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55 §
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen
Valmistelijat/lisätiedot: sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706;
johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, puh. 043 820 0478
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 55 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan
2.11.2009 § 159 nimeämä ohjausryhmä on valmistellut liikelaitoskuntayhtymän ja alueen kuntien yhteisen lastensuojelulain (417/2007) 12
§:n mukaisen lastensuojelusuunnitelman. Ohjausryhmä nimesi
suunnitelman Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaksi. Suunnitelma on laadittu vuosille 2011 – 2012 ja suunnitelma koskee alle 21vuotiaita lapsia ja nuoria. Ohjausryhmän apuna on suunnitelman
valmistelussa toiminut projektiryhmä. Ohjausryhmä ja projektiryhmä
ovat kokoontuneet kuusi kertaa.
Suunnitelmaan on koottu yhteen lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytila, jota kuvataan tilastotiedon, kokemuksellisen tiedon ja asiantuntijatiedon avulla. Lisäksi suunnitelmassa on kuvattu alueen lasten,
nuorten ja perheiden palvelut sekä asetettu strategiset painopistealueet tulevan kehittämistyön pohjaksi. Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on määritelty keinot, mittarit ja vastuutahot.
Lastensuojelulain mukaan suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan
kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Lastensuojelusuunnitelma on otettava huomioon kuntalain
(365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja – suunnitelmaa laadittaessa.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on esityslistan lisätietona.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman ja esittää sen yhteistoimintalautakunnan ja kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.
Käsittely: Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen ja johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala olivat läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Hyvinvointisuunnitelman sivulla 28 olevan TEAviisarittaulukon selittävää tekstiä valmistelijoiden pyydettiin vielä tarkentamaan.
Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana jäsen Nummijärvi saapui klo 14.05 ja jäsen Lehtimäki poistui klo 14.20.
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56 §
Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan ilmoitus / Nuorten Ystävät Perhehoitopalvelut
Valmistelija/lisätiedot: johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, puh. 043 820
0478
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 56 §

1.1.1997 alkaen tuli voimaan laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Sellaisen yksityisen palvelun tuottajan, joka harjoittaa
muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä
ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista ja lopettamista
kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunnan
on puolestaan ilmoitettava tätä toimintaa koskevat tiedot aluehallintovirastolle rekisterin pitoa varten.
Nuorten Ystävät – palvelut Oy:ltä on saapunut yksityisen sosiaalipalvelutuottajan ilmoitus koskien Nuorten Ystävät Perhehoitopalveluiden
aloittamisesta Kauhajoen kaupungin alueella 5.1.2011 alkaen.
Nuorten Ystävien perhehoitopalveluiden tehtävänä on tuottaa ja kehittää kuntien käyttöön laadukkaita vaativan tason perhehoidon palveluita. Toiminta jakaantuu perheiden rekrytointiin ja PRIDE- valmennukseen sekä perhehoitajien vahvaan tukemiseen heidän kasvatustyössään.
Nuorten Ystävät - palvelut Oy:n liiketoiminnasta vastaavana henkilönä toimii Reijo Moilanen ja yhdistyksen kotipaikka on Oulu. Nuorten
Ystävät perhehoitopalveluiden vastuuhenkilönä toimii perhehoidon
vastaava sosiaalityöntekijä Pirjo Vähämaa ja yhdyshenkilönä Harri
Lintala, heidän toimipaikkansa sijaitsee Seinäjoella.
Nuorten Ystävät – palvelut Oy:n ilmoitus on nähtävillä kokouksessa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee Nuorten Ystävät – palvelut
Oy:n ilmoituksen perhehoitopalveluiden aloittamisesta tiedoksi. Toimintaa koskevat tiedot ilmoitetaan aluehallintovirastolle rekisterin pitoa varten. Lausuntonaan aluehallintovirastolle johtokunta toteaa, että ilmoituksen perusteella Nuorten Ystävät – palvelut Oy:n perhehoitopalveluiden palvelutoiminta täyttää yksityisen sosiaalipalvelun valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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57 §
Ulkopaikkakuntalaisille annettavan kiireellisen hoidon, vastaanottopalvelujen sekä vakuutusyhtiöiltä laskutettavien palveluiden hinnoittelu vuodelle 2011
Valmistelija/lisätiedot: vt. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila puh. 040 828 1557
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 57 §

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 vuoden 2011 talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisiin menoihin ja tuloihin. Kävijämäärän arvioiden perustana ovat
vuonna 2010 toteutuneet käynnit. Voimassa olevat ja uudet ehdotetut
hinnat ovat keskimääräisiä käyntihintoja. Tämä vastaa parhaiten saatavissa olevia tietoja LLKY:ssä.
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.
Edellä mainittuja perusteita sovelletaan myös ulkomaalaisen henkilön
saaman hoidon laskuttamisen perusteena.
Voimassa olevat hinnat lääkärien vastaanotolla käyntien laskutuksessa perustuu johtokunnan 21.6.2010 § 94 kokouksessaan tekemään päätökseen. Tällä hetkellä voimassa olevat hinnat ovat:
jäsenkunta 99 € / käynti sekä ulkopaikkakunnille, ulkomaalaisille ja
vakuutusyhtiöille täyskustannusasiakkaista 105 € / käynti.
LLKY:llä tällä hetkellä käytössä oleva hinnoittelu koskien käyntiä hoitajalla ja neuvolassa, perustuu johtokunnan kokouksessa10.2.2009
§ 33 päätettyyn hinnoitteluun. Vanhassa hinnoittelussa käynti hoitajalla esiintyy terminä avosairaanhoidon käynti sekä käynti neuvolassa
esiintyy terminä terveydenhoitajapalvelut.
Voimassa olevan hinnoittelun mukaan ulkokunnilta, ulkomaalaisilta ja
vakuutusyhtiöiltä täyskustannusasiakkaiden laskutuksesta peritään
käynnistä hoitajalla 29,68 € / käynti sekä käynnistä neuvolassa
41,90 € / käynti.
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Johtokunta 57 §
(jatkoa 2)
Uudet hinnat ovat:
HOITOPALVELUISTA PERITTÄVÄT / LASKUTETTAVAT HINNAT

Jäsenkunta
käynti lääkärin vastaanotolla
käynti hoitajan vastaanotolla
käynti neuvolassa

98 €
31 €
65 €

Ulkokuntalaiset/
Ulkomaalaiset/täyskustannuskorvaukset
106 €
35 €
73 €

Voimassa oleva hoitajan vastaanotolla käynnin ja neuvolakäynnin
hinnoittelu on perustunut vuoden 2009 tasoon. Se perustuu Kauhajoen kaupungin aikaiseen laskelmaan. Muutokset uusissa hinnoissa
perustuvat tarkentuneeseen kustannustietoon ja vastaa nyt paremmin arvioituja palveluiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia
LLKY:ssä. Erityisesti neuvolakäynnissä uudet laskelmat nostavat hintaa, mutta antavat todenmukaisemman kuvan kustannustasosta.
Neuvolapalveluissa käyntien kestot vaihtelevat suuresti ja keskimääräisen laskutavan myötä tällä voi olla merkittävä vaikutus hintaan.
Uudet hinnat muodostavat tarkistetut sekä yhtenäiset hinnat palvelulle liikelaitoskuntayhtymän alueella. Samalla on määritelty hinnat liikelaitoskuntayhtymän jäsenkunnille ilman hallinnon yleiskustannusta.
Jäsenkuntahintaa käytetään kustannusten tasaamisen perusteena,
jos jäsenkunnan asukas on käyttänyt palveluja toisen jäsenkunnan
alueella kuluneen vuoden aikana. Näin toimitaan, ellei toisin ole päätetty.
Johtajan ehdotus: Johtokunta vahvistaa hinnoittelun kiireellisen
hoidon lääkärin vastaanottokäynnille, hoitajan vastaanoton käynnille
sekä neuvolassa käynnille esittelyn mukaisesti. Hinnoittelu koskee
ulkopaikkakuntalaisia, ulkomaalaisia sekä vakuutusyhtiöiden täyskustannusasiakaslaskutusta. Hintoja sovelletaan 1.5.2011 alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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58 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 58 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje AVI/00.00.02/2011,
23.3.2011, Esitykset 6.12.2011 myönnettävistä kunniamerkeistä.
Aluehallintovirasto pyytää toimittamaan kunniamerkkiesitykset
10.5.2011 mennessä.
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje POHELY/2896/04.00.04.04/2010, 30.3.2011, ilmoitus hakemuksen käsittelystä, avustusta nuorisotyön alueelliseen kehittämiseen ei myönnetä,
hanke: Suupohjan ehkäisevän päihdetyön hanke Seppä.
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös EPOELY/130/05.02.07/2010, Takaisinperintä, projekti Seutukunnallinen työpaja, takaisinperittävä määrä yhteensä 139,33 euroa.
Kuntaliiton yleiskirje 6/80/2011, 29.3.2011, Haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyä koskevat muuttuneet säännökset.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 14/2011, 21.3.2011, Perhevapaita koskeva työsopimuslain muutos.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 15/2011, 30.3.2011, Suojavaatetus kunta-alalla.
Käsittely: Kokouksessa annettiin tiedoksi lisäksi seuraavat asiat:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 7.4.2011 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-3/2011 sekä vertailun vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan. Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
Liikelaitoskuntayhtymän taloudellinen toteutuma tammi-helmikuu
2011. Toteutumataulukot ovat lisätietona.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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59 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 59 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- ympäristölautakunta 23.3.2011
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
61 §
Hallintopäällikkö Pirkko Heikkilän osallistuminen Kuntaliiton ensihoidon ja sairaankuljetussopimusmallin kehittämiseen.
62 §
Henkilöstöpäällikön viransijaisen valinta ajalle 3.5. – 27.9.2011.
Henkilöstöpäällikön viransijaiseksi valitaan BBA Ann-Christine
Nissén ajalle 3.5. – 27.9.2011. Hakijoita oli 4.
Hallintopäällikkö Pirkko Heikkilän päätökset;
4§
Vuokrasopimuksen hyväksyminen / lapsiperheiden sosiaalityön
tilat.
Lapsiperheiden sosiaalityön käyttöön vuokrataan 1.3.2011 alkaen Topeekan Liikekiinteistöt Oy:ltä n. 200 m2 tila osoitteesta
Topeeka 19, Kauhajoki.
5§
Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Kauhajoen kotihoidon toimistotilat.
Kauhajoen kotihoidon käyttöön vuokrataan n. 270 m2 toimistotilat Armi ja Raimo Kalliokoskelta Kiinteistö Oy Kauhajoen Pankkitalo nimisestä yhtiöstä.
Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
7§
Veteraanikuntoutus Isojoella kevät 2011.
8§
Hankinta: Dream screen ohjelmiston käyttöoikeussopimus ja
sopimus palveluista.
9§
Apuvälineiden hankinta, fysioterapian Isojoen toimipiste.
10 §
Apuvälineiden hankinta, fysioterapian Karijoen toimipiste.
11 §
Apuvälineiden hankinta, fysioterapian Kauhajoen toimipiste.
12 §
Apuvälineiden hankinta, fysioterapian Teuvan toimipiste.
Lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Paula UusiHakalan päätökset;
11 §
Lapsiperheiden sosiaalityön ydinprosessin sosiaalityöntekijän
viran täyttäminen
Sosiaalityöntekijän virkaan (Kauhajoki) valitaan sosionomi AMK
Kirsi Rinta-Möykky ajalle 1.6.2011 – 31.5.2012. Hakijoita oli 3
12 §
Lapsiperheiden sosiaalityön ydinprosessin perhetyöntekijän
toimen täyttäminen (Karijoen toimialue).
Perhetyöntekijän toimeen valitaan nuoriso- ja vapaaajanohjaaja Marjut Panttila. Hakijoita oli 4.
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Lapsiperheiden sosiaalityön sosiaaliohjaaja Anna-Liisa Kaukola-Riskun
päätökset;
1§
Lapsiperheiden sosiaalityön perhetyön kodinhoitajan sijaisuuden täyttäminen ajalle 8.4. – 30.10.2011 (Kauhajoen toimialue).
Kodinhoitajan sijaiseksi valitaan lähihoitaja Miia Andersson.
Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälän päätökset;
50a § Etuuskäsittelijän sijaisuus Kauhajoen toimipisteessä 1.4. –
30.4.2011.
Etuuskäsittelijän sijaiseksi siirretään toimistosihteeri Riitta Kaari
ajalle 1.4. – 30.4.2011.
Hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäen päätökset;
4§
Kuntouttavan osaston osastonhoitajan viran hakuajan jatkaminen.
Diagnostisten palveluiden osastonhoitaja Ulla Ylilammin päätökset;
2§
Laboratorionhoitajan/bioanalyytikon määräaikaisen toimen täyttäminen ajalle 7.3. – 31.12.2011.
Laboratorionhoitajan/bioanalyytikon toimeen valitaan Sanna
Lehtinen ajalle 18.4. – 31.12.2011. Hakijoita oli 2.
3§
Laboratorionhoitajan/bioanalyytikon sijaisuuden täyttäminen
ajalle 14.3. – 14.7.2011.
Laboratorionhoitajan/bioanalyytikon toimen sijaisuuteen valitaan
Hanna-Kaisa Shemeikka ajalle 1.4. – 14.7.2011. Hakijoita oli 2.
Kauhajoen kuntouttavan osaston osastonhoitaja Sirkka Metsärannan
päätökset;
221 § Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Hesse Järviniemi ajalle 5.5.2011
– 13.3.2012.
Isojoen Koivukodin ja Koivukartanon osastonhoitaja Jaana Auressalmen päätökset;
8§
Lähihoitajan toimen täyttäminen (vakinainen vuosilomasijainen)
Lähihoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Anu Lehtonen.
9§
Lähihoitajan toimen täyttäminen (vakinainen varahenkilö)
Lähihoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Tiina Hietaranta.
Kauhajoen Sanssin palvelukodin palveluvastaava Susanna Teerimäen
päätökset;
1§
Sairaanhoitajan 50 % vakinaisen toimen täyttäminen (varahenkilö)
Sairaanhoitajan 50 % toimeen valitaan sairaanhoitaja Tiina Talvitie. Hakijoita oli 1.
2§
Lähihoitajan toimen täyttäminen (vakinainen vuosilomasijainen)
Lähihoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Nea Köykkä. Hakijoita
oli 9.
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Kauhajoen kotihoidon palveluohjaaja Sinikka Mäkisen päätökset;
29 §
Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Sari Majamäki ajalle 1.4. –
31.12.2011.
64 §
Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Tiina Alapiha 1.4.2011 alkaen.
67 §
Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Terhi Saunamäki ajalle 1.3. –
31.12.2011.
Kauhajoen kotihoidon palveluohjaaja Tuula Kälviäisen päätökset;
101 § Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Anne-Mari Ontto-Panula 4.4.2011
alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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