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34 §
Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 21.2.2011 / 32 §
Valmistelija/lisätiedot: liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543
1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 32 §

Johtokunta on kokouksessaan 7.2.2011 § 18 merkinnyt tiedoksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lausunnon koskien
työryhmän väliraporttia 2010.
Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän väliraportti käsittelee tulevaa lainsäädäntöä. Työryhmä on yleisesti esittänyt, että sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja rahoitus tulisi olla samalla taholla. Työryhmän raportti sisältää 38 sivua ja siinä on useita
ehdotuksia jatkovalmistelulle.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on antanut oman lausuntonsa,
jonka valmisteluun eivät ole perusterveydenhuollon toimijat tai kunnat
kuitenkaan voineet osallistua.
Paras-lain toteutus Suupohjassa on toteutunut täysin lain hengen
mukaisesti koottaessa palvelujen järjestäminen Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan tehtäväksi. Järjestämisvastuu kattaa
sosiaalipalvelut, terveydenhuollon palvelut sisältäen erikoissairaanhoidon sekä ympäristötoimen palvelut. Näin on saatu alueen tarpeita
vastaava, lähellä kuntia olevan toimintatapa, jossa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä tuottaa palvelut tai toimii niiden ostajana.
Erikoissairaanhoidon rooli on tuottaa juuri ne palvelut, jotka siltä tilataan. Muilta osin palvelujen toteuttamisvastuu on yhteistoimintaalueella. Erikoissairaanhoidon konsultaatioita ja erityisosaamista yhteistoiminta-alueille on kehitetty ja sitä on syytä lisätä esim. geriatriassa ja psykiatriassa.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei lausunnossaan ole lähtenyt
nykyisin toimijoiden näkökulmasta vaan korostaa lausunnossa useaan kertaan ns. terveyspiirimallia, jossa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koottaisiin 200 000 asukkaan pohjalla toimiviin organisaatioihin. Toimintamalli johtaisi palvelujen keskittymiseen, kustannusten huomattavaan nousuun ja jälleen kerran uuden organisaation
luomiseen. Sairaanhoitopiirillä ei ole kokemusta esim. kuntien sosiaalipalvelujen järjestämisestä tai yhteistyöstä sosiaalipalvelujen ja
kuntien sivistystoimien kesken. Tämä olisi toteutuessaan jälleen hyppy tuntemattomaan.
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Koska perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen näkökulma ei ole
tullut esille Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunnossa, antaa
Suupohjana peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä asiasta oman lausuntonsa.
Valmisteltu lausunto on esityslistan liitteenä 3 / johtokunta 21.2.2011.
Lisätietona on Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän väliraportin
kohdat 4 Tavoitelinjaukset ja 5 Rakennelinjaukset sekä EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin antama lausunto 24.1.2011.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä liitteenä 3 / johtokunta 21.2.2011 olevan lausunnon ja lähettää sen Sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille.
Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti asian ottaminen
käsittelyyn lisäesityslistalta.
Päätettiin siirtää asian käsittely ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään 25.2.2011 klo 20.00.
Merkittiin, että jäsen Ala-Kokko saapui klo 14.35 tämän asian käsittelyn aikana.
----Valmistelija/lisätiedot: liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543
1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 34 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä liitteenä 3 / johtokunta 21.2.2011 (ei johtokunnan liite 25.2.2011) olevan lausunnon ja
lähettää sen Sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirille.
Käsittely: Kokouksessa jaettiin lisätietona oleva lausuntoluonnos,
joka on muokattu johtokunnan jäsenten antaman palautteen mukaisesti.
Johtokunnan päätös: Päätettiin yksimielisesti keskustelun jälkeen
antaa Sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoluonnoksen mukainen
lausunto.
Lausunto on pöytäkirjan liitteenä 1 / johtokunta 25.2.2011.
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35 §
Johtavan henkilöstön PD-koulutuksen järjestäminen liikelaitoskuntayhtymässä / Päätös opintomatkasta Hollantiin
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 21.2.2011 / 33 §
Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 33 §

Johtokunta on kokouksessaan 22.1.2008 § 85 päättänyt hyväksyä
koulutussopimuksen, jonka Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Kauhajoen kaupunki ja Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä olivat neuvotelleet kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvän koulutuksen järjestämisestä uusien palveluorganisaatioiden avaintoimijoille. Koulutuksen käytännön toteutuksesta
vastaa Tampereen yliopisto.
Koulutuksessa on ollut 14 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtavaa esimiestä sekä Kauhajoen kaupungin peruspalvelujohtaja. Ohjelmassa jatkaa nyt 13 Suupohjan henkilöä, joista yksi on
kuitenkin siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen ja samalla ovat
kustannuksetkin siirtyneet. Kolmivuotinen koulutusohjelma on päättymässä vuoden 2011 aikana. Se on toteutettu kahden liikelaitoskuntayhtymän yhteisissä opintoryhmissä. Koulutuksen kustannukset on
huomioitu talousarviossa.
Koulutuksen lähipäivät toteutetaan käytännössä Suupohjan ja Pohjois-Satakunnan liikelaitoskuntayhtymien alueella yhteisissä ryhmissä.
Koulutuksen aikana osallistujat laativat toiminnan kehittämisen suunnitelmia, jotka esitellään myös johtokunnalle.
Koulutuksen yksi osio on kansainvälinen sosiaali- ja terveyspolitiikka,
johon sisältyy mahdollisuus tutustua EU:n alueen vastaavaan toimintaan. Opintomatka on suunniteltu tehtäväksi Hollantiin siten, että lähtö on Helsingistä 30.4.2011 aamupäivällä ja paluu 5.5.2011 aamulla.
Matkan kustannukset (lennot + majoitus) ovat laskettuna Helsingistä
540,90 € tai 798,40 € riippuen majoitusvaihtoehdosta. Muita kustannuksia muodostuu matkoista Suupohja – Helsinki - Suupohja sekä
mahdollisesta lisämajoitustarpeesta paluun yhteydessä.
Opintomatka on osa koulutuskokonaisuutta. Jos matkalle ei lähde, on
suoritettava puuttuvat osiot muulla tavoin. Alustavasti lähes kaikki
ovat matkaan lähdössä. Opiskelijoilta voidaan näin ollen myös edellyttää omaa maksuosuutta matkasta.
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Vs. sisäisen tukipalvelun johtajan ehdotus: Johtokunta päättää
hyväksyä PD-koulutuksessa olevien Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän esimiesten osallistumisen opintomatkalle 30.4. –
5.5.2011 työmatkana. Lisäksi maksetaan välittömät matkakustannukset matkan ajalta KVTES:n mukaan.
Käsittely: Merkittiin, että esittelijä on osallistumassa opintomatkalle
ja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti asian ottaminen
käsittelyyn lisäesityslistalta.
Päätettiin siirtää asian käsittely ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään 25.2.2011 klo 20.00.
----Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 35 §

Matkan kustannukset ovat arviolta 10 800 euroa sis. alv., koostuen
lennot ja majoitus 5 700 euroa, päivärahat 3 600 euroa ja kuljetukset
Helsinkiin 1 500 euroa. Matkalle lähtee 10 henkilöä liikelaitoskuntayhtymästä.
Hallintosäännön 38 § 4 ja 5 mom. mukaan:
”Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty tai muu asianomaisen toimielimen määräämä
henkilö.
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.”
Vs. sisäisen tukipalvelun johtajan ehdotus: Johtokunta päättää
asian esittelijän hallintosäännön 38 §:n 4 ja 5 mom mukaisesti ja tekee päätöksen asiassa.
Johtokunnan päätös:
Päätettiin yksimielisesti käsitellä asia vs. henkilöstöpäällikön esittelyn
pohjalta.
Vs. henkilöstöpäällikön ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä
PD-koulutuksessa olevien Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän esimiesten osallistumisen opintomatkalle 30.4. – 5.5.2011
työmatkana. Lisäksi maksetaan välittömät matkakustannukset matkan ajalta KVTES:n mukaan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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Muut asiat
Johtokunta 36 §
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