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47 §
Kesän 2011 järjestelyjä polikliinisessa toiminnassa
Valmistelija/lisätiedot: terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, puh. 0400 495 435, hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivonen, puh. 043 820 0457
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 47 §

Polikliinisessa toiminnassa on tehty kesän 2011 suunnitelmat. Samalla on arvioitu toimipisteiden aukiolot. Tavoitteena on ollut sekä
turvata palvelut että arvioida tilanne niin, että henkilöstön lomat saadaan toteutumaan. Sairaanhoitajia ei ole saatu toivotulla tavalla kesäsijaisuuksiin. Toimintojen kiireellisyys on arvioitu ja mietitty varajärjestelmiä, mikäli henkilöstöä sairastuu.
Suunnitelmissa on huomioitu vastaanotto-päivystys, neuvolatoiminnot, diagnostiset palvelut, työterveyshuolto ja fysioterapia. Puhelinneuvonta, reseptipalvelut ja tiedotus on suunniteltu.
Karijoen terveysasema on suljettu 4.7. – 31.7.2011. Isojoen terveysasema on suljettu 4.7. – 17.7.2011. Näinä aikoina kiireellinen hoito
toteutuu Teuvan ja Kauhajoen päiväpäivystyksissä sekä yhteispäivystyksessä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
30.3.2011

Sivu

121

48 §
Mielenterveyspalveluiden avohoidon kehittäminen
Valmistelija/lisätiedot: terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, puh. 0400 495 435
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 48 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä tekee EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa mielenterveyspalveluiden kehittämistyötä. Omista mielenterveyspalveluista ja päihdepalveluista
on mm. liikelaitoskuntayhtymän netti-sivuilla päivitettynä palvelukartasto.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian poliklinikka toivoo
voivansa siirtää Kauhajoelle terveyskeskukseen sellaisten mielenterveyspotilaiden tukikäynnit, joilla on tilanne vakaa, mutta potilaat tarvitsevat vielä säännöllistä seurantaa. Palveluhinnastossa kysymys on
hoitoluokasta 3 eli hoitokäynti ajanvarauksen perusteella (173 €/
käynti).
Sama tarve mielenterveyskuntoutujien tukikäynteihin on huomattu
myös liikelaitoskuntayhtymän omassa toiminnassa ja vuoden 2011
talousarvioon ehdotettiin psykiatrisen sairaanhoitajan toimea, mutta
se ei kuitenkaan sisälly vuodelle 2011 hyväksyttyyn talousarvioon.
Edellä mainittuja potilaita olisi siirtymässä n. 20 ja heillä on suunniteltu käynnit 1-2 kk:n välein. Tätä työtä toteuttamaan ehdotetaan määräaikaisen psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamista vuoden 2011
loppuun. Kustannus katetaan erikoissairaanhoidosta ja on kokonaisuutena kustannusneutraali. Suunnitelma on tehty yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Samalla arvioidaan vuoden 2012 talousarviotyöhön yllämainittua työmuotoa ja sen vaikuttavuutta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy määräaikaisen psykiatrisen
sairaanhoitajan palkkaamisen polikliiniseen toimintaan Kauhajoen
vastaanottoon 31.12.2011 saakka.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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Johtokunta
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49 §
Lausunto Teuvan terveyskeskuksen osasto 1 peruskorjauksesta
Valmistelija/lisätiedot: liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543
1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 49 §

Teuvan kunnanhallitus on 15.3.2011 päivätyllä kirjeellään pyytänyt
liikelaitoskuntayhtymältä lausuntoa Teuvan terveyskeskuksen osasto
1:n peruskorjauksesta.
Teuvan kunta on valmistellut osasto 1 peruskorjausta yhteistyössä
arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy:n kanssa. Osaston henkilöstö ja
liikelaitoskuntayhtymän osastotoiminnasta vastaavat ovat esittäneet
näkemyksiään muutoksista suoraan arkkitehtitoimistolle. Lähiaikoina
on tarkoitus vielä tarkastella tulevan toiminnan kannalta tilojen toimivuus ja tehdä tarvittavat muutosehdotukset. Tämän jälkeen Teuvan
kunta tekee päätökset peruskorjauksesta. Alustava pohjapiirros on
esityslistan lisätietona.
Peruskorjauksen arvioitu alkamisaika on lokakuulla 2011 ja se jatkuu
vuoden 2012 kesään. Muutto uusiin tiloihin olisi mahdollinen siten
elokuussa 2012.
Osa Teuvan osasto 1 potilaista on ollut marraskuusta 2010 lähtien sijoitettuna entisen Selkämeren sairaalan tiloihin. Peruskorjauksen siirtyminen vuodelle 2012 merkitsee Selkämeren tilojen osalta vuokrasopimuksen jatkomahdollisuuksien tutkimisen, koska toiminnalle on
oltava tilat koko remontin ajalle. Lisäksi nykyisin Teuvalla osasto 1 tiloissa oleville potilaille on järjestettävä paikat joko Teuvalta tai muualta.
Vuoden 2011 talousarviossa Teuvan osasto 1 on varautunut maksamaan Teuvan kunnalle 6 kk vuokrat. Vuokrien osalta osasto 1 talousarvio tulee selkeästi ylittymään ja johtokunnan on käsiteltävä
myöhemmin lisämäärärahapyyntö.
Teuvan kunta pyytää liikelaitoskuntayhtymää ottamaan kantaa mm.
seuraaviin asioihin:
- tukeeko nyt esitettävä ratkaisu LLKY:n pitkän tähtäimen suunnitelmia Teuvan terveyskeskuksen toimintojen osalta
- vastaako suunnitelma LLKY:n palvelurakennesuunnitelmissa kuntouttavan osastotoiminnan pitkän ja lyhyen aikavälin vaatimuksiin
- onko suunnitelmassa esitetty osaston rakenne ja paikkaluku 3233 asiakaspaikkaa + 2 varapaikkaa kuntouttavan osastotoiminnan
ja mahdollisten eristysyksiköiden tarpeen kannalta riittäviä
- onko esitetty suunnitelma riittävän muuntojoustava ajatellen
LLKY:n pitkän tähtäimen tarpeiden ja suunnitelmien sekä Teuvalla tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvien palvelurakenteen
muutosten kannalta.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta esittää Teuvan kunnalle liikelaitoskuntayhtymän lausuntona seuraavaa:
1. Liikelaitoskuntayhtymän alueella akuuttiosastotoiminta toimii
Kauhajoella ja Teuvalla. Kauhajoella on 40 potilaspaikkaa ja Teuvalla 40. Peruskorjauksessa Teuvan osasto 1 potilaspaikkaluku
vähenee 32-33 paikkaan. Se vastaa liikelaitoskuntayhtymän käsitystä laitoshoidon paikkamäärän pienentämisestä.
2. Osasto 1 paikkaluvun pienentäminen ja Henriikkakodin muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi edellyttävät samanaikaisesti tehostetun palveluasumisen määrän lisäämistä Teuvalla.
3. Peruskorjaussuunnitelmassa keskeistä on se, että Teuvan osasto
1 toimii tehokkaasti kuntouttavana osastona esim. leikkauspotilaille. Fysioterapian ja osaston henkilöstön sekä lääkäreiden on syytä vielä tarkistaa, että tilat ovat joustavasti käytettävissä kuntoutuksenkin tarpeisiin. Edelleen koko osaston jakaminen (osastoiminen) esim. eristystarpeen ilmetessä on oltava mahdollista.
4. Osaston kokonaispaikkalukua ei voitane pienentää enempää nykytilanteessa. Lisäksi on huomioitava ikäihmisten määrän lisääntymisen tuomat haasteet. Paikkaluku on käytettävissä olevilla tiedoilla oikea.
5. Edellä olevan huomioon ottaen suunnitelma on niin muuntojoustava kuin se voi peruskorjauksen kohteena olla. Suunnitelma
edellyttää Teuvalla tehostetun palveluasumisen merkittävää lisäämistä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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50 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätös
Valmistelijat/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004, liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 50 §

Kuntalain 87j §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta on voimassa, mitä kuntalain 68 ja 68 a §:ssä säädetään.
Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä valtuuston asemassa
on yhtymäkokous.
Kuntalain 87k §:n mukaan liikelaitoksen on toimintakertomuksessa
esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on
myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista
asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa tai
taseessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja kuntayhtymän johtaja.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on mm. päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, hyväksyä tilinpäätös ja päättää tilikauden tuloksen käsittelystä sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tämän perussopimuksen 11
§:n mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma, laatia ja allekirjoittaa liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös.
Tilinpäätös on laadittu kuntalain säädösten ja kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti.
Tilinpäätöksen talousarvion toteutumavertailu on tehty vuoden 2010
talousarviolukuihin talousarviomuutoksen jälkeen ja palvelualueiden
sisällä myös alkuperäisiin talousarviolukuihin.
Liikelaitoskuntayhtymä toimii tilaaja-tuottaja – mallilla, jossa sosiaali-,
terveys- ja ympäristöpalvelujen järjestämisvastuu on Kauhajoen kaupungin organisaatiossa toimivalla yhteistoimintalautakunnalla ja palvelujen tuottamisvastuu Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä. Yhteistoimintalautakunta on hyväksynyt 14.4.2010 § 15 palvelusopimuksen mukaisen tilauksen ja kuntakohtaiset maksuosuudet,
jotka määräytyvät kunnittaisten palvelujen käytön perusteella.

Pöytäkirjantarkastus:
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Talousarvio 2010 on laadittu näiden kuntakohtaisten maksuosuuksien tulopohjaan perustuen. Ennen tilinpäätöksen valmistumista tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan liikelaitoskuntayhtymän tilikauden
tulos olisi muodostunut -871 463,76 euroa alijäämäiseksi (sisältäen
poistot noin 284 000 euroa, joita talousarviossa ei oltu rahoitettu) ja
kuntien maksuosuudet eivät vastanneet todellisia palvelutuotannon
kuntakohtaisia kustannuksia.
Yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan 15.3.2011 § 11 päättänyt, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminnan
kustannukset katetaan kokonaisuudessaan vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Syntyväksi ennakoitu alijäämä jakautuu kuntien kesken sen
mukaan, kuinka paljon kustannuksia kunkin jäsenkunnan kuntalaisten käyttämät/saamat palvelut ovat aiheuttaneet kustannuksia.
Liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelman liikevaihto on 81,8 miljoonaa
euroa, joista kuntien maksuosuudet ovat 71,1 miljoonaa euroa ja perustoimeentulotuen valtionosuudet noin 980 000 euroa. Liiketoiminnan muut tuotot ovat 1,2 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman merkittävin menoerä on palvelujen ostot 44,4 miljoonaa euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on 23,4 miljoonaa euroa (sisältää vuoden 2009
palvelujen käyttöä koskevan hyvityslaskun 490 000 euroa). Henkilöstökulut olivat 29,5 miljoonaa euroa.
Tilikaudelta 2010 ei muodostu yli-/alijäämää. Liikelaitoskuntayhtymän
taseessa on vuodelta 2008 kertynyttä ylijäämää 214 709,72 euroa.
Vuonna 2010 investointeihin käytettiin 145 000 euroa.
Liikelaitoskuntayhtymä ei ottanut vuoden 2010 aikana ulkopuolista
lainaa.
Tasekirja vuodelta 2010 on esityslistan lisätietona.
Esityslistan lisätietona on myös vuoden 2010 toteutuma kuntatunnisteittain kustannuspaikoittain.
Asian lisätietona on lisäksi sosiaalipalvelualueen vuoden 2010 toteutumataulukot koko palvelualueen ja kunkin jäsenkunnan osalta sekä
tilastot toimeentulotuen saaneista kotitalouksista koko yhtymän ja
kunkin jäsenkunnan osalta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää
• esittää yhtymäkokoukselle, että tilikaudelta 2010 ei muodostu yli/alijäämää.
• hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä
• jättää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastusta
ja arviointia varten.
• oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tasekirjaan mahdollisia asiasisältöön vaikuttamattomia teknisiä korjauksia.
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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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51 §
Ulkopaikkakuntalaisille osastoilla ja vanhainkodeilla annettavan hoidon ja
vakuutusyhtiöiden laskutuksen sekä sotainvalideille annettavien palveluiden hinnoittelu vuodelle 2011
Valmistelija/lisätiedot: vt. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila puh. 040 828 1557
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 51 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä voi periä Kansanterveyslain 22 §:n ja 1.5.2011 alkaen Terveydenhuoltolain 58 §:n nojalla
ulkopaikkakuntalaisten asiakkaiden kotikunnilta, niitä kustannuksia,
joita on annetusta hoidosta aiheutunut.
Ulkopaikkakuntalaisille annettavan kiireellisen hoidon kansanterveyslain 22 §:n ja myöhemmin terveydenhuoltolain 58 § mukainen korvaus perustuu talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisiin menoihin ja
tuloihin.
LLKY voi periä myös vakuutusyhtiöiltä korvauksia annetusta hoidosta. Lakisääteisien tapaturmavakuutuksiin perustuvien, vakuutusyhtiöiltä tapaturmapotilaiden hoidosta perittävien täyskustannuskorvausten hinnoittelu määräytyy samoin kansanterveyslain 22 § ja myöhemmin terveydenhuoltolain 58 § mukaisin perustein. Lisäksi vakuutusyhtiöiltä laskutetaan asiakasmaksua koskeva osuus.
Sotainvalideille annetusta hoidosta LLKY voi saada korvausta Valtionkonttorilta. Sotainvalidien hoitokustannusten sotilasvammalain 6 a
§:n 2 momentin mukainen korvaus annettavista hoitopalveluista määräytyy myös kansanterveyslain 22 §:n ja myöhemmin terveydenhuoltolain 58 §:n mukaisesti talousarvion ja käyttösuunnitelman perusteella. Valtiokonttorilta veloitettavaa hoitopäivähintaa laskettaessa
vähennettäviin toimintatuloihin ei lueta palvelujen käyttäjiltä perittäviä
asiakasmaksuja.
Edellä mainittujen laskutusryhmien lisäksi on laskettu LLKY:n jäsenkunnille hoitopäivähinnat ilman hallinnon yleiskustannuksia vuodelle
2011.
Vuoden 2011 hinnat perustuvat talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa vahvistettuihin tuloihin ja menoihin. Muutokset hinnoittelussa
johtuvat pääasiallisesti muutoksiin näissä. Teuvan osasto 1 osalta
viimevuotisen hinnan käyttö olisi perusteltua myös vuodelle 2011.
Tämä johtuu uuden hinnan määrittelyyn liittyvistä vaikeuksista. Vaikeutta määrittelyyn aiheuttaa osaston remontti, sen keston epävarmuus sekä kustannukset jotka aiheutuvat Selkämeren sairaalan samanaikaisen toiminnan johdosta.
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LLKY:ssä on tällä hetkellä voimassa johtokunnan kokouksessaan
22.2.2010 § 32 päättämät hinnat. Hinnasto on esityslistan lisätietona.
Uudet osastoilla ja vanhankodeilla perittävät/laskutettavat hinnat ovat
1.4.2011 lukien:

jäsenkunnat
168
132
120
98
143
149

ulkokunnat
kiireell. hoito/
vakuutusyht.
184
160
143
116
169
183

sotainvalidit
211
197
168
146
195
208
129
128

Akuuttiosasto, Kauhajoki
Koivukartano, osasto, Isojoki*
Vuodeosasto 1, Teuva**
Kuntouttava osasto, Kauhajoki
Lehtiharju, os. 2
Lehtiharju, os. 3 sos. kuntoutus
Henriikkakoti, Teuva
Vanhainkoti, Karijoki
*Koivukartanossa tulojen nousu muuttaa hintoja alaspäin
**sovelletaan 2010 vuoden hintaa osaston nykytilanne huomioon ottaen

Johtajan ehdotus: Johtokunta vahvistaa osastoilla ja vanhainkodeilla tapahtuvan ulkopaikkakuntalaisille annettavan hoidon ja vakuutusyhtiöiden laskutuksen sekä sotainvalideille annettavien palveluiden
hinnat esittelyn mukaisesti. Hintoja sovelletaan 1.4.2011 lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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52 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 52 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen ilmoitus LSSAVI-2011-01541/So-35ml,
8.3.2011, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnnan lopettamisesta, Terapiina Ky, Kauhajoki.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen kirje LSSAVI-2011-01526/So-17ml,
14.3.2011, Yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen, ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta 1.3. – 10.6.2011 väliselle ajalle, Mikeva Oy:n
Kauhajoen palvelukoti, Kauhajoki.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös LSAVI/436/05.11.11./
2011, 14.3.2011, Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta
maksettava korvaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuonna 2011. Peruskorvaus liikelaitoskuntayhtymän alueella
yhteensä 18 454 euroa.
Kuntaliiton yleiskirje 4/80/2011, 4.3.2011, Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset.
Kuntaliiton yleiskirje 5/80/2011, 9.1.2011, Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2011.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 7/2011, 7.3.2011, Kunnallisen
tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.5.2011.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 8/2011, 8.3.2011, Kunnallisen
lääkärien virkaehtosopimuksen 2010-2011 allekirjoituspöytäkirjan 4
§:n mukaiset palkantarkistukset.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 9/2011, 8.3.2011, Kuntien
työelämän kehittämishankkeet ja niiden rahoitusmahdollisuudet.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 10/2011, 11.3.2011, Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2010-2011 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaiset palkantarkistukset.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 13/2011, 15.3.2011, Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta – mitä kunta voi tehdä?
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Ote Kauhajoen kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 7.3.2011
65 §
Terveydenhuollon maksujen ohjeet koskien ulkomailta rekrytoitua työvoimaa.
Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 9.3.2011
sekä seuraava ote
6§
Kommentti Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
vuoden 2011 talousarvion käyttösuunnitelman johdosta.
Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja
15.3.2011 sekä seuraavat otteet
10 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tilinpäätösennuste 2010
11 §
LLKY:n alijäämän kattaminen tilinpäätöksessä 2010 ja palvelusopimuksen muuttaminen kuntien maksuosuuksien osalta
13 §
Valtuustoaloite koskien terveyskeskuksen potilaille suunnatun viestinnän selkiyttämistä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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53 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 53 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Palvelujen kehittämistyöryhmä 8.2.2011
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
53 §
Onnistu esimiehenä –koulutuspäivän 16.5.2011 hankinta.
Hankita Organisaatiokonsultointi Praxis Oy Pekka Järviseltä
hintaan 3 000 euroa (alv 0%) + kilometrikorvaus.
54 §

Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden (50 %, osa-aikaeläke) täyttölupa Kauhajoen Sanssin palvelukotiin ajalle 1.3. –
31.12.2011.

55 §

Laboratoriohoitajan/bioanalyytikon toimen sijaisuuden täyttölupa Diagnostisten palveluiden Kauhajoen toimipisteeseen ajalle
14.3. – 14.7.2011.

56 §

Perhetyöntekijän vakinaisen toimen täyttölupa Karijoen perhetyöhön 1.3.2011 alkaen.

57 §

Johtavan sosiaalityöntekijä Tarja Seppälän valinta sosiaalipalvelujohtajan sijaiseksi/varahenkilöksi 23.5.2011 alkaen.

58 §

Sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniityn virkaan valinnan vahvistaminen.

Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen päätökset;
6§
Pesula-pajan kuljetusten hankintapäätös ajalle 1.4. –
31.5.2011.
Pesula-pajan pyykkien kuljetus ostetaan Erkki Koivisto Ky:ltä
ajalla 1.4. – 31.5.2011. Kokonaiskustannusarvio on noin 12 000
euroa.
7§

Päätös- ja toimivallan siirtäminen / Ydinprosessin vastuuhenkilö, lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
6§
Hyytymisanalysaattorin hankinta diagnostisille palveluille Kauhajoen laboratorioon.
Hyväksytään ILS Scandinavia Oy:n tarjous ACL Elite Pro Hemostasis Testing System hintaan 16 900 (alv. 0%).
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Käsittely: Kokouksessa annettiin tiedoksi lisäksi seuraavat päätökset:
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
59 §
60 §

Liikelaitoskuntayhtymän puhelintoiminnan kartoitustyön hankinta.
Palveluasumisen asumispäivien tilastointi 1.1.2011 alkaen.

Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen päätökset;
8§
Tutkimusluvan myöntäminen Anita Lehtilälle yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkielmaa varten.
9§
Perhetyöntekijöiden nimikkeiden yhdenmukaistaminen.
Muutetaan perhetyön Kauhajoen toimipisteessä työskentelevien
perhetyön kodinhoitajien nimikkeet 1.4.2011 alkaen perhetyöntekijän nimikkeeksi.
Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
13 §
Kodinhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi Teuvan
kotihoidossa.
14 §
Veteraanikuntoutus Karijoella kevät 2011.
Kauhajoen akuuttiosaston vs. osastonhoitaja Tiina Talvitien päätökset;
2§
Sairaanhoitajan toimen täyttäminen.
Sairaanhoitajan vakinaiseen tehtävään valitaan sairaanhoitaja
Maija Toija. Hakijoita oli 2.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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54 §
Muut asiat
Johtokunta 54 §
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Merkittiin tiedoksi esityslistan lisätietona oleva Hyvä yhteistoimielintyöskentely –seminaarin 16.3.2011 aineisto.
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