa eikä 20 000 euroa. Näin ollen investoinnit vuodelle 2011 yhteensä on 545 600 euroa 535 600 euron sijaan.
Kyseinen lukuvirhe vaikuttaa myös s. 23 rahoituslaskelmassa siten,
että investointien rahavirran investointimenot vuodelle 2011 tulee olla
-545 600 euroa, jolloin toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä
on -188 300 euroa ja rahoituksen rahavirran lainakannan muutoksissa pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta tulee olla 188 300 euroa, jolloin rahoituksen rahavirta yhteensä on 188 300 euroa.
Investointien poistolaskennassa ko. lukuvirhettä ei ole toistettu. Lukuvirhe ei vaikuta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä muualle talousarvioon eikä taloussuunnitelmaan.
Johtokunnan 21.12.2010 § 189 hyväksymässä talousarviossa on niin
ikään ollut tarkoitus eriyttää yleinen hallinto ja sisäinen tukipalvelu
omiksi palvelualueikseen johtokunnan päätöksen 20.9.2010 § 121
mukaisesti, mutta ne on epähuomiossa summattu sisäisen tukipalvelun alueen taulukkoon s. 95 kuntien maksuosuudet mukaan lukien.
Yleinen hallinto ja sisäisen tukipalvelun alue tulee eriyttää omiin numeerisiin taulukoihin. Eriyttäminen ei vaikuta muualle talousarvioon
ja taloussuunnitelmaan.
Esityslistan lisätietona ovat talousarviokirjan sivut 22, 23 ja 93 – 96
korjattuina.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 4 §
(jatkoa 10)

Kokouspäivämäärä
17.1.2011

Sivu

16

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää tehdä 21.12.2010 § 189 hyväksyttyyn vuoden 2011 talousarvioon esittelyssä mainittujen lukuvirheiden takia seuraavat muutokset:
- s. 22 ATK-investoinnit vuodelle 2011 on yhteensä 30 000 euroa
- s. 22 investoinnit vuodelle 2011 yhteensä on 545 600 euroa
- s. 23 investointien rahavirran investointimenot vuodelle 2011 on
-545 600 euroa
- s. 23 toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä on -188 300
euroa
- s. 23 rahoituksen rahavirran lainakannan muutoksissa pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta on 188 300 euroa
- s. 23 rahoituksen rahavirta yhteensä on 188 300 euroa
- s. 95 sisäisen tukipalvelun alueen taulukon sijaan:

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ
Palvelulalue:

Sisäisen tukipalvelun alue

Palvelualueen esimies:

Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen (vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi)

Sisäisen tukipalvelun alue
TULOSLASKELMA

Talousarvioehdotus
Tilinpäätös Talousarvio
2009

2010

Muutos

Taloussuunnitelma

Johtokunta

Ta 2010

2012

2013

2011

Ta 2011

1000 €

1000 €

TOIMINTATUOTOT

0

0

137 000

137

137

TOIMINTAKULUT

0

0

-2 663 620

-2 710

-2 710

TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ

0

0

-2 526 620

-2 573

-2 573

- Poistot

0

0

-3 000

-3

-3

TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ

0

0

-2 529 620

-2 570

-2 570

Yleinen hallinto

Talousarvioehdotus

TULOSLASKELMA

Tilinpäätös Talousarvio
2009

2010

Muutos

Taloussuunnitelma

Johtokunta

Ta 2010

2012

2013

2011

Ta 2011

1000 €

1000 €

TOIMINTATUOTOT

0

0

74 108 233

0

0

TOIMINTAKULUT

0

0

-632 393

-654

-654

TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ

0

0

73 475 840

-654

-654

- Poistot

0

0

-88 600

-89

-89

TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ

0

0

73 387 240

-743

-743

Taulukoista puuttuu Tilinpäätös 2009 ja Talousarvio 2010 tiedot, koska sisäiseen tukipalveluun ja yleiseen hallintoon tehtyjen muutosten vuoksi ajantasainen vertailutieto puuttuu. Yleisen hallinnon toimintatuotot sisältävät
kuntien maksuosuudet pois lukien kuntien perustoimentulontuen valtionosuudet jotka ovat toimeentulotuen kustannuspaikalla.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
Korjattu vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011 – 2013 taloussuunnitelma on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1 / johtokunta
17.1.2011.
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5§
Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen irtisanoutuminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 5 §

Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen on jättänyt 29.12.2010 irtisanoutumisilmoituksen sosiaalipalvelujohtajan virasta 1.8.2011 lukien
eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Hallintosäännön 23 § mukaan johtokunta valitsee liikelaitoskuntayhtymän johtajan sekä palvelujohtajat ja 28 § mukaisesti palvelussuhteen päättymisestä päättää se viranomainen, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän palvelussuhteeseen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.8.2011
alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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6§
Sosiaalipalvelujohtajan viran kelpoisuusehdot ja viran auki julistaminen
Valmistelija/lisätiedot: liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, puh.
040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 6 §

Sosiaalipalvelujohtajan virka tulee avoimeksi 1.8.2011. Hallintosäännön 23 § mukaan johtokunta valitsee liikelaitoskuntayhtymän johtajan
ja palvelujohtajat.
Hallintosäännön 21 § mukaan viran/toimen julistaa haettavaksi se,
jonka tehtävänä on valita viranhaltija/työntekijä avoinna olevaan virkaan/toimeen. Hallintosäännön 22 § mukaan liikelaitoskuntayhtymän
henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista päättää viran/toimen
auki julistava viranomainen. Päätös on tehtävä ennen viran auki julistamista.
Sosiaalipalvelualue tulee jatkossakin olemaan liikelaitoskuntayhtymän palvelualue ja sillä tulee olemaan palvelujohtaja.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää sosiaalipalvelujohtajan kelpoisuusehdot:
Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun lain (272/05) 10 §:n 1 mom. mukainen pätevyys.
Lisäksi sosiaalipalvelujohtajalta edellytetään kokemusta muutosjohtamisesta, yhteistyökykyä ja kehittämismyönteisyyttä.
Hakijalle luetaan eduksi laaja-alainen kokemus sosiaalityöstä.
Edelleen johtokunta päättää, että sosiaalipalvelujohtajan virka laitetaan julkiseen hakuun.
Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Johtokunta päättää sosiaalipalvelujohtajan kelpoisuusehdot:
Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun lain (272/05) 10 §:n 1 mom. mukainen pätevyys.
Lisäksi sosiaalipalvelujohtajalle luetaan eduksi kokemus muutosjohtamisesta, yhteistyökyky ja kehittämismyönteisyys sekä laaja kokemus sosiaalityöstä.
Edelleen johtokunta päättää, että sosiaalipalvelujohtajan virka laitetaan julkiseen hakuun.
Johtokunnan päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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7§
Palveluasumisen asukkailta perittävien vuokrien korotus Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä
Valmistelija/lisätiedot: vt. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila, puh. 040 828 1557
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 7 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä, tavallisen ja tehostetun palveluasumisen sekä vammaispalvelujen kehitysvammahuollon asumispalvelujen asukkailta perittävät vuokrat ovat olleet
voimassa samansuuruisena, siitä asti kuin toiminta siirtyi liikelaitoskuntayhtymälle Isojoen, Karijoen, Teuvan kunnilta sekä Kauhajoen
kaupungilta 1.1.2009. Asukkaiden ja palvelunjärjestäjän väliset vuokrasopimukset siirtyivät kunnilta LLKY:lle toiminnan siirtyessä.
Voimassa olevat tavallisen ja tehostetun palveluasumisen vuokrat on
tarkistettu viimeksi: Isojoen kunnassa 18.02.2008 (Kunnanhallituksen
päätös 30 §), Karijoen kunnassa 24.11.2008 (Sosiaalilautakunnan
päätös 37 §, joka astui voimaan 1.1.2009), Kauhajoella 18.12.2007
(Perusturvalautakunnan päätös 102 §, joka astui voimaan 1.2.2008)
sekä Teuvan kunnassa 2.10.2007 (Sosiaali- ja terveyslautakunnan
päätös 115 §, joka astui voimaan 1.12.2007).
Erimuotoisten palveluasumisen asukkailta perittäviä vuokria ei ole
tarkistettu toiminnan ollessa LLKY:n alaisena. Kahden aikaisemman
toimintavuoden aikana LLKY:n vuokrien perusteina oleviin kustannuksiin on tullut nousua sekä kolmannen toimintavuoden eli talousarviovuoden 2011 odotetut kustannukset nousevat edelliseen vuoteen
verrattuna 39,11 %. Talousarviossa 2010 palveluasumiseen kohdistuvat, vuokran perusteena olevat LLKY:n kiinteistöjen kustannukset
olivat -441 887 €, kun ne vuoden 2011 talousarviossa ovat -614 713
€.
Asukkailta perittävä vuokra muodostuu osasta LLKY:lle muodostuvista kiinteistökustannuksista sekä niihin sisältyvistä sähkö-, vesi- ja
lämmityskustannuksista. Vertailtavien vuosien välillä äkillisen nousun
kustannuksissa aiheuttaa vuokrien laskennan pääperusteena olevan
kiinteistön pääoma-arvon laskentatavan yhtenäistäminen LLKY:n
toiminta-alueen kunnissa. Tämän seurauksena kiinteistöjen laskennallinen pääoma-arvo nousi useissa palveluasumisenkin yksiköissä.
Tarkoituksenmukaista ei ole periä asukkailta LLKY:lle kohdistuvia
kiinteistökustannuksien nousua sellaisenaan, koska se perustuu
pääosin laskennalliseen arvoon sekä huomioon ottaen kustannusten
äkillisen nousun. Asukkaan kannalta kohtuullista sekä tarkoituksenmukaista on tarkastella niiden kustannusten kehitystä, jotka kohdistuvat asukkaan käyttämiin hyödykkeisiin asumisessa. Näitä ovat
esimerkiksi edellä mainitut sähkö-, vesi- sekä lämmityskustannukset.
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Yleisesti vuokrien muutoksen perusteena käytetään elinkustannusindeksiin sidottua tarkastelutapaa. Sen katsotaan vastaavan asumisen
kustannuksissa tapahtuvia muutoksia. LLKY:n ja asukkaiden välisissä vuokrasopimuksissa yleisenä perusteena vuokran tarkastamiselle
on käytetty vuotuisia asuntojen todellisia kustannuksia. Jos sopimuksen kohtaa toteutettaisiin sellaisenaan, niin seurauksena olisi asiakkaalle kohtuuton vuokrien nousu.
Kunnilta LLKY:lle siirtyneissä vuokrasopimuksissa, edellisistä vuokrien tarkistus ajankohdissa on eroavaisuuksia. Näitä on tarkoituksenmukaista yhtenäistää vastaamaan kehittynyttä kustannustasoa sekä
selkeyttämään vuokrien tarkistusta tulevaisuudessa.
Isojoen kunnan, Kauhajoen kaupungin ja Teuvan kunnan aikaiset
vuokran tarkistukset perustuvat vuotta 2008 aiempaan tilanteeseen.
Karijoen kunnan aikainen vuokran tarkistus perustuu vuotta 2009 aiempaan tilanteeseen. Mm. vuokrakustannuksia kuvaava elinkustannusindeksi on ollut tammikuussa 2008 suuruudeltaan 1695. Tammikuussa 2009 vastaava luku on ollut 1732. Indeksin viimeisin tarkistus
on tehty marraskuussa 2011, jolloin indeksi oli luvussa 1768. Indeksin muutos on ollut tammikuun 2008 ja marraskuun 2010 välisenä aikana 4,3 %. Vastaavasti muutos on ollut tammikuun 2009 ja marraskuun 2010 välisenä aikana 2,1 %.
Kustannuskehityksen paremman vastaavuuden ja yhtenäisemmän
vuokrien tarkistuskäytännön saavuttamiseksi Isojoen Koivukodin,
Kultatähkän ja Mäntyrinteen, Kauhajoen Sanssin palvelukodin, KujaKokon ja Kujakodon yksikköjen sekä Teuvan Ailintuvan, Niittyleinikin,
Mäntyniemen, Syyspihlajan, Simonhovin, Nummirannan sekä Kaislakodin asukkaiden nykyisten vuokrien kohtuulliseksi vuokrien korotukseksi on katsottu 4,3 %. Tämä vastaa elinkustannusindeksin muutosta tammikuun 2008 ja marraskuun 2010 välisenä aikana.
Myöhäisemmän tarkistusajankohdan vuoksi, edellä mainituiden perusteiden johdosta Karijoen Saliininkodin asukkaiden voimassa olevia vuokrien kohtuulliseksi korotukseksi on katsottu 2,1 %. Tämä vastaa elinkustannusindeksin muutosta tammikuun 2009 ja 2010 välisenä aikana.
Vuokran korotuksista ilmoitetaan asukkaille vähintään kuukausi ennen niiden voimaantuloa. Samalla ilmoitetaan asukkaille heidän
muuttunut henkilökohtaisen vuokran suuruus.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää vahvistaa palveluasumisen
asukkailta perittäviin vuokriin ehdotetut korotukset. Asukkailta perittävien vuokrien korotukset astuvat voimaan 1.3.2011. Ehdotetut korotukset kohdistuvat seuraavasti:
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Koivukodin, Kultatähkän, Mäntyrinteen, Sanssin palvelukodin, KujaKokon, Kujakodon, Ailintuvan, Niittyleinikin, Mäntyniemen, Syyspihlajan, Simonhovin, Nummirannan ja Kaislakodin vuokria nostetaan 4,3
% voimassa olevasta vuokrasta. Saliininkodin vuokria nostetaan 2,1
% voimassa olevasta vuokrasta.
Käsittely: Käsittelyn alussa esittelijä täydensi päätösehdotustaan
seuraavasti:
Teuvan palveluasumisen osalta hoitokoti Päivänsiipi tulee lisätä luetteloon. Päivänsiivessä vuokria korotetaan 1.3.2011 alkaen 4,3 %.
Johtokunnan päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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8§
Arkistosihteerin viran perustaminen
Valmistelija/lisätiedot: liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, puh.
040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 8 §

Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2011 talousarvioon sisältyy sisäisen
tukipalvelun toimistotukeen toimistosihteerin toimen perustaminen.
Em. toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat liikelaitoskuntayhtymän arkistoinnin ja arkistonmuodostuksen ohjaus/johtaminen, valvonta, kehittäminen ja koulutus. Tehtäviin kuuluu myös muita hallinto- ja sisäisen
tukipalvelun sekä tietopalveluun liittyviä tehtäviä.
Toimistosihteeri/arkistosihteeri käyttää julkista valtaa johtaessaan arkistotointa. Asiasta mainitaan liikelaitoskuntayhtymän arkistotoimen
toimintaohjeissa. Tämän vuoksi tulisi toimistosihteerin toimen sijaan
perustaa arkistosihteerin virka. Virka sijoittuu sisäisen tukipalvelun
alueelle. Viran perustaminen ei aiheuta talousarviomuutoksia.
Hallintosäännön 20 § mukaan johtokunta päättää talousarvion puitteissa viran perustamisesta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää perustaa arkistosihteerin viran.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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9§
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarjous vuoden 2011 erikoissairaanhoitopalveluista
Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 9 §

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kunnittain tarjouksen vuoden 2011 erikoissairaanhoitopalveluista, liite 1 / johtokunta
17.1.2011. Tarjous perustuu sairaanhoitopiirin talous- ja toimintasuunnitelmaan sekä jäsenkuntien aikaisempien vuosien palvelujen
käytön perusteella tehtyyn arvioon kunnan/kaupungin palvelutarpeesta. Tarjouksen laskentaperusteena on käytetty enimmäkseen vuoden
2010 kertymätietoja sekä sairaanhoitopiirin talous- ja toimintasuunnitelman vuoden 2011 tietoja.
Sopimusohjaustarjous ei sisällä terveyskeskukselta / terveyskeskuskuntayhtymältä laskutettavia palveluja, lääkinnällistä kuntoutusta,
apuvälinepalveluja, erityisvelvoitemaksua eikä kalliin hoidon tasausta,
joista on ilmoitettu erillisinä liitteinä. Kunnittaisesta sopimusohjaustarjouksesta on laadittu yhteenveto, joka on esityslistan liitteenä 2 / johtokunta 17.1.2010. Mikäli tarjous hyväksytään sellaisenaan, pelkkä
ilmoitus sairaanhoitopiirille tarjouksen hyväksymisestä riittää. EteläPohjanmaan sairaanhoitopiiri pyytää samalla ilmoittamaan, haluammeko jatkossa, että sairaanhoitopiiri edelleen lähettää tarjouksen erikoissairaanhoidon palveluista. Toteutuvat kustannukset määräytyvät
käytettyjen palveluiden mukaan.
Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä esittää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemien tarjousten hyväksymistä Isojoen, Karijoen,
Kauhajoen ja Teuvan osalta, sillä nyt ei ole tehty palvelurakennemuutosta, joka vaikuttaisi tähän.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin tarjouksen vuoden 2011 erikoissairaanhoitopalveluista Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan osalta. Johtokunta ilmoittaa sairaanhoitopiirille, että liikelaitoskuntayhtymä haluaa jatkossakin tarjouksen erikoissairaanhoidon palveluista. Asia saatetaan tiedoksi yhteistoimintalautakunnalle.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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10 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 10 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 8/2010, 30.12.2010, Toimeentulotuki 1.1.2011 lukien.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen päätös LSSAVI-2010-00698/So-17ml,
30.12.2010, Lupa yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen, toimintayksikkö Mikeva Oy:n Kauhajoen palvelukoti, Kauhajoki.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen kirje LSSAVI-2010-01243/So-17ml,
30.12.2010, Yksityisen sosiaalipalvelun lopettaminen, toimintayksiköt
Mendis Palvelukodit Oy:n Palvelukoti Ylätupa ja Palvelukoti Välitupa,
Kangasto.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen kirje LSSAVI-2010-01244/So-17ml,
30.12.2010, Yksityisen sosiaalipalvelun lopettaminen, toimintayksiköt
Terveyspalvelut Mendis Oy:n Kauhajoen palvelukoti ja Teuvan palvelukoti, Kauhajoki ja Teuva.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen päätös LSSAVI/1/07.00.00/2011, 3.1.2011,
Perustoimeentulotukeen maksettavat valtionosuusennakot vuonna
2011.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/8407, 13.12.2010, työsuojelutarkastus
15.11.2010, valvontakohde Sanssin Palvelukoti.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 10/8409, 13.12.2010, työsuojelutarkastus
15.11.2010, valvontakohde Palvelukeskus Silta.
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös 5/5, EPOELY/130/05.02.07/2010, 13.12.2010, Euroopan
sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Projektin nimi Seutukunnallinen Työpaja S10250, tilitys yhteensä 30 174,78 euroa ajalta
1.9. – 31.12.2009.
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Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 4/4, EPOELY/323/04.00.05.00/2010, 16.12.2010, Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Projektin nimi Työpaja Focus S10345, projektisuunnitelman muutospäätös.
Arkistolaitoksen Vaasan maakunta-arkiston tarkastuskertomus
AL/499/07.01.01.02.01/2010, 1.12.2010. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tarkastus, 16.11.2010, tarkastuskohde Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 19/2010, 31.12.2010, Vuoden
2010 yleiskirjeluettelo.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 1/2011, 3.1.2011, Työsopimuslain muutos.
Kuntien eläkevakuutuksen virkakirje 2/2010, 15.12.2010, Kuntien
eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. Pöytäkirjanote valtuuskunnan kokouksesta 9.12.2010 § 14, Kunnallisen eläkelaitoksen lisäeläkesäännön muutos.
Ote Teuvan kunnanhallituksen pöytäkirjasta 29.11.2010
206 § Siivouspalvelusetelijärjestelmän jatkaminen.
Käsittely: Kokouksessa annettiin tiedoksi lisäksi seuraava asia:
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Isojoen, Kauhajoen
ja Teuvan toimipisteiden kotipalvelun ja lastensuojelun viranhaltijoiden antama selvitys 13.1.2011Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle niistä toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet lapsiperheiden
kotipalvelun järjestämisessä havaittujen epäkohtien ja puutteellisuuksien korjaamiseksi (johtokunta 29.11.2010 § 165). Selvitys jaettiin
tiedoksi kokouksessa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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11 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 11 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Ympäristölautakunta 16.12.2010
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
168 § Terveydenhoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa neuvolatoimintoihin ajalle 1.1. – 31.7.2011.
169 §

Terveydenhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan vastaanottoon ajalle 20.1. – 31.12.2011.

170 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden (osa-aikaeläke) täyttölupa Kauhajoen akuuttiosastolle ajalle 1.1. – 31.12.2011.

171 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Teuvan osastolle 1
ajalle 27.12.2010 – 4.11.2011.

172 §

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

173 §

Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Kauhajoen kotihoitoon 1.1.2011 alkaen.

174 §

Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Kauhajoen kotihoitoon 1.1.2011 alkaen.

175 §

Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Isojoen Koivukartanon ja Koivukodin yhteisenä toimena 1.1.2011 alkaen.

176 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Isojoen Koivukodille
ajalle 1.1. – 31.12.2011.

177 §

Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen akuuttiosastolle ajalle 3.3. – 31.8.2011.

178 §

Työnjohtajan vakinaisen toimen täyttölupa Palvelukeskus PanuTuotannon pesula-työpajaan 1.2.2011 alkaen.

Vs. liikelaitoskuntayhtymän johtaja Anna Eleniuksen päätökset;
179 § Asuinhuoneiston vuokraus Kauhajoelta edelleen henkilöstölle
vuokrattavaksi.
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Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturin päätökset;
4§
Osastotoiminnan päivä- ja yöhoitomaksujen määräytyminen
jäsenkuntien, ulkopaikkakuntalaisten ja täyskustannuskorvausasiakkaiden laskutukseen.
5§

Saatavien poistaminen.

3§

Määräaikainen virka tai toimi.
Apulaiskamreerin virkaan valitaan Niku Latva-Pukkila ajalle 1.1.
– 1.12.2011.

Lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Paula UusiHakalan päätökset;
29 §
Lapsiperheiden sosiaalityön ydinprosessin sosiaalityöntekijän
viran täyttäminen 1.1.2011 alkaen.
Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan YTM Anneli Ollikainen
1.1.2011 alkaen. Hakijoita oli 4.
30 §

Lapsiperheiden sosiaalityön ydinprosessin sosiaalityöntekijän
viran täyttäminen 1.3.2011 alkaen.
Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan sosionomi AMK Tuovi Lehtonen määräaikaisesti ajalle 1.3.2011 – 28.2.2012. Hakijoita oli
4.

31 §

Lapsiperheiden sosiaalityön ydinprosessin intensiivisen perhetyön perhetyöntekijöiden toimien täyttäminen.
Perhetyöntekijöiden toimiin valitaan sosionomi AMK Niina Jonsson ja sosionomi AMK Tia Lång. Hakijoita oli 7.

32 §

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen.
Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan sosiaalityöntekijä Heikki
Helinko 10.1.2011 alkaen. Hakijoita oli 4.

Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälän päätökset;
180 § Määräaikainen virka tai toimi.
Sosiaaliohjaajan virkaan valitaan Minna Perälä ajalle 1.12.2010
– 8.12.2011.
208a § Aikuissosiaalityön ydinprosessin sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Isojoen toimipisteessä.
Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan sosionomi sosiaalihuoltaja
Pirjo Sartola. Hakijoita oli 4.
Vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Erja Kippolan päätökset;
12 §
Työnohjaussopimuksen hyväksyminen.
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Hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivosen päätökset;
3§
Hygieniapassikoulutuksen hankinta.
Koulutus hankitaan Suupohjan ammatti-instituutilta (aikuiskoulutusosasto).
4§

Nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon koulutuksen hankinta.
Koulutus hankintaa Sedu aikuiskoulutukselta.

Ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsalan päätökset;
1§
Määräaikainen virka tai toimi.
Perhehoidonohjaajaksi ikäihmisten perhehoitoon valitaan Lisa
Sipilä ajalle 1.1. – 31.12.2011.
Kauhajoen akuuttiosaston osastonhoitaja Riitta Saunamäen päätökset;
755 § Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Marika Ylikoski ajalle 1.1. –
10.7.2011.
Kauhajoen akuuttiosaston vs. osastonhoitaja Tiina Talvitien päätökset;
69 §
Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Kati Vilponen ajalle 1.1. –
31.12.2011.
9§

Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Katja Hirvimäki ajalle 23.1. –
31.12.2011.

Kauhajoen kuntouttavan osaston vs. osastonhoitaja Sirkka Metsärannan päätökset;
1§
Fysioterapeutin määräaikaisen työsuhteen täyttäminen ajalle
3.1. – 31.12.2011.
Fysioterapeutin toimeen alkusijoituspaikkana kuntouttava osasto sekä Sanssin palvelukoti valitaan fysioterapeutti Tuula Kankaanpää. Hakijoita oli 9.
2§

Fysioterapeutin määräaikaisen työsuhteen täyttäminen.
Kuntouttavan osaston sekä Sanssin palvelukodin fysioterapeutin määräaikaiseen toimeen ajalle 3.1. – 31.12.2011 valitaan
fysioterapeutti Pia Hoppa kieltäytyneen Tuula Kankaanpään tilalle.

Teuvan vuodeosaston 1 osastonhoitaja Anne Lehtisen päätökset;
513 § Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Anne-Mari Birling ajalle 1.1. –
4.9.2011.
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533 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Anne Kotiranta ajalle 1.1. –
28.8.2011.

541 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Tiina Luhtala ajalle 1.1. –
28.8.2011.

542 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Seija Ojanpää ajalle 1.1. –
28.8.2011.

545 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Linda Potila ajalle 3.1. –
4.11.2011.

7§

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Susanna Jeronen 17.1.2011
alkaen.

Kauhajoen kotihoidon palveluohjaaja Katja Karhunsaaren päätökset;
247 § Määräaikainen virka tai toimi.
Kodinhoitajan toimeen valitaan Tuija Hanka ajalle 27.12.2010 –
31.7.2011.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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