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74 §
Pakettiauton hankinta Teuvan kotihoidolle
Valmistelija/lisätiedot: hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 74 §

Teuvan kotihoidolle tulevasta uudesta pakettiautosta on pyydetty tarjouksia. Tarjousta pyydettiin 1+8 henkilölle tarkoitetusta pakettiautosta. Esityslistan lisätietona olevasta tarjouspyynnöstä ilmenee tarkemmin auton vähimmäisvaatimukset.
Hankinnasta on ilmoitettu 11.4.2011 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana Hilmaan.
Teuvan kotihoidossa autolla on monenlaiset käyttötarpeet. Sitä käytetään esimerkiksi Lehtiharjun potilaiden kuljetuksiin kuntosalille, uimahalliin ja päivätoimintaan, ikäihmisten kuljetuksiin päivätoimintaan
ja saunapalveluun, ateria- ja tavarakuljetuksiin.
Nykyinen Teuvan kotihoidon pakettiauto (Ford 4D Transit Kombi
2,4D55-9-FDBY/330, 1+8 henkilölle, sis. invahissin, ensirekisteröintipäivä 13.6.2001) menee liikelaitoskuntayhtymän Teuvan toimintakeskuksen käyttöön.
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin siten, että
hinnan painoarvoksi tulee 60 % ja laadun painoarvoksi 40 % seuraavasti:
1. Kiinteä hankinnan kokonaishinta (60 %). Tarjoushinnaltaan edullisin tarjous saa 60 pistettä (= maksimipistemäärä). Muiden tarjousten
vertailupisteet lasketaan seuraavasti: edullisimman tarjouksen tarjoushinta jaettuna asianomaisella tarjouksen tarjoushinnalla ja kerrottuna 60 pisteellä.
2. Laatu (40 % = maksimipistemäärä 40 pistettä):
- ajettavuus (ohjaus, hallintalaitteet) ja soveltuvuus asiakas- ja ateriakuljetuksiin, osuus 40 %.
Tarjousten jättöaika oli 27.4.2011 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä jätettiin tarjouksia seuraavasti: Osuuskauppa Osla ja Närpes Bilcentral (Närpiön Autokeskus).
Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli ilmoittaa arvonlisäveroton
kiinteä pakettiauton kokonaishinta € (sisältäen autoveron). Hinnan
tulee sisältää kaikki hankintaan liittyvät kustannukset (pakkaus-, toimitus-, kuljetus- ym. kulut) auto vapaasti perille toimitettuna, katsastettuna ja tilaajalle rekisteröitynä. Tarjoushintaan tulee myös sisältyä
tarjoajan toimesta auton luovutuksen yhteydessä järjestettävä auton
käyttökoulutus. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.
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Lisäksi tarjouspyynnön mukaan tarjous tulee olla voimassa
31.7.2011 asti.
Tämän vuoden talousarvion investointiosassa / irtain on kyseistä
hankintaa varten 50.000 euron määräraha.
Laadun arvioinnit (laatupisteytykset) ovat tehneet Teuvan kotipalveluauton kuljettaja Timo Viitanen ja ikäihmisten palvelupäällikkö Eila
Runsala.
Esityslistan lisätietona on tarjouspyyntö, tarjousten avaamispöytäkirja
ja yhteenvedot/pisteytykset tarjouksista. Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävillä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hankkia Ford Transit 300M
2,2TDCi 140 M1, Kombi Trend FWD 4,36 –pakettiauton ja hyväksyä
Osuuskauppa Oslan tarjouksen (kokonaishinta 48.894,98 €, alv 0 %),
koska se on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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75 §
Terveydenhuoltolaki 244/2010 voimassa 1.5.2011 alkaen
Valmistelijat/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 75 §

Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.5.2011. Lain voimaan tuloa
ovat edeltäneet valmistelut ja koulutukset, joissa mm. perusterveydenhuollon toimijat ovat valmistautuneet lain tuomiin muutoksiin.
Lain 4 § mukaan kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena olevaan terveyden
ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin.
Terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä varten kunnan
tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän käytettävissä on oltava riittävästi
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä.
Terveydenhuoltoa varten kunnalla tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on oltava käytettävissään asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet.
Lain 8 § mukaan toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoitoja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.
Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kassa. Suunnitelman sisällöstä
määrätään asetuksella.
Asukkaiden palvelujen järjestäminen ja saatavuus on järjestettävä
yhdenvertaisesti koko alueella.
Lain 11 § mukaan päätöksenteossa ratkaisujen valmistelussa on arvioitava ja otettava huomioon päätösten ja ratkaisujen vaikutukset
terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
Lain 12 § mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja
hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä
on raportoitava valtuustolle vuosittain. Lisäksi valtuustolle on kerran
valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Edelleen lain 12 § velvoittaa kuntia asettamaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, nimeämään vastuutahot ja tekemään
laajaa yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
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Lain 13 §:ssä määrätään terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista. Niiden tulee muodostaa toiminnallinen kokonaisuus muiden kunnan järjestämien palvelujen kanssa.
Lain 15 § sisältää määräykset neuvolatoiminnasta, 16 § kouluterveydenhuollosta, 17 § opiskelijaterveydenhuollosta ja 18 § työterveyshuollosta. Kouluterveydenhuoltoa järjestettäessä on toimittava yhteistyössä vanhempien ja huoltajien kanssa sekä muun oppilashuolto- ja
opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.
Lain 20 §:ssä edellytetään, että kunta järjestää alueellaan asuville
vanhuuseläkettä saaville henkilöille hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä neuvontapalveluja.
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä määritetään lain 33 §:ssä. Siinä mainitaan mm., että sairaanhoitopiiri vastaa
alueellaan kunnallisen terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamisesta.
Lain 34 §:ssä käsitellään terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa.
Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelmasta on neuvoteltava
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma laaditaan valtuustokausittain ja hyväksytään sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.
Valmistelutyötä ohjaa asetus. Etelä-Pohjanmaalla valmistelutyötä on
tehty kevään 2011 aikana.
Sairaanhoitopiirissä on perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus. Perusterveydenhuollon
yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä alueen perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa.
Lain 39 § mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä
alueensa ensihoitopalvelu. Suunnitelma suunnitellaan ja toteutetaan
yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa.
Suunnitelmaa ollaan laatimassa ja erityinen huoli on kustannusten
noususta nykytasoon verrattuna. Samoin on huolehdittava, että ensihoitoa on saatavilla kaikkialla maakunnassa.
Henkilön oikeudesta valita kuntansa terveyskeskuksen terveysaseman, jolta hän saa terveydenhuollon palvelut, määrätään lain 47
§:ssä. Valintaoikeutta käsitellään myös 48 – 49 §:issä. Terveysaseman vaihtamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus. Muutos tapahtuu viimeistään 3 viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.
Valinta koskee kaikkia kiireettömiä perusterveydenhuollon palveluja
samanaikaisesti. Liikelaitoskuntayhtymässä valinta koskee nykyisiä
perusterveydenhuollon kuntakohtaisia toimipisteitä.
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Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton,
lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn
vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja
hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Kotisairaanhoidon palveluja ei ole velvollisuutta antaa oman alueen ulkopuolelle.
Tästä lain 47 §:n kohdasta johtuen asiakkaalla on mahdollisuus
muuttaa asumaan toisen kunnan alueelle ja tällöin hoitosuunnitelman
mukaisen hoidon kustannuksista vastaa alkuperäinen kotikunta.
48 §:n mukainen laajennettu terveysaseman vaihto-oikeus tulee voimaan vuoden 2014 alusta. Vaihto-oikeus koskee tuolloin muutakin
kuin oman kunnan alueella olevaa terveysasemaa.
Kiireellinen sairaanhoito ja muu hoito on aina annettava asuinpaikasta riippumatta. Asiaa käsitellään 50 §:ssä. Kiireellistä hoitoa varten
on kunnan tai sairaanhoitopiirin järjestettävä ympärivuorokautinen
päivystys. LLKY:n alueella yhteispäivystys suorittaa osan päivystyksestä (päivä ja illat). Yöaikaan päivystys on ohjattu sairaanhoitopiiriin.
Lain 55 § määrää, että kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
tulee julkaista internetissä tiedot hoitoon pääsyn odotusajoista 4 kk
välein.
Esityslistan lisätietona ovat THL:n ja STM:n julkaisu Terveydenhuoltolaki – pykälistä toiminnaksi sekä Kuntaliiton Mika Paavilaisen esitys
Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus, joissa on tarkemmin
käsitelty terveydenhuoltolakia.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi lakimuutoksen ja
laissa määrätyt tehtävät.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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76 §
Terveyden edistäminen Suupohjassa
Valmistelijat/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 76 §

Terveydenhuoltolain 11 ja 12 §:t käsittelevät terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.
Lain 11 §: ”Terveys- ja hyvinvointivaikutusten huomioon ottaminen
Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin.”
Lain 12 §: ”Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan
palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain,
minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava
laajempi hyvinvointikertomus.
Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä
näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.
Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto
on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoimintaalueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen
kunnissa.”
Sosiaali- ja terveystoimessa menojen kasvupaineet ovat suuret. Näin
tulee olemaan, vaikka toimintoja saataisiinkin tehostetuksi. Tähän
vaikuttaa väestön ikääntyminen, yhä kalliimpien hoitomuotojen kehittyminen sekä yleinen pahoinvoinnin lisääntyminen. Erikoissairaanhoidossa ja myös liikelaitoskuntayhtymän omassa toiminnassa on
sairaanhoidon menojen kehitystä saatu kuriin. Säästötoimet johtavat
siihen, että yhä enemmän joudutaan keskittymään välttämättömän
hoidon järjestämiseen. Sairaat ja sairaudet on saatava hoidetuksi
mahdollisimman hyvin.
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Ennalta ehkäisevän työn resurssit ovat jääneet kiireellisen ja välttämättömän hoidon vuoksi taka-alalle. Ennalta ehkäisevä työ on kuitenkin pitkällä aikavälillä kaikkein tehokkainta. Lääkärit ja hoitohenkilökunta tekevät ennalta ehkäisevää työtä ottamalla terveyden edistämisen tarpeen mukaan puheeksi. Nykyaikana on usein saatavilla
ruokaa ja energiaa enemmän kuin kulutamme, tosin hyvin usein
myös yksipuolista, ja ihmisten liikkuminen on vähäistä. Tämän vuoksi
on kaksi hyvin yleistä kansansairautta, diabetes ja metabolinen oireyhtymä (keskivartalon lihavuus) lisääntyneet. Näin on myös Suupohjassa. Koululaisten keskimääräinen paino on noussut huolestuttavasti. Diabetes on myös yleistynyt. Lisäksi esim. tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää ja keuhkoahtaumatautia.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymää perustettaessa painotettiin kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja panostamista ennalta ehkäisevään työhön korostaen ihmisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta. Terveyden edistäminen on ensisijaisesti jokaisen oma asia.
Terveyden edistäminen ehkäisee ennakolta myös sairastumista ja siten myös terveydenhuollon palvelujen tarvetta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä muuttuu 1.6.2011 savuttomaksi työpaikaksi, millä halutaan tukea osaltaan terveyden edistämistyötä.
Terveyden edistämistyössä tärkeätä on huomioida kaikki ikäluokat.
Työ alkaa neuvolasta, jossa perheet asioivat äitiysneuvolassa ja
myöhemmin lastenneuvolassa. Valistustyön tulee olla luontevaa ja
herättää myös ihmisten kiinnostus omaan terveyteen. Nykytilanteessa neuvolassa tehtävälle työlle pitää pystyä vapauttamaan enemmän
resursseja. Nykyisin neuvolan resursseja menee myös muihin tehtäviin.
Erityisen ratkaisevaa lasten ja nuorten kohdalla on se, miten varhaiskasvatuksessa ja koulutoimessa onnistutaan. Kaikessa päätöksenteossa tulisi toimia siten, että oma liikkuminen voi lisääntyä. Tästä näkökulmasta kuntien sivistysosastoilla tehtävien strategisten valintojen
merkitys kasvaa.
Terveyden edistämisen teemaa on työstetty Suupohjassa kevään
2011 aikana. Valmistelutyöryhmään ovat kuuluneet kunnanjohtaja
Veli Nummela, peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi, hallintojohtaja
Jari Iso-Koivisto, hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivonen sekä liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila.
Työryhmä on kartoittanut tapaa, jolla lain velvoitteita voidaan toteuttaa Suupohjassa hallitusti. Lähtökohtana esitetään teemoiksi valittavaksi ravitsemus ja liikunta. Niihin liittyy selkeästi oikea- aikainen ja
riittävä lepo. Työ voitaisiin aloittaa kouluista (kouluterveydenhuolto,
keittiöt) sekä ikäihmisten osalta kotihoidosta.
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Kevään aikana järjestettiin 29.3. terveyden edistämisen teemaseminaari Suupohja-salissa. Seminaarin olivat kutsuneet koolle kuntajohtajat. Seminaarissa kuultiin asiantuntija-alustuksia ja ideoitiin toimenpiteitä terveyden edistämiseksi Suupohjassa.
Koska lain 12 § mukaan terveyden edistäminen kuuluu kunnan vastuulle, tulee asian valmistelussa olla kaikkien Suupohjan kuntien yhteistyössä liikelaitoskuntayhtymän kanssa. Tärkeätä on myös yhdistysten ja ns. kolmannen sektorin mukaan saaminen.
On tärkeätä, että terveyden edistäminen otetaan lain edellyttämällä
tavalla keskeiseksi teemaksi Suupohjassa. Tämä edellyttää myös
asian huomioimista mm. vuoden 2012 talousarvion valmistelutyössä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi selvityksen ja
päättää, että terveyden edistämisen työhön varataan vuodelle 2012
toiminnan edellyttämät resurssit. Liikelaitoskuntayhtymä on mukana
asian valmistelussa yhdessä yhteistoimintalautakunnan ja Suupohjan
kuntien kanssa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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77 §
Liikelaitoskuntayhtymän lausunto Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelmasta
Valmistelijat/lisätiedot: vt. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila, puh. 040 828 1557
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 77 §

Kauhajoen kaupungin organisaatiossa on aloitettu vuonna 2008 virkamiestyönä liikuntastrategian suunnitteleminen, joka on jatkunut
vuoteen 2011 asti yhteistyössä luottamushenkilöiden, kolmannen
sektorin sekä muiden yhteistyötoimijoiden kuten LLKY:n kanssa.
Työn tarkoituksena on ollut laatia Kauhajoen kaupungille oma liikunnan kehittämissuunnitelma. Työn taustalla on ollut huoli kuntalaisten
terveydestä sekä liikunnallisen elämäntavan ja arkiliikunnan vähentymisestä. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuudella on tunnetusti huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Liikunnalla on tärkeää merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta sekä
liikunta antaa myös elämyksiä, iloa ja edistää yhteisöllisyyttä.
Valmistuneesta liikunnan kehittämissuunnitelmasta käy ilmi, ettei
Kauhajoen kaupunki ja Kauhajoen kaupungin liikuntapalveluiden
osavastuualue toimi yksin samojen tavoitteiden saavuttamiseksi ja
yhteistyö eri tahojen kanssa on tarpeellista. LLKY:llä on samat intressit alueensa asukkaiden hyvinvoinnin sekä terveyden turvaamiseen ja edistämiseen.
Kehittämissuunnitelmaa varten perustettiin liikuntastrategian ohjausryhmä ja sen työtä tukevat kolme eri osa-alueen työryhmää. Näitä
olivat terveyttä edistävä liikunta -työryhmä, liikuntaympäristöt ja olosuhteet -työryhmä sekä nuoriso- ja kilpaurheilu -työryhmä. LLKY
on ollut mukana edustajiensa kautta ohjausryhmässä sekä kahden
osa-alueen työryhmässä (terveyttä edistävä liikunta sekä liikuntaympäristöt ja -olosuhteet).
Yhtymäkohtia kehittämissuunnitelmaa koskevilla palveluilla ja
LLKY:llä on erityisesti siinä, miten liikuntapalveluiden saatavuus ja
sopivuus kohtaavat erilaisia käyttäjäryhmiä ja miten LLKY omalla
toiminnallaan kuten neuvonnalla voi ohjata asiakkaitaan heille sopivien liikuntapalvelujen pariin. LLKY:n tuottamien palvelujen merkitys
nousee esiin myös liikuntaharrastusten suorituspaikkojen turvallisuuteen liittyvien valvonta- ja kehittämistoimenpiteiden kautta.
Valmisteilla olevaa liikunnan kehittämissuunnitelmaa ovat kommentoineet LLKY:stä johtaja Kari Nuuttila sekä vt. apulaiskamreeri Niku
Latva-Pukkila.
Esityslistan lisätietona on tiivistelmä valmistuvasta Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelmasta.
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Johtajan ehdotus: Kehittämissuunnitelma ja tiivistelmä suunnitelmasta merkitään tiedoksi. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä suhtautuu erittäin myönteisesti valmistuneeseen kehittämissuunnitelmaan ja on valmis jatkossakin osallistumaan Kauhajoen
kaupungin asukkaiden liikkumista, fyysistä ja henkistä hyvinvointia
sekä terveyttä edistävään kehittämistyöhön. Terveyden edistämisen
kannalta Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelma on
erittäin tärkeä kaikessa päätöksenteossa, erityisesti koulutoimessa.
Tämän vuoksi liikunnan kehittämissuunnitelman toteuttamisessa vastuu on ensisijaisesti Kauhajoen kaupungin sivistysosastolla.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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78 §
Eila Viitalan tekemä oikaisuvaatimus koskien Kuja-Kokon palveluasunnoille tehtyä lähihoitajan valintaa
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 78 §

Eila Viitala on tehnyt 5.5.2011 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien
hallintopäätöstä kahden lähihoitajan toimen valinnasta Kuja-Kokon
palveluasunnoissa Kauhajoella.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä oikaisuvaatimuksen käsittelee johtokunta. Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jolloin
tehty päätös jää voimaan, tai hyväksyä, jolloin päätös voidaan kumota, muuttaa tai palauttaa uudelleen käsiteltäväksi.
Oikaisuvaatimus koskee kehitysvammahuollon vastaavan ohjaajan
Anne-Mari Huhtalan päätöstä 26.4.2011 § 5. Oikaisuvaatimusaika on
14 pv päätöksen tiedoksisaannista. Postin kulkuajaksi varataan tällöin 7 pv päätöksen lähettämisestä. Näin ollen oikaisuvaatimus on jätetty määräajassa.
Oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä lähihoitajan
tehtäviin valittiin Grönfors Palmroth Jasmin ja Rinne Suvi.
Eila Viitala esittää oikaisuvaatimuksessaan oikaisua Kauhajoen KujaKokon lähihoitajan toimen valintaan kohtaan Grönfors Palmroth Jasmin. Hän perustelee vaatimustaan sillä, että hän on työskennellyt
Kuja-Kokossa vuodesta 2004 sijaisena ja opiskellut lähihoitajaksi
2008-2010 suuntautumalla sairaanhoitoon ja huolenpitoon. Hän on
opintojensa aikana ollut myös käytettävissä sijaisuuksiin. Lisäksi perusteena on Grönfors Palmrothin lyhyt työkokemus.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja on pyytänyt 10.5.2011 vastaavaa ohjaajaa Anne-Mari Huhtalaa antamaan selityksensä oikaisuvaatimuksen johdosta. Selitys on saatu 23.5.2011 (päivätty 20.5.2011).
Selityksessään Huhtala toteaa, että työpaikkailmoituksessa pätevyysvaatimuksena lähihoitajan toimeen on ilmoitettu hakuilmoituksessa ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi ammatillinen
tutkinto (04SOS06A). Lisäksi on mainittu, että ensisijaisesti haemme
tiimiimme lähihoitajia, jotka ovat erikoistuneet vammaisuuteen ja että
tämän lisäksi arvostamme työkokemusta kehitysvammaisten parissa
työskentelystä.
Huhtala esittää, että Eila Viitala on lähihoitaja, joka on suuntautunut
sairaanhoitoon ja huolenpitoon. Jasmin Grönfors Palmroth on lähihoitaja, joka on suuntautunut vammaistyöhön. Nämä ilmenevät myös
mukaan liitetyistä todistuksista ja asiakirjoista.
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Jasmin Grönfors Palmroth on saanut tiedon oikaisuvaatimuksesta
10.5.2011 liikelaitoskuntayhtymän johtajalta puhelimitse ja ilmoittanut
samalla, että hänellä ei ole asiaan lausuttavaa.
Päätöksen tehnyt viranomainen on myös toimivaltainen, joten päätös
on oikein tehty. Samoin päätös on tehty toimien auki julistamisessa
määriteltyjä pätevyysvaatimuksia noudattaen.
Esityslistan lisätietona ovat oikaisuvaatimus liitteineen, vastaava ohjaaja Anne-Mari Huhtalan selitys, hakuilmoitus kahden lähihoitajan
toimista, Jasmin Grönfors Palmrothin hakemus, Suvi Rinteen hakemus ja hakemuksista laadittu yhteenveto.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hylkää Eila Viitalan tekemän oikaisuvaatimuksen, koska Kuja-Kokon lähihoitajan valinta on tehty
Jasmin Grönfors Palmrothin osalta hakuilmoituksessa mainittujen pätevyysvaatimusten ja kriteereiden mukaisesti.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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79 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän taloudellinen toteutuma
tammi-maaliskuulta 2011
Valmistelijat/lisätiedot: vt. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila, puh. 040 828 1557
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 79 §

Talouden toteutuma LLKY:ssä tammi-maaliskuussa sekä vertailu
talousarvion tasaiseen toteutumaan (3/12kk., tasainen toteutuma %
25).

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Tuloslaskelma, ulkoinen

kirjanpidosta 16.05.2011

TA2011

Toteuma

(25 %)

01_03/2011

Tas.tot%

Myyntituotot

78 880 853

19 546 689

24,78

Maksutuotot

6 769 039

1 603 813

23,69

Tuet ja avustukset

587 900

12 081

2,05

Muut toimintatuotot

798 600

162 163

20,31

87 036 392

21 324 746

24,50

Henkilöstökulut

-31 883 696

-7 708 705

24,18

Palvelujen ostot

TOIMINTATUOTOT

-42 732 529

-11 052 204

25,86

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-3 332 192

-835 419

25,07

Avustukset

-5 662 450

-1 326 865

23,43

Muut toimintakulut

-3 068 225

-798 233

26,02

-86 679 092

-21 721 426

25,06

357 300

-396 680

0

-664

357 300

-397 344

TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

-357 300
0

0,0
0,0

-397 344

Tammi-maaliskuun toteutumaan ei ole kirjattu poistoja alkuvuoden
osalta, joiden vaikutus olisi LLKY:n tulokseen talousarvion 2011 mukaan, toteutuessaan kolmelta kuukaudelta n. 90 000 €. Muista merkittävimmistä talouden toteutumaan vaikuttavista poikkeamista on
kerrottu palvelualueiden toteutumien yhteydessä.
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Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Sosiaalipalvelualue
Tuloslaskelma, ulkoinen

kirjanpidosta 16.05.2011

TA 2011

Toteuma

(25 %)

01_03/2011

Tas.tot %

Myyntituotot

1 740 100

385 600

22,16

Maksutuotot

396 700

62 613

15,78

Tuet ja avustukset

458 500

9 255

2,02

Muut toimintatuotot

418 400

65 018

15,54

3 013 700

522 486

17,34

Henkilöstökulut

-4 523 920

-1 100 216

24,32

Palvelujen ostot

-6 568 000

-1 579 414

24,05

-470 900

-155 096

32,94

-4 009 450

-1 059 392

26,42

-576 866

-136 482

23,66

TOIMINTAKULUT

-16 149 136

-4 030 600

24,96

TOIMINTAKATE

-13 135 436

-3 508 113

26,71

TOIMINTATUOTOT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

Sosiaalipalvelualueen toimintakatteeseen vaikuttaa mm. projektien
tuet ja avustukset, joita ei ole vielä alkuvuodelle tullut. Budjetoiduista
projektien tuista ja avustuksista puuttuu n. 65 000 € kolmelta kuukaudelta.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Hoidon ja hoivan palvelualue
Tuloslaskelma, ulkoinen

kirjanpidosta 16.05.2011

TA 2011

Toteutuma

(25 %)

01_03/2011

Tas.tot %

Myyntituotot

3 012 320

634 028

21,05

Maksutuotot

6 249 202

1 534 796

24,56

19 400

2 826

14,57

380 200

96 967

25,50

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT

9 661 122

2 268 617

23,48

Henkilöstökulut

-25 328 485

-6 129 852

24,20

Palvelujen ostot

-9 901 955

-2 452 845

24,77

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 790 842

-675 548

24,21

Avustukset

-1 637 000

-263 925

16,12

Muut toimintakulut

-2 319 509

-632 945

27,29

TOIMINTAKULUT

-41 977 791

-10 155 114

24,19

TOIMINTAKATE

-32 316 669

-7 886 497

24,40

LLKY:n toteutumassa on otettava huomioon, että yhden kuukauden
palkkojen ylityö- yms. lisät sekä omaishoidon tuki maksetaan ja
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kirjautuu seuraavan kuukauden toteutumaan. Tästä johtuen kolmen
kuukauden toteutumasta puuttuu menoja arviolta 500 000 €, jotka
kohdistuvat suurimmalta osalta Hoidon ja hoivan palvelualueelle.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Erikoissairaanhoito
Tuloslaskelma, ulkoinen

kirjanpidosta 16.05.2011

TA 2011

Toteutuma

(25 %)

01_03/2011

Tas.tot %

Myyntituotot

0

0

0,00

Maksutuotot

0

0

0,00

Tuet ja avustukset

0

0

0,00

Muut toimintatuotot

0

0

0,00

TOIMINTATUOTOT

0

0

0,00

Henkilöstökulut

0

0

0,00

Palvelujen ostot

-24 499 172

-6 737 444

27,50

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

0

-30

0,00

Avustukset

0

0

0,00

Muut toimintakulut

0

0

0,00

TOIMINTAKULUT

-24 499 172

-6 737 474

27,50

TOIMINTAKATE

-24 499 172

-6 737 474

27,50

Erikoissairaanhoidon talousarvion tasaisen toteutumisenprosentin ylitys (n. 600 000 €) selittyy alkuvuoden ennakoitua suuremmalla erikoissairaanhoidon palvelujen ostolla.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Ympäristöpalvelualue
Tuloslaskelma, ulkoinen

kirjanpidosta 16.05.2011
Toteutuma
TA 2011

Lautakunta

01_03/2011

Tot %

Myyntituotot

0

0

0,00

Maksutuotot

118 137

5 122

4,34

Tuet ja avustukset

0

0

0,00

Muut toimintatuotot

0

0

0,00

118 137

5 122

4,34

Henkilöstökulut

-705 180

-180 797

25,64

Palvelujen ostot

-131 350

-10 464

7,97

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-29 250

-1 852

6,33

Avustukset

-16 000

-3 548

22,18

Muut toimintakulut

-97 200

-15 321

15,76

TOIMINTAKULUT

-978 980

-211 982

21,65

TOIMINTAKATE

-860 843

-206 861

24,03

TOIMINTATUOTOT
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Johtokunta 79 §
(jatkoa 4)
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Yleinen hallinto
Tuloslaskelma, ulkoinen

kirjanpidosta 16.05.2011

TA 2011

Toteutuma

(25 %)

01_03/2011

Tas.tot %

Myyntituotot

74 108 233

18 527 061

25,00

Maksutuotot

0

1 282

0,00

Tuet ja avustukset

0

0

0,00

Muut toimintatuotot

0

0

0,00

74 108 233

18 528 343

25,00

Henkilöstökulut

-413 293

-88 445

21,40

Palvelujen ostot

-200 800

-38 023

18,94

-8 100

-2 332

28,79

0

0

0,00

-8 200

-1 938

23,64

-630 393

-130 738

20,74

73 477 840

18 397 605

25,04

TOIMINTATUOTOT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

Yleiseen hallintoon kirjautuvat kuntien maksuosuudet.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Sisäinen tukipalvelu
Tuloslaskelma, ulkoinen

kirjanpidosta 16.05.2011

TA 2011

Toteutuma

25 %

01_03/2011

Tot %

Myyntituotot

20 200

0

0,00

Maksutuotot

5 000

0

0,00

110 000

0

0,00

0

177

0,00

135 200

177

0,13

Henkilöstökulut

-912 818

-209 395

22,94

Palvelujen ostot

-1 431 252

-234 015

16,35

-33 100

-561

1,69

0

0

0,00

-66 450

-11 547

17,38

TOIMINTAKULUT

-2 443 620

-455 518

18,64

TOIMINTAKATE

-2 308 420

-455 341

19,73

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

Sisäisten tukipalvelujen tuloslaskelman tulojen tasaiseen toteutumaan vaikuttavat merkittävästi tuet ja avustukset (110 000 €), joka
sisältää KELA:lta saatavia työnantajalle kuuluvia työterveyshuollon
järjestämiseen liittyviä korvauksia. Ne kirjautuvat LLKY:lle vasta loppuvuodesta.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion
toteutumisvertailun tammi-maaliskuulta 2011 ja lähettää sen edelleen
tiedoksi yhteistoimintalautakunnalle ja jäsenkunnille.
Käsittely: Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana asian käsittelyn ajan klo 14.15-14.22.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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80 §
Yhteispäivystyksen tilakysymys
Valmistelija/lisätiedot: Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä puh. 0400 495 435; hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivonen puh. 043 820 0457
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 80 §

Yhteispäivystys on erittäin keskeinen toiminto liikelaitoskuntayhtymässä. Se määrittää monia muita palveluja ja vaikuttaa useisiin palveluketjuihin. Yhteispäivystys on kiinteässä yhteydessä esim. akuuttiosastotoimintaan, päihde- ja mielenterveyspalveluihin alueella ja
muihin lähipalveluihin. Sitoutuminen yhteispäivystyksen ylläpitämiseen seutukunnalla on keskeinen koko palvelurakenteelle. Yhteispäivystyksen tilannetta on käsitelty palveluiden kehittämisryhmässä.
Kehittämisryhmän yksimielinen kanta on, että Suupohjassa on yhteispäivystys jatkossakin.
Yhteispäivystys sijaitsee Kauhajoen terveyskeskuksessa. Tilat ovat
vanhat ja uusien tilojen tarve on kiireellinen. Tilojen käyttöaste on hyvin korkea ja mahdollisesti useita ambulansseja saapuu samanaikaisesti. Tiloissa ei ole asianmukaisia potilaiden seurantamahdollisuuksia. Potilailla ei ole asianmukaisia odotustiloja ja tilojen ahtaus haittaa
toimintaa. Tilat vaikuttavat kielteisesti myös henkilöstön rekrytointiin.
Tiloissa on tehty myös työsuojelutarkastukset (19.5.2010 ja
17.3.2011). Tarkastuskertomuksen mukaan vastaanoton ja päivystyksen työntekijät kokevat erilaisia sisäilmasta aiheutuvia oireita ja
haittoja. Työnantajan on selvitettävä sisäilmaongelman syyt ja selvitettävä, mihin toimenpiteisiin ja millä aikataululla työnantaja ryhtyy sisäilmaongelman kuntoon saattamiseksi ja mahdollisen terveyshaitan
poistamiseksi. Työsuojelun tarkastuskertomus velvoittaa myös selvittämään, kuka tai ketkä ja millä edellytyksillä voivat jatkaa tiloissa turvallisesti työskentelyä. Muille työntekijöille on järjestettävä välittömästi korvaavat tilat, kunnes altistusta aiheuttaneet tekijät on poistettu.
Työterveyshuolto on kartoittanut henkilöstön oireilua, haittaa ja vaaroja terveydelle. Tämä selvitys on toimitettu Kauhajoen kaupungin
tekniselle osastolle. Työterveyshuolto tekee vielä lisäselvityksiä yksilötasolla ja lopulliset johtopäätökset valmistuvat työsuojelutarkastajan
antamaan määräaikaan eli kesäkuun loppuun mennessä.
Kauhajoen kaupungin tekninen toimi on teettänyt myös sisäilmamittauksia toukokuussa 2011. Työsuojelupiirille on annettava selvitys
kokonaistilanteesta 30.6.2011 mennessä.
LLKY ei omista tiloja, vaan toimii vuokralaisena. Kauhajoen kaupunki
ei kuitenkaan ole varannut investointisuunnitelmaan rahoitusta vuodelle 2012. Yhteispäivystyksen suunnittelu voidaan aloittaa
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vuonna 2011. Tilanteen kiireellisyyden vuoksi tavoite on etsiä ratkaisuja, miten yhteispäivystys saa asianmukaiset tilat viimeistään vuonna 2012. Näin toimien varmistetaan yhteispäivystyksen säilyminen
alueella. Sairaanhoitopiiri antoi 19.5.2011 erittäin myönteistä palautetta juuri yhteispäivystyksen hoitamisesta alueella. Suupohjan toimintatapa helpottaa myös sairaanhoitopiirin omaa toimintaa, kun palveluketjut toimivat.
Esityslistan lisätietona on Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen
tarkastuskertomus 6.4.2011.
Johtajan ehdotus: Yhteispäivystys on merkittävä seutukunnalle ja
sen tilat tulee saattaa asianmukaiseen kuntoon. Työsuojelutarkastuksissa esille tulleiden seikkojen perusteella liikelaitoskuntayhtymä
esittää Kauhajoen kaupungille, että yhteispäivystyksen ja laboratorion tilojen suunnittelu toteutetaan kiireellisenä ja rakentaminen toteutetaan vuonna 2012.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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81 §
Vuoden 2010 henkilöstöraportin hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot: vs. henkilöstöpäällikkö Ann-Christine Nissén, puh. 040 570
0907
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 81 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän henkilöstöraportti
vuodelta 2010 on valmistunut ja on esityslistan lisätietona.
Raportti käsitellään työsuojelutoimikunnassa 26.5.2011, paikallisissa
neuvotteluissa 30.5.2011 ja henkilöstöjaostossa 30.5.2011. Työsuojelutoimikunnan päätös, neuvottelujen tulokset ja henkilöstöjaoston
päätös kerrotaan kokouksessa.
Johtajan ehdotus: Päätösehdotus esitetään kokouksessa.
Käsittely: Johtokunnalle kerrottiin, että henkilöstöraportti vuodelta
2010 on käsitelty ja hyväksytty työsuojelutoimikunnassa 26.5.2011,
paikallisissa neuvotteluissa 30.5.2011 ja henkilöstöjaostossa
30.5.2011.
Henkilöstöjaosto esittää johtokunnalle vuoden 2010 henkilöstöraportin hyväksymistä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy vuoden 2010 henkilöstöraportin ja esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Hyväksytty henkilöstöraportti 2010 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1/johtokunta 30.5.2011.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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Johtokunta
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82 §
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Valmistelijat/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 82 §

Terveydenhuoltolain 34 §:ssä käsitellään terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa.
Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.
Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja
lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.
Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään
kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään
puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista
vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta
ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta 6.4.2011/337 annetaan tarkemmat ohjeet.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on perusturvan toimijoiden (yhteistoiminta-alueet ja kunnat) edustajien kokouksessa
6.5.2011 käsitelty suppeamman valmisteluryhmän kevään aikana tekemää luonnosta järjestämissuunnitelmaksi. Luonnos on ollut aikaisemmin terveyspalvelujen ylilääkäreiden tarkastettavana. Perusturvan edustajien kokouksessa 6.5.2011 käsitelty luonnos on lähetetty
yhteistoiminta-alueille ja kunnille kommentoitavaksi. Kommentit pyydetään 31.5.2011 mennessä. Suunnitelman laatimiseen ei ole ollut
osoittaa henkilöresursseja.
Suunnitelman jatkokäsittely tapahtuu valmisteluryhmässä kesäkuussa sekä elokuussa yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Syksyllä asiakirjaa käsitellään yt-alueiden kokouksessa sekä kunnissa, lokakuussa sairaanhoitopiirin hallituksessa ja marraskuussa sairaanhoitopiirin
valtuustossa.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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Johtokunta
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Suupohjassa kommentit antaa johtokunta 30.5. ja yhteistoimintalautakunta 31.5.
Esityslistan lisätietona ovat Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta 6.4.2011/337, Perusturvan yhteistoiminta-alueiden järjestämissuunnitelman versio 6.5.2011 sekä diaesitys Etelä-Pohjanmaan
ensihoidon palvelutasosta 2010.
Johtajan ehdotus: Johtokunta toteaa järjestämissuunnitelman luonnoksesta seuraavaa:
1. Suunnitelman lähtökohta, terveyden edistäminen, on lain mukaan
perustehtävä. Sairaanhoitopiirin toimesta tuotetaan parhaillaan
uudistettavaa kuntaprofiili-aineistoa, jossa on erittäin kattavasti
tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja kustannuksista.
Asetuksen 2 §:n mukaisia lähtökohtana käytettäviä kuntien hyvinvointikertomusten tietoja alueen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista ei ole koottuna vielä käytettävissä.
2. Kohtaan 2.1. Radiologiset palvelut:
Suupohja, LLKY: Vuoden 2011 aikana valmistuu Kauhajoen toimipisteen röntgenin digitalisointi sisältäen arkistointipalvelut sairaanhoitopiirissä. Kuvantamispalvelut on tarkoitus pitää liikelaitoskuntayhtymän omana toimintana.
3. Kohtaan 2.2. Laboratoriotoiminnat:
Suupohja, LLKY: Laboratoriotoiminnat jatkuvat liikelaitoskuntayhtymässä omana toimintana. Laboratoriopalvelu lähipalveluna tapahtuu näytteenottopalveluna. Akuutti toiminta edellyttää, että
vastaukset saadaan klo 13 mennessä. Alueella tulee olla analyysia suorittava laboratorio.
4. Kohtaan 3 Tietohallinto:
Suupohja, LLKY: Suupohjassa sekä sosiaali- että terveystoimessa Effica on ollut käytössä vuodesta 2009. Ympäristöpalveluissa
TerveKuu saman ajan. Effica 4.1. tulee vuonna 2012. Edellä kävijänä tehty työ tulee hyödyntää, rajapinta (sosiaali-terveys) on erityisen tärkeä palvelujen toimivuuden kannalta.
5. Kohtaan 4 Työterveyshuolto:
Suupohja, LLKY: Työterveyshuolto on liikelaitoskuntayhtymän
omana toimintana. Toimintaa kehitetään jatkuvasti.
6. Kohtaan 5 Erikoislääkäreiden ja erityisasiantuntijoiden palveluiden käyttö
Suupohja, LLKY: Erityistarpeita on ainakin psykiatrian ja geriatrian lääkäripalveluissa alueella. Yhteistoiminta-alueella on valmius
esim. yhteisten virkojen perustamiseen tai ostopalvelujen käyttöön.
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Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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7. Kohtaan 6 kiireellinen ensihoito ja varautuminen erityistilanteisiin:
Suupohja, LLKY: Perusterveydenhuollon päivystys on yhteispäivystyksenä liikelaitoskuntayhtymän toimintana lukuun ottamatta yöpäivystystä. Yhteispäivystys säilyy Suupohjassa. Ensihoitopalvelut tulisi taata tasapuolisesti koko alueella. Kuntien kustannusten jaossa tulee huomioida saavutettavuusaika. Nykyiset sopimukset yrittäjien kanssa ovat voimassa 31.12.2012 saakka, joten uusi toimintamalli voi alkaa 1.1.2013.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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83 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 83 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 20/2011, 4.5.2011, Lääkärisopimuksen 2010-2011 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisten palkantarkistusten toimeenpano
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 21/2011, 6.5.2011, Paikallinen
järjestelyerä 1.5.2011 alkaen.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 9.5.2011 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-4/2011 sekä vertailun vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan. Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
Ote Teuvan kunnanhallituksen pöytäkirjasta 2.5.2011
105 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän käytössä
olevien tilojen vuokran määrittelyperusteiden muutos ja vuokrasopimuksen uusiminen.
Käsittely: Johtokunnalle tiedotettiin kokouksessa myös seuraavat
asiat:
PwC Julkistarkastus Oy, tilintarkastaja Nils Hellbergin loppuraportti tilintarkastuksesta vuodelta 2010.
Loppuraportti on lisätietona.
PwC Julkistarkastus Oy, tilintarkastaja Nils Hellbergin tilintarkastuskertomus.
Tilintarkastuskertomus on lisätietona.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2010.
Arviointikertomus on lisätietona.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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84 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 84 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Palvelujen kehittämistyöryhmä 8.3.2011
- Palvelujen kehittämistyöryhmä 13.4.2011
- Johtokunnan henkilöstöjaosto 19.4.2011
- Ympäristölautakunta 18.5.2011
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
63 §
Suuplari 1/2011 –tiedotuslehden ja palveluluettelon painatuksen
ja postituksen hankinta.
Hankinta suoritetaan Fram Oy:ltä 5 230 euroa (alv 0%).
64 §
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen edustajan valinta.
Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
16 §
Ammattikorkeakoulun matkaan osallistuminen.
Hyväksytään opiskeluterveydenhoitaja Marita Lehikoisen matka
15. – 18.5.2011.
17 §
Veteraanikuntoutus Isojoella kevät 2011.
18 §
Veteraanikuntoutus Kauhajoella kevät 2011.
19 §
Vuokravakuus.
20 §
Isojoen hoitotarvikejakelun järjestämisestä aiheutuva palkkamäärärahan siirto hoidon ja hoivan palvelualueen ydinprosessien välillä.
21 §
Terveyskeskuslääkärin virkojen täyttö.
Terveyskeskuslääkäreiden virkoihin valitaan laillistetut lääkärit
Riitta Kreko ja Katja Varala 1.6.2011 alkaen. Hakijoita oli 2.
22 §
Psykologin toimi.
Toimi laitetaan uudelleen hakuun.
Kauhajoen akuuttiosaston vs. osastonhoitaja Jaana Auressalmen päätökset;
10 §
Sairaanhoitajan toimen täyttäminen (vakinainen varahenkilö).
Sairaanhoitajan toimeen valitaan sairaanhoitaja Soila Koski.
Hakijoita oli 3.
Karijoen Saliininkodin/vanhainkodin osastonhoitaja Ritva Syväojan päätökset;
42 §
Määräaikainen virka tai toimi.
Hoitajan toimeen valitaan Elina Leppäranta ajalle 1.4.2011 –
23.3.2012.
59 §
Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Hoitajan toimeen valitaan Anne Lepistö 1.5.2011 alkaen.
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Johtokunta
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Teuvan palvelukotien vs. palveluvastaava Niina Pitkäsen päätökset;
1§
Lähihoitajan toimen täyttäminen (vakinainen varahenkilö).
Lähihoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Outi Kantanen. Hakijoita oli 4.
2§
Laitoshuoltajan 85 %:n vakinaisen toimen täyttäminen.
Laitoshuoltajan toimeen valitaan siivousteknikko Minna RintaSäntti. Hakijoita oli 6.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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Lautakunta
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85 §
Muut asiat
Johtokunta 85 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Keskusteltiin pesulapajan nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Asiantuntijana oli vs. sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty.

Johtokunta

Yhtymäkokous

