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97 §
Rintamaveteraaneille kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut
Valmistelijat/lisätiedot: aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä
puh. 050 386 4666, ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala 040 184 0072, palvelusuunnittelija Lisa Sipilä 040 182 2257,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 97 §

Valtion vuoden 2011 talousarvioon on varattu 2,3 miljoonaa euroa
rintamaveteraaneille kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin. Valtiokonttori on ilmoittanut 2.2.2011 antamassaan rintamaveteraanien
kuntoutuksen järjestämistä koskevassa ohjekirjeessä ohjeistavansa
tämän 2,3 miljoonan euron määrärahan käytön myöhemmin erikseen.
Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla
Suomessa asuva vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %, ei voida antaa tämän
määrärahan perusteella rintamaveteraaneille tarkoitettuja kunnallisia
avopalveluja.
Määräraha on kuntien ja kuntayhtymien käytettävissä 1.4.2011 alkaen. Määräraha on pidettävä erillään muusta Valtiokonttorin kunnalle
tai kuntayhtymälle aikaisemmin tänä vuonna osoittamasta rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahasta.
Määräraha voidaan käyttää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun
antamiseen sen tarpeessa oleville veteraaneille sekä esim. kotona
selviytymistä tukevien apuvälineiden hankintaan veteraaneille. Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa kuitenkin niin, että veteraanien tuloja ei tarvitse selvittää, vaan
palvelun tarve on ratkaiseva.
Valtiokonttori tulee pyytämään tämän määrärahan käytöstä ensi vuoden keväällä erillisen selvityksen. Mikäli määrärahaa jää kunnilta
käyttämättä, on se palautettava Valtiokonttorille viimeistään
15.5.2012.
Valtiokonttori on myöntänyt määrärahaa seuraavasti rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin ja löytyvät tasetileiltä kunnittain:
- Kauhajoki 11 920,25 euroa
- Teuva 5 916,62 euroa
- Isojoki 4 002,42 euroa
- Karijoki 2 001,21 euroa
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Määrärahan käyttöä koskien on laadittu rintamaveteraanien palvelusetelikäytännön periaatteet. Palvelusetelillä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä sitoutuu maksamaan rintamaveteraanin kuntayhtymän hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat
palvelut kuntayhtymän päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti.
Palvelusetelin arvo on 180 euroa/seteli. Asiakkaalla ei ole omavastuuosuutta. Palveluseteli myönnetään yksityiseltä palveluntuottajalta
ostettaviin seuraaviin palveluihin:
- siivous, pyykinpesu ja muu kodinhoitoapu
- asiointiapu (mm. kauppa, pankki ja apteekki)
- ruuan valmistusapu
- ulkoilutusapu
Ohjeistus rintamaveteraanien palvelusetelikäytännöstä on liitteenä
1/johtokunta 23.8.2011 olevassa rintamaveteraanien palvelusetelikäytännön periaatteissa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä esityksen mukaiset
rintamaveteraanien palvelusetelikäytännön periaatteet 23.8.2011 alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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98 §
Liikelaitoskuntayhtymän laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 98 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 11
§ mukaan liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päättää nimenkirjoitusoikeuksista. Laskujen hyväksynnässä käytetään liikelaitoskuntayhtymän nimenkirjoitusoikeutta, jolloin johtokunnan tulee valita laskujen
sisältämien suoritusten hyväksyjät. Laskujen hyväksyjät voidaan valita joko johtokunnan toimikaudeksi tai vuosittain.
Johtokunta on kokouksessaan 20.1.2009 § 16 hyväksynyt laskujen
hyväksyjät johtokunnan toimikaudeksi 2009-2012. Liikelaitoskuntayhtymän henkilöstössä ja toimintaprosesseissa tapahtuneiden muutosten vuoksia on laskujen hyväksyjäluetteloon tehty muutoksia johtokunnan kokouksissa 22.2.2010 § 34, 10.5.2010 § 74, 19.8.2010 §
104 ja 7.2.2011 § 15.
Laskun vastaanottajana ja asiatarkastajana voi olla liikelaitoskuntayhtymän vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö ja joissakin tapauksissa myös luottamushenkilö.
Käytännössä laskujen vastaanottajina ja asiatarkastajina toimivat ao.
palvelualueen toimisto- ja osastosihteerit tai ko. palvelun/hyödykkeen
tilaaja, joka voi todeta, että tavara, työsuoritus tai muu palvelu on
vastaanotettu. Hyväksyjän tulee varmistaa asiatarkastuksen (myös tiliöinti) asianmukainen suorittaminen ennen laskun tai muun tositteen
hyväksymistä. Asiatarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilöitä.
Tilivelvollisina laskujen hyväksyjien on huolehdittava siitä, ettei käytettävissä olevaa vastuu-/tehtäväalueen kokonaismäärärahaa ylitetä.
Tämän vuoksi hyväksyjien tulee olla selvillä käytössään olevien määrärahojen käyttötilanteesta. Mikäli osoittautuu, että määrärahat eivät
riitä, tulee laskujen hyväksyjien, ydin- ja osaprosessien esimiesten
riittävän hyvissä ajoin raportoida asiasta palvelualajohtajalle.
Esimerkiksi määräaikaisissa kehittämishankkeissa myös työntekijät
voivat olla määräaikaisia ja heidän oikeuksistaan toimia laskujen
asiatarkastajina päättää palvelujohtaja.
Lisätietona on johtokunnan 7.2.2011 § 15 hyväksymä laskujen hyväksyjäluettelo.
Liikelaitoskuntayhtymässä tapahtuneiden henkilömuutosten vuoksi
laskujen hyväksyjät tulee tarkistaa. Esityslistan liitteenä 2/johtokunta
23.8.2011 on korjattu laskujen hyväksyjäluettelo.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä muutokset laskujen
hyväksyjiin liitteen 2/johtokunta 23.8.2011 mukaan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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99 §
Eropyyntö luottamustoimesta / johtokunnan jäsenen vaali
Johtokunnan neljäntoista (14) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta toimikaudelle 2009 – 2012 sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 20.1.2009 / 7 §
Yhtymäkokous 18.2.2009 / 7 §
Yhtymäkokous 22.11.2010 / 23 §
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 7 §

Kuntalain 10 a luvun 87b § määrittää liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen tehtäväksi mm. ”3) valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta ja muut toimielimet, joiden valintaa ei
ole johtosäännössä siirretty johtokunnalle;”
Kuntavaaleissa 2008 valittiin kuntien valtuustot valtuustokaudelle
2009 – 2012. Kuntalain 81 § määrää:
”Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, tai päätösvaltaa käyttää perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.
Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksen mukaisia toimielimiä.
Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston
päättämä kunnan muu toimielin.
Muiden kuin 1. momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on
sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.”
Kuntalain 82 §:
” Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 §:n
mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 §:n 1. momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 81 §:n 1. momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa
harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.”
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7
§:ssä todetaan: ”Yhtymäkokous valitsee liikelaitoskuntayhtymän
muut toimielimet ja niiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, ellei
valintaa ole hallintosäännössä siirretty johtokunnalle”.
Perussopimuksen 10 § mukaan ”Liikelaitoskuntayhtymällä on johtokunta. Johtokuntaan kuuluu 14 jäsentä, joista 4 jäsenkuntien kunnanjohtajia. Kunnanjohtajat muodostavat Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan työvaliokunnan.”
Liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan valitaan jäsenet seuraavasti:
Kauhajoki
Isojoki
Karijoki
Teuva

6 edustajaa
2 edustajaa
2 edustajaa
4 edustajaa

Jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Johtajan ehdotus: Johtokunta ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se
valitsee johtokuntaan 14 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen, sekä valitsee johtokunnan puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
----Käsittely: Lasse Hautala esitti johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi:
Lasse Hautala, vajajäsen Minna Heiniluoma;
Antti Ala-Kokko, varajäsen Heikki Ahola;
Marketta Nummijärvi, varajäsen Hanna-Mari Hakala;
Timo Koivula, varajäsen Seppo Kalliomaa;
Lauha Lylyoja, varajäsen Pentti Pennanen;
Esko Lehtimäki, varajäsen Paula Kaleva;
Teijo Toivonen, varajäsen Anne Luhtala;
Tiina Hakala, varajäsen Matti Mäntysaari;
Pirjo-Liisa Ketola, varajäsen Elina Lemmetty;
Antti Seppälä, varajäsen Kim Tasanko;
Kaija Hapuanoja, varajäsen Juha Mattila;
Veli Nummela, varajäsen Erkki Nevanperä;
Viljo Kurvinen, varajäsen Heikki Rinta-Hoiska;
Kauhajoen kaupunginjohtaja, varajäsen Kauhajoen kaupungin hallintojohtaja.

Yhtk 7 §
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Hautala esitti puheenjohtajaksi Lasse Hautalaa, 1. varapuheenjohtajaksi Esko Lehtimäkeä ja 2. varapuheenjohtajaksi Antti Seppälää.
Puheenjohtaja totesi tehdyt ehdotukset johtokunnan jäseniksi sekä
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi.
Yhtymäkokouksen päätös: Johtokunnan jäseniksi valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Lasse Hautala
Antti Ala-Kokko
Marketta Nummijärvi
Timo Koivula
Lauha Lylyoja
Esko Lehtimäki
Teijo Toivonen
Tiina Hakala
Pirjo-Liisa Ketola
Antti Seppälä
Kaija Hapuanoja
Veli Nummela
Viljo Kurvinen
Kauhajoen kaupunginjohtaja

Minna Heiniluoma
Heikki Ahola
Hanna-Mari Hakala
Seppo Kalliomaa
Pentti Pennanen
Paula Kaleva
Anne Luhtala
Matti Mäntysaari
Elina Lemmetty
Kim Tasanko
Juha Mattila
Erkki Nevanperä
Heikki Rinta-Hoiska
Kauhajoen kaupungin hallintojohtaja

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Lasse Hautala,
1. varapuheenjohtajaksi Esko Lehtimäki ja 2. varapuheenjohtajaksi
Antti Seppälä.
----Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Yhtk 23 §

Johtokunnan varajäsen Hanna-Mari Hakala on kirjeellään 9.11.2010
pyytänyt eroa luottamustoimesta paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljelle olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 38 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouksessa asiat päätetään johtokunnan esittelystä. Hallintosäännön 34 §:n mukaan toimielin voi yksimielisellä päätöksellä
ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
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Kuntalain 55 §:n 2. momentin mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian
ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Kuntalain 86 §:n
mukaan kuntayhtymässä sovelletaan kuntalain 55 §:ää.
Yhtymäkokouksen tulee suorittaa johtokunnan varajäsenen vaali jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Käsittely: Yhtymäkokous päätti yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen.
Yhtymäkokous päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen myöntää
eron Hanna-Mari Hakalalle johtokunnan varajäsenyydestä.
Keskustelun aikana Merja Paananen esitti Marketta Nummijärven
henkilökohtaiseksi varajäseneksi johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Piia Ylikoskea.
Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous myönsi eron HannaMari Hakalalle johtokunnan varajäsenyydestä. Yhtymäkokous yksimielisesti valitsi johtokunnan jäsen Marketta Nummijärven henkilökohtaiseksi varajäseneksi Piia Ylikosken jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
----Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 99 §

Johtokunnan jäsen Kaija Hapuanoja on kirjeellään 7.8.2011 pyytänyt
eroa luottamustoimesta eläkkeelle siirtymisen johdosta. Hapuanoja
siirtyy eläkkeelle Isojoen kunnanjohtajan virasta 1.11.2011.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Perussopimuksen 10 § mukaan ”Johtokuntaan kuuluu 14 jäsentä,
joista 4 jäsenkuntien kunnanjohtajia. Kunnanjohtajat muodostavat
Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan työvaliokunnan.”
Yhtymäkokous on kokouksessaan 20.1.2009 § 7 nimennyt Kaija Hapuanojan johtokunnan jäseneksi, joten asia on käsiteltävä jäsenkunnan kunnanjohtajan vaihtuessa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se
valitsee johtokuntaan Kaija Hapuanojan tilalle uuden jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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100 §
Eropyyntö luottamustoimesta / perusturvalautakunnan jäsenen vaali
Perusturvalautakunnan kymmenen (10) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta toimikaudelle 2009 – 2012 sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 20.1.2009 / 8 §
Yhtymäkokous 18.2.2009 / 8 §
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 8 §

Kuntalain 10 a luvun 87b § määrittää liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen tehtäväksi mm. ”3) valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta ja muut toimielimet, joiden valintaa ei
ole johtosäännössä siirretty johtokunnalle;”
Kuntavaaleissa 2008 valittiin kuntien valtuustot valtuustokaudelle
2009 – 2012. Kuntalain 81 § määrää:
”Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, tai päätösvaltaa käyttää perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.
Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksen mukaisia toimielimiä.
Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston
päättämä kunnan muu toimielin.
Muiden kuin 1. momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on
sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.”
Kuntalain 82 §:
”Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 §:n
mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 §:n 1. momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 81 §:n 1. momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa
harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.”
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7
§:ssä todetaan: ”Yhtymäkokous valitsee liikelaitoskuntayhtymän
muut toimielimet ja niiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, ellei
valintaa ole hallintosäännössä siirretty johtokunnalle”.
Perussopimuksen 12 §:ssä todetaan, että ”Liikelaitoskuntayhtymällä
on kaksi palvelulautakuntaa: 1) Perusturvalautakunta ja 2) Ympäristölautakunta. Kumpaankin lautakuntaan kuuluu 10 jäsentä ja näiden
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakuntiin nimetään jäsenet seuraavasti:
Kauhajoki
Isojoki
Karijoki
Teuva

5 jäsentä
1 jäsen
1 jäsen
3 jäsentä

Palvelulautakunnat vastaavat erityislainsäädäntöön perustuvista viranomaistehtävistä omilla toimialoillaan.
Johtajan ehdotus: Johtokunta ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se
valitsee perusturvalautakuntaan 10 varsinaista jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen, sekä valitsee perusturvalautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
----Käsittely: Lasse Hautala esitti perusturvalautakunnan jäseniksi ja
varajäseniksi:
Merja Paananen, varajäsen Jorma Ketola;
Hannu Mäkelä, varajäsen Tiina Salmenoksa;
Riitta Maunula-Craycroft, varajäsen Soili Arola;
Antti Viljanen, varajäsen Marja-Kaarina Siirtola;
Arja Uitto, varajäsen Toivo Lyyski;
Seppo Kiili, varajäsen Heikki Järvi-Laturi;
Paula Muotio, varajäsen Merja Laitila;
Raija Wideroos, varajäsen Saija Syväluoma;
Anna-Maija Siltaoja, varajäsen Sirkka-Liisa Rantala;
Urpo Paananen, varajäsen Veli-Matti Niemelä.
Hautala esitti puheenjohtajaksi Anna-Maija Siltaojaa ja varapuheenjohtajaksi Merja Paanasta.

Yhtk 8 §
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Puheenjohtaja totesi tehdyt ehdotukset perusturvalautakunnan
jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.
Yhtymäkokouksen päätös: Perusturvalautakunnan jäseniksi valittiin
yksimielisesti seuraavat henkilöt:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Merja Paananen
Hannu Mäkelä
Riitta Maunula-Craycroft
Antti Viljanen
Arja Uitto
Seppo Kiili
Paula Muotio
Raija Wideroos
Anna-Maija Siltaoja
Urpo Paananen

Jorma Ketola
Tiina Salmenoksa
Soili Arola
Marja-Kaarina Siirtola
Toivo Lyyski
Heikki Järvi-Laturi
Merja Laitila
Saija Syväluoma
Sirkka-Liisa Rantala
Veli-Matti Niemelä

Perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti AnnaMaija Siltaoja ja varapuheenjohtajaksi Merja Paananen.
----Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 100 §

Perusturvalautakunnan jäsen Urpo Paananen on kirjeellään 6.6.2011
Karijoen kunnanhallitukselle pyytänyt eroa kaikista kunnallisista luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi. Päätöksellään
10.8.2011 § 193 Karijoen kunnanhallitus esittää Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle, että se valitsee perusturvalautakuntaan Urpo Paanasen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Johtajan ehdotus: Johtokunta ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se
valitsee perusturvalautakuntaan Urpo Paanasen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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101 §
Eropyyntö luottamustoimesta / henkilöstöjaoston jäsenen vaali
Johtokunnan henkilöstöjaoston vaali 2009 – 2012/pöytäkirjan asiavirheen korjaus
Johtokunnan henkilöstöjaoston vaali 2009 – 2012
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 11.3.2009 / 44 §
Johtokunta 14.4.2009 / 74 §
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 44 §

Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 2 §:n mukaan johtokunta voi
perustaa tiettyä tehtävää varten jaoston.
Henkilöstöjaoston tehtävänä olisi toteuttaa johdonmukaista henkilöstöpolitiikkaa sekä luoda edellytyksiä henkilöstön kehittymiselle niin,
että palvelutoiminta on taloudellista ja tehokasta.
Koska hallintosäännössä ei määritellä jaostoja eikä siten myöskään
niiden tehtäviä, tulee jaoston koko ja ratkaisuvalta myös määritellä
jaostoa perustettaessa.
Kuntalain 18 §:n perusteella jaoston jäsenenä voi olla myös johtokunnan varajäsen. Edelleen saman lakipykälän mukaan jaostoon
voidaan valtuuston päätöksellä valita jäseneksi muitakin toimielimen
jäseniä tai varajäseniä. He eivät kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana. Jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Hallintosäännön 65 § mukaan johtokunnalla on oikeus tulkita hallintosääntöä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää perustaa toimikaudekseen
henkilöstöjaoston, jonka koko on viisi henkilöä ja suorittaa henkilöstöjaoston vaalin jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten osalta.
Johtokunta päättää henkilöstöjaoston ratkaisuvallasta:
Ellei asiaa hallintosäännön perusteella ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle, henkilöstöjaosto ratkaisee asiat:
1. Virka- ja työehtosopimuksen tekemistä koskevat asiat kunnallisen
työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi
nimetyn viranhaltijan palkasta sopimisesta työmarkkinalaitoksen
suostumuksella;
2. Virka- ja työehtosopimuksen yleistä soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevat asiat siltä osin kuin ne on jätetty työnantajan harkintaan;
3. Virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallisneuvottelujen
käyminen;
4. Keskitettyjen palkkaratkaisujen täytäntöönpano;
5. Henkilöstöasioiden yleisohjeiden antaminen.
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Jaoston esittelijänä toimii liikelaitoskuntayhtymän johtaja. Hänen
poissa ollessaan esittelijänä toimii se viranhaltija, joka muutoinkin
toimii johtajan virkatehtävissä hänen sijaisenaan. Asiat, joissa esittelijä on esteellinen, ratkaistaan puheenjohtajan esittelystä.
Käsittely: Keskustelun aikana Lasse Hautala esitti henkilöstöjaoston
jäseniksi ja varajäseniksi:
Lasse Hautala, varajäsen Antti Ala-Kokko;
Esko Lehtimäki, varajäsen Matti Mäntysaari;
Antti Seppälä, varajäsen Viljo Kurvinen;
Kaija Hapuanoja, varajäsen Pirjo-Liisa Ketola;
Marketta Nummijärvi, varajäsen Lauha Lylyoja.
Hautala esitti Lasse Hautalaa puheenjohtajaksi ja Esko Lehtimäkeä
varapuheenjohtajaksi.
Johtokunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
keskustelun jälkeen.
Johtokunta valitsi yksimielisesti henkilöstöjaoston jäseniksi seuraavat
henkilöt:
Jäsen
1. Lasse Hautala
2. Esko Lehtimäki
3. Antti Seppälä
4. Kaija Hapuanoja
5. Marketta Nummijärvi

Henkilökohtainen varajäsen
Antti Ala-Kokko
Matti Mäntysaari
Viljo Kurvinen
Pirjo-Liisa Ketola
Lauha Lylyoja

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Lasse Hautala ja varapuheenjohtaja Esko Lehtimäki.
----Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 74 §

Johtokunnan kokouksen 11.3.2009 pöytäkirjan on hyväksynyt puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä varmentanut ja pöytäkirjan tarkastajat
allekirjoituksellaan todenneet kokouksen kulun mukaiseksi.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 § 6. kohdan
mukaan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on julkinen asiakirja. Tällä on
merkitystä myös päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden kannalta.
Pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen puheenjohtaja Lasse Hautala on
ilmoittanut, että pöytäkirja ei ole kokouksen kulun mukainen § 44
Johtokunnan henkilöstöjaoston vaali 2009 – 2012 osalta. Pöytäkirjassa oleva merkintä käsittelyn kulusta on virheellinen.
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Hallintolain 8. luku käsittelee päätöksessä olevan virheen korjaamista. Pykälän 52 mukaan ”viranomainen käsittelee korjaamisasian
omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen korjaamisesta on esitettävä viiden vuoden
kuluessa päätöksen tekemisestä. Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös.
Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja
korjatulla toimituskirjalla. Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla
kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole tarpeetonta.
Asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan
tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava asianosaiselle maksutta.”
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää korjata johtokunnan kokouksen 11.3.2009 pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi pykälässä 44
Johtokunnan henkilöstöjaoston vaali 2009 – 2012 olleen asiavirheen
osalta seuraavasti:
Käsittely: Keskustelun aikana tehtiin useita ehdotuksia henkilöstöjaoston jäseniksi ja varajäseniksi. Puheenjohtaja Lasse Hautala kokosi
ehdotukset:
Lasse Hautala, varajäsen Antti Ala-Kokko;
Esko Lehtimäki, varajäsen Matti Mäntysaari;
Antti Seppälä, varajäsen Viljo Kurvinen;
Kaija Hapuanoja, varajäsen Pirjo-Liisa Ketola;
Marketta Nummijärvi, varajäsen Lauha Lylyoja.
Hautala esitti Lasse Hautalaa puheenjohtajaksi ja Esko Lehtimäkeä
varapuheenjohtajaksi.
Johtokunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
keskustelun jälkeen.
Johtokunta valitsi yksimielisesti henkilöstöjaoston jäseniksi seuraavat
henkilöt:
Jäsen
1. Lasse Hautala
2. Esko Lehtimäki
3. Antti Seppälä
4. Kaija Hapuanoja
5. Marketta Nummijärvi

Henkilökohtainen varajäsen
Antti Ala-Kokko
Matti Mäntysaari
Viljo Kurvinen
Pirjo-Liisa Ketola
Lauha Lylyoja

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Lasse Hautala ja varapuheenjohtaja Esko Lehtimäki.
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Asiavirheen korjaamisesta tehdään merkintä alkuperäisen päätöksen
taltiokappaleeseen ja viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
----Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 101 §

Johtokunnan henkilöstöjaoston jäsen Kaija Hapuanoja on kirjeellään
7.8.2011 pyytänyt eroa luottamustoimesta eläkkeelle siirtymisen johdosta. Hapuanojan siirtyy eläkkeelle 1.11.2011. Isojoen uudeksi kunnanjohtajaksi on valittu Linda Leinonen 1.11.2011 alkaen ja hänet on
nimetty kunnanjohtajan viransijaiseksi ajalle 8.8. – 31.10.2011.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Johtajan ehdotus: Johtokunta valitsee johtokunnan henkilöstöjaostoon Kaija Hapuanojan tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Käsittely: Keskustelun aikana varajäsen Mattila esitti Kaija Hapuanojan tilalle johtokunnan henkilöstöjaoston uudeksi jäseneksi PirjoLiisa Ketola jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja Hapuanojan henkilökohtaisena varajäsenenä toimivan Pirjo-Liisa Ketolan tilalle varajäseneksi Linda Leinonen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Johtokunnan päätös: Johtokunnan henkilöstöjaoston jäseneksi valittiin yksimielisesti Pirjo-Liisa Ketola jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja
tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Linda Leinonen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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102 §
Eropyyntö luottamustoimesta / palvelujen kehittämistyöryhmän jäsenen
vaihtuminen
Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittäminen
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 21.12.2010 / 191 §
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 191 §

Liikelaitoskuntayhtymän perustamisen jälkeen on tehty mittava työ
toiminnan prosessien organisoimiseksi. Tämä työ jatkuu vielä tulevina vuosinakin. Toiminnan yhdenmukaistaminen ja asiakastapahtumien yhdenmukainen kirjaaminen ovat perusedellytys sille, että palveluja voidaan kehittää. Johtokunnan hyväksymän liikelaitoskuntayhtymän perustehtävän mukaisesti liikelaitoskuntayhtymä tuottaa palvelut tasa-arvoisesti koko liikelaitoskuntayhtymän alueella.
Palvelujen tarve kasvaa ikäihmisten palveluissa. Sosiaalipalveluissa
lastensuojelun, mielenterveys- ja päihdetyön ja työttömyydestä johtuvat menot ovat kasvaneet. Suuri osa palveluista on kuitenkin lakisääteisiä ja niihin liittyy subjektiivisia oikeuksiakin.
Johtokunnan tehtäväalueeseen kuuluu myös kehittää liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Kuluneen kahden toimintavuoden ja sitä edeltäneen valmisteluvuoden aikana on kehittynyt keskusteluyhteys kuntien ja liikelaitoskuntayhtymän välille. Monet toiminnat ovat silti kuntapohjaisen toimintamallin mukaisia. Jotta niukkenevat resurssit voidaan suunnata tehokkaasti oikein siten, että ennakoivaan ja ennalta
ehkäisevään toimintaan riittää myös resursseja, on toiminnan rakenteet arvioitava palvelu kerrallaan. Arvioinnissa tulee löytää yhteistoiminta-alueelle paras ja tehokkain toimintatapa. Tähän työhön kuluu
arviolta muutamia kuukausia.
Kehittämistyössä tulokset saadaan pääsääntöisesti aikaisintaan vuoden 2012 alusta. Valmistelutyöhön on tärkeätä saada alusta alkaen
mukaan sekä liikelaitoskuntayhtymän keskeiset viranhaltijat että kuntien edustajat ja myös edustajat johtokunnasta, yhteistoimintalautakunnasta ja kuntien päätöksentekijöistä.
Nimettävän työryhmän tehtävänä on käydä läpi palvelut ydin- ja osaprosesseittain sekä palveluittain, jolloin palvelujohtajat osallistuvat
tarpeen mukaan omalta osaltaan työhön. Tehtävänä on myös arvioida ja suunnitella toimitilojen käyttöä tulevaisuudessa. Tavoitteena tulee olla tehokkaat ja toimivat palvelut. Työryhmän työn mukaan tehdään tarvittavia muutoksia palveluverkkoon.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää perustaa liikelaitoskuntayhtymän palvelujen kehittämistyöryhmän.
Ryhmän jäseniksi nimetään:
- Kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti,
- Kunnanjohtajat Kaija Hapuanoja, Viljo Kurvinen ja Veli Nummela,
- Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila,
- Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen ja
ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala.
Johtokunta nimeää 4 edustajaa työryhmään.
Yhteistoimintalautakuntaa pyydetään nimeämään 4 edustajaa työryhmään.
Puheenjohtajan nimeää johtokunta ja sihteeriksi kutsutaan peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi.
Käsittely: Keskustelun aikana jäsen Ketola ehdotti työryhmän jäseneksi ja puheenjohtajaksi Antti Seppälää. Puheenjohtaja Hautala ehdotti työryhmän jäseneksi Antti Ala-Kokkoa. Jäsen Mäntysaari ehdotti
jäseneksi Teijo Toivosta ja jäsen Hapuanoja ehdotti jäseneksi PirjoLiisa Ketolaa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Johtokunta nimesi edustajiksi työryhmään Antti Seppälän Karijoelta,
Antti Ala-Kokon Kauhajoelta, Teijo Toivosen Teuvalta ja Pirjo-Liisa
Ketolan Isojoelta. Johtokunta nimesi työryhmän puheenjohtajaksi
Antti Seppälän.
----Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 102 §

Palvelujen kehittämistyöryhmän jäsen Kaija Hapuanoja on kirjeellään
7.8.2011 pyytänyt eroa luottamustoimesta eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää liikelaitoskuntayhtymän palvelujen kehittämistyöryhmän jäseneksi Isojoen kunnanjohtaja Kaija
Hapuanojan tilalle Isojoen uudeksi kunnanjohtajaksi valitun Linda
Leinosen. Leinonen toimii kunnanjohtajan viransijaisena ajalla 8.8. –
31.10.2011 ja vakinaisena viran hoitajana 1.11.2011 alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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103 §
Kuntoutuksen asiakastyöryhmä / uuden jäsenen nimeäminen
Valmistelija/lisätiedot:

hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 103 §

Johtokunta on kokouksessaan 30.12.2008 § 172 § nimennyt kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän vuosille 2009–2012 siten, että Kauhajoen ja Isojoen edustajat muodostavat yhteisen jaoston ja Teuva ja
Karijoki puolestaan yhteisen jaoston.
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain (13.6.2003/497) tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa saamaan hänen tarvitsemansa
kuntoutuspalvelut ja tässä tarkoituksessa edistää viranomaisten sekä
muiden yhteisöjen ja laitosten asiakasyhteistyötä tilanteessa, joka
edellyttää usean kuntoutusta järjestävän yhteisön toimenpiteitä. Lain
tarkoituksena on myös edistää kuntoutujan asemaa ja osallistumista
hänen kuntoutustaan koskevan asian käsittelyssä. Asiakasyhteistyö
toteutetaan ensisijaisesti osana asianomaisen viranomaisen tavanomaista
toimintaa.
Kuntoutuksen yhteistyöryhmässä on oltava vähintään yksi sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, opetus- ja työvoimaviranomainen, Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yhteisöjen nimeämä edustaja. Asioiden käsittelyä varten yhteistoimintaryhmä voi jakaantua jaostoihin. Yhteistyöryhmän on tarvittaessa kutsuttava kokouksiinsa
myös muiden viranomaisten, tapaturma-, liikenne- ja työeläkevakuutusjärjestelmien-, työnantajien ja työntekijöiden sekä muiden yhteisöjen ja laitosten edustajia, minkä lisäksi se voi kuulla myös muita asiantuntijoita.
Liikelaitoskuntayhtymässä ja yhteistyötahoissa tapahtuneiden henkilömuutosten vuoksi kuntoutuksen asiakastyöryhmän edustajia on
tarkistettu johtokunnan kokouksissa 2.11.2009 § 158, 7.2.2011 § 14
ja 14.3.2011 § 40 siten, että työryhmien nykyiset kokoonpanot ovat
seuraavat:

sosiaalihuolto
sosiaalihuolto

Kauhajoen ja Isojoen jaosto
varsinainen jäsen
terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä
tai hänen nimeämä edustaja
sosiaalityöntekijä Esko Kiviniitty
sosiaalityöntekijä Pirjo Sartola

opetustoimi
mielenterveyshuolto
työvoimahallinto
Kansaneläkelaitos

opinto-ohjaaja Arto Ainikkamäki
sairaanhoitaja Heikki Nevala
työvoimaohjaaja Pirjo Moisio
vakuutussihteeri Katja Kantojärvi

terveydenhuolto
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Johtokunta 103 §
(jatkoa 2)
terveydenhuolto
sosiaalihuolto
sosiaalihuolto
opetustoimi
mielenterveyshuolto
työvoimahallinto
Kansaneläkelaitos

Teuvan ja Karijoen jaosto
varsinainen jäsen
terveyskeskuslääkäri Heikki Korpi
sosiaalityöntekijä Mirjami Ketola
sosiaalityöntekijä Merja MäkiMarttunen
lehtori, työsuojeluvaltuutettu
Maija-Liisa Saksa
sosiaalityöntekijä Liisa Kuuttinen
työvoimaohjaaja Raija Wideroos
vakuutussihteeri Katja Kantojärvi

henkilökohtainen varajäsen
työterveyshoitaja Sari
Antinluoma-Rintakomsi
ei varajäsentä
ei varajäsentä
ei varajäsentä
ei varajäsentä
ei varajäsentä
asiakassihteeri Kirsi Lehto

Tarvittaessa työvoimahallinnosta ammatinvalintapsykologi Jaana
Mäkiranta kutsuttavissa molempien jaostojen kokouksiin asiantuntijaksi silloin, kun yksittäiset asiatapaukset sitä vaativat.
Esko Kiviniitty on siirtynyt sosiaalipalvelujohtajan virkaan 1.8.2011 ja
hänen tilalleen tulee nimetä uusi edustaja Kauhajoen ja Isojoen jaostoon. Sosiaalipalvelujohtajaa on kuultu asian valmistelussa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää Kauhajoen ja Isojoen jaoston
sosiaalihuollon varsinaiseksi edustajaksi Esko Kiviniityn tilalle vs. sosiaalityöntekijä Sanna Syväoja-Kokon 1.8.2011 alkaen.
Käsittely: Käsittelyn aikana johtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Johtokunta nimeää Kauhajoen ja Isojoen jaoston sosiaalihuollon varsinaiseksi edustajaksi Esko Kiviniityn tilalle vs. sosiaalityöntekijä
Sanna Syväoja-Kokon 31.8.2011 alkaen.
Johtokunnan päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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104 §
Liikelaitoskuntayhtymän edustajan nimeäminen Kauhajoen romaniasiain
toimikuntaan
Aikaisemmat käsittelyt:

johtokunta 11.3.2009 § 46
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 46 §

Kauhajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.5.2002 § 135
päättänyt perustaa romaniasiain toimikunnan.
Toimikunnassa tulisi olla seuraavien tahojen edustus: kaupunginhallitus, sivistysosasto, seurakunta, romaniväestön edustajat, Suupohjan
työ- ja elinkeinotoimisto sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.2.2009 § 83 päättänyt, että
sivistyslautakunta nimeää romaniasiain toimikunnan vaalikaudelle
2009 – 2012. Toimikunnan tehtäväalueiksi vahvistettiin:
1. Oman toimitilan saaminen ja kulttuuritoimintojen keskittäminen
näihin tiloihin Kauhajoella;
2. Romanikielen opetuksen järjestäminen nuorille;
3. Peruskouluikäisten koulunkäynnin edistäminen ja oppivelvollisuuden suorittaminen;
4. Romanien työllisyysasiat ja syrjäytymisen ehkäiseminen
5. Osallistuminen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen
Kaupunginhallitus nimesi edustajansa toimikuntaan. Kauhajoen sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.2.2009 § 29 käsitellyt saamansa
toimeksiannon mukaisesti toimikunnan nimeämistä. Samalla se on
pyytänyt Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymää nimeämään
edustajansa romaniasiain toimikuntaan. Sosiaalipalvelujohtajaa on
kuultu asian valmistelussa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää liikelaitoskuntayhtymän edustajaksi Kauhajoen romaniasiasian toimikuntaan sosiaalityöntekijä Esko Kiviniityn ja henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Merja Latvalan.
Käsittely: Käsittelyn aikana johtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Johtokunta nimeää liikelaitoskuntayhtymän edustajaksi Kauhajoen
romaniasiasian toimikuntaan sosiaalityöntekijä Esko Kiviniityn ja
henkilökohtaiseksi varaedustajaksi sosiaaliohjaaja Tiina Peltola.
Johtokunnan päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
-----
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Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@llky.fi

Esko Kiviniitty on siirtynyt sosiaalipalvelujohtajan virkaan 1.8.2011 ja
hänen tilalleen tulee nimetä uusi edustaja Kauhajoen romaniasiain
toimikuntaan. Sosiaalipalvelujohtajaa on kuultu asian valmistelussa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää liikelaitoskuntayhtymän edustajaksi Kauhajoen romaniasiain toimikuntaan 1.8.2011 alkaen vs. sosiaalityöntekijä Sanna Syväoja-Kokon. Henkilökohtaisena varaedustajana jatkaa sosiaaliohjaaja Tiina Peltola.
Käsittely: Käsittelyn aikana johtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Johtokunta nimeää liikelaitoskuntayhtymän edustajaksi Kauhajoen
romaniasiain toimikuntaan 31.8.2011 alkaen vs. sosiaalityöntekijä
Sanna Syväoja-Kokon. Henkilökohtaisena varaedustajana jatkaa sosiaaliohjaaja Tiina Peltola.
Johtokunnan päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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105 §
Mielenterveyskuntoutujien ja päihdetyön asumispalveluiden asiakasmaksut 1.7.2011 alkaen
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän asiakasmaksut mielenterveyskuntoutujien ja päihdetyön asumispalveluita koskien 1.3.2011 alkaen
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 29.11.2010 / 162 §
Valmistelijat/lisätiedot: aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä,
puh. (06) 2413 4591, 050 386 4666; sosiaalityöntekijä Esko Kiviniitty, puh. 0400
447 633
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 162 §

Kunnan tulee huolehtia sosiaalipalveluiden asumispalveluiden järjestämisestä (Sosiaalihuoltolaki) 17 §).
Sosiaalihuoltolain 22 §:n mukaan asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai
asumisensa järjestämisessä (Sosiaalihuoltolaki 23 §).
Asumispalvelulla ymmärretään kokonaisuutta, jossa asunto ja palvelut liittyvät yhteen. Aikuissosiaalityössä järjestetään asumispalveluita
mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.
Asumispalveluiden järjestämistapa on kunnan harkinnassa. Palvelut
järjestetään itse tai hankitaan ostopalveluina.
Kuntaliitto suosittelee palveluiden hankkimista bruttohintaan ja asiakasmaksun perimistä kunnalle. Kunta saa 5 %:n suuruisen laskennallisen arvonlisäveron palautuksen siitä summasta, minkä se maksaa palveluntuottajalle.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 1 §:ssä säädetään
palveluista perittävästä maksusta. Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin
säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (2 § 1 mom.). Sosiaalihuoltolain tarkoittamista
asumispalveluista ei ole säädetty erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa.
Mielenterveyskuntoutujien kohdalla tulee käyttövaroja määriteltäessä
ottaa huomioon se, että he käyttävät asumispalveluyksiköissä omia
vaatteita ja heillä voi olla henkilökohtaisia erityistarpeita. Asumispalveluyksiköt ovat avohuollon yksiköitä.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kunnissa maksut on
peritty eri perustein koskien asiakasmaksuja Mikeva Oy:n (Mendik-
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sen) palveluasunnoissa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa sekä päihdetyön asumispalveluissa. Kukin kunta on tehnyt aikoinaan toisistaan poikkeavat sopimukset hankkiessaan palveluita.
Johtokunta 162 §
(jatkoa 2)

Kuntien erilaiset maksun määräämistavat on tarkoituksenmukaista
yhtenäistää koko liikelaitoskuntayhtymän alueella. Tällöin asiakkaat
saavat tasapuolisen kohtelun.
Esityslistan liitteenä 1/johtokunta 29.11.2010 on mielenterveyskuntoutujien ja päihdetyön asumispalveluita koskevat asiakasmaksut
1.3.2011 alkaen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää periä mielenterveyskuntoutujien ja päihdetyön asumispalveluista asiakasmaksut liitteen 1 /johtokunta 29.11.2010 mukaisesti 1.3.2011 lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
----Valmistelija/lisätiedot: aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä,
puh. 050 386 4666
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 105 §

Mielenterveyskuntoutujien ja päihdetyön asiakasmaksujen osalta
tulee palvelumaksujen tilannetta päivittää. Palveluasumisen (tavallinen) osalta ei ole Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä
määritelty yhtenäistä ohjetta asiakasmaksun määräämiseksi, koska
palveluasumisen (tavallinen) osalta ei ole ollut aikaisemmin asiakkuuksia, joissa olisi tullut määrätä maksu.
Esityslistan liitteenä 3 / johtokunta 23.8.2011 on mielenterveyskuntoutujien ja päihdetyön asumispalveluita koskevat asiakasmaksut
1.7.2011 alkaen. Palveluasumisen (tavallinen) asiakasmaksut on
määritetty sivuilla 3 – 5.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää periä mielenterveyskuntoutujien ja päihdetyön asumispalveluista asiakasmaksut liitteen 3 /johtokunta 23.8.2011 mukaisesti 1.7.2011 lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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106 §
Lausunto Isojoen kunnanhallitukselle Mäntyrinteen laajennuksesta ja
asumispalvelupaikkojen rakentamisesta
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 106 §

Isojoen kunnanhallitus on käsitellyt Mäntyrinteen laajennusta ja asumispalvelupaikkojen rakentamista touko-kesäkuussa. Mäntyrinne on
8-paikkainen ympärivuorokautinen (tehostettu) palveluasumisen yksikkö kehitysvammaisille henkilöille. Yksikkö sijaitsee Isojoen kunnan
keskustassa Kultatähkän yhteydessä terveyskeskuksen läheisyydessä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alaisena toimii Isojoen
Vanhakylässä 8-paikkainen ohjattu (tavallinen) palveluasumisyksikkö
kehitysvammaisille. Asukkaiden hoitoisuusasteen noustessa on henkilökuntaa jouduttu lisäämään. Asukkaista suurin osa on ulkopaikkakuntalaisia, jotka muuttavat ensi vuoden vaihteeseen mennessä kotipaikkakunnalle valmistuvaan yksikköön.
Isojoella on suunnitelmissa ollut Mäntyrinteen laajennus, mihin on
haettu myös ARA:n avustusta vuonna 2009, mutta sitä ei saatu.
Suunnitelmissa oli viiden huoneen laajennus, henkilöstön sosiaalitilat
ja varastotilaa.
Isojoella on tehty tarvekartoitus syksyllä 2010, jonka mukaan alle 17vuotiaita kehitysvammaisia on 8 lasta. Heistä kolmen on arvioitu tulevaisuudessa tarvitsevan tehostettua asumispalvelupaikkaa. Aikuisia
asumispalvelun tarvitsijoita Papanmäen asukkaat huomioiden on tällä hetkellä 3-4.
Keväällä ja kesällä 2011 ovat liikelaitoskuntayhtymän sosiaalipalvelun sekä hoidon ja hoivan alueen edustajat neuvotelleet Isojoen kunnan edustajien kanssa rakentamissuunnitelmasta huomioiden koko
liikelaitoskuntayhtymän alueen rakentamistarpeet.
Isojoen kunnan edustajat pyysivät 17.5.2011 lähetetyllä sähköpostilla
liikelaitoskuntayhtymän lausuntoa asiassa. Liikelaitoskuntayhtymän
ja Isojoen edustajat tapasivat vielä kesäkuussa, jossa yhteydessä
annettiin yhtymän taholta viranhaltijoiden laatima lausunto. Sen ovat
allekirjoittaneet vs. sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty ja hoito- ja
hoivatyönjohtaja Mervi latomäki. Lausunto on esityslistan liitteenä 4 /
johtokunta 23.8.2011.
Lausunnossa tarkastellaan Isojoen osalta palveluasumisen kokonaistilannetta. Mäntyrinteeseen on tehty myös Aluehallintoviranomaisen
tarkastus. Sinne tulee rakentaa sosiaali- ja varastotilat. Samanaikaisesti on tarkoituksenmukaista rakentaa kaksi tukiasuntoa. Asuntojen
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tulee olla muunneltavia tulevien tarpeiden mukaisesti. Asuntoihin voitaisiin tällöin sijoittaa joustavasti joko kehitysvammaisia tai ikäihmisiä.
Lausunnossa ehdotetaan myös yhdyskäytävän rakentamista Kultatähkän ja Koivukartanon välille. Lisäksi lausunnossa käsitellään
ikääntyville ihmisille tarkoitetun tuetun asumisen asuntojen rakentamista terveyskeskuksen alueelle. Tuetussa asumisessa olevia avustaa kotihoito tehostetusti ja säännöllisesti. Näitä asuntoja tarvittaisiin
muutamia ja ne olisivat enimmäkseen yksiöitä.
Rakentamistoiminta ja asumispalvelupaikkojen lisääminen lisää talousarviossa henkilöstötarvetta ja siten myös palvelujen kustannuksia.
Rakentamissuunnitelman käsittely on vielä kesken Isojoen kunnassa.
Isojoen kunnanhallitus käsittelee suunnitelmaa 29.8.2011 ja tulee
pyytämään valmisteluryhmään myös liikelaitoskuntayhtymän edustajaa/edustajia.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy osaltaan liitteen 4 / johtokunta 23.8.2011 mukaisen 22.6.2011 päivätyn viranhaltijalausunnon
liikelaitoskuntayhtymän lausuntona Isojoen kunnalle. Lisäksi johtokunta valtuuttaa sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniityn nimeämään
edustajan/edustajat valmisteluryhmään.
Käsittely: Kokouksessa jaettiin lisätietona ensimmäinen luonnos
Mäntyrinteen laajennuksesta.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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107 §
Ensihoidon järjestäminen 1.1.2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
alueella
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 107 §

Uudessa terveydenhuoltolaissa (1326/30.12.2010) määrätään ensihoidon järjestämisestä sen 39 §:ssä:
”Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden.
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun
muulta palvelun tuottajalta.
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että
palvelu on toteutettava tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä
on otettava huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet.”
Lain 79 §:ssä määrätään, että ensihoidon osalta lain määräys tulee
voimaan viimeistään 1.1.2013. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella nykyiset yrittäjien kanssa tehdyt sopimukset ovat
voimassa 31.12.2012 saakka.
Sairaanhoitopiiri on esitellyt laatimaansa suunnitelmaa seutukierroksella Suupohjassa 19.5.2011 ja materiaali on jaettu johtokunnalle
30.5.2011 kokouskutsun yhteydessä. Sairaanhoitopiirin valtuustoseminaarissa 15.8.2011 suunnitelma esiteltiin jonkin verran tarkennettuna.
Valtuustoseminaarin materiaali (STM:n asetus 340/2011 ensihoitopalvelusta, STM:n muistio 29.3.2011 Sosiaali- ja terveysministeriön
asetus ensihoitopalvelusta, Ensihoitopalvelun tila Etelä-Pohjanmaalla
2010 ja suunnitelmat 1.1.2013 –diaesitys) on esityslistan lisätietona.
Lähtökohtana on toiminnan järjestäminen 1.1.2013 lähtien siten, että
sairaanhoitopiiri ottaa toiminnan omaksi toiminnaksi koko sairaanhoitopiirin alueella eikä kilpailuta sitä. Tarvittavan kaluston se lunastaa

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 107 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
23.8.2011

Sivu

262

nykyisiltä ambulanssiyrittäjiltä ja samoin nykyinen henkilöstö siirtyy
liikkeenluovutuksessa sairaanhoitopiirin työntekijöiksi.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (340/2011) ensihoitopalvelusta määritellään ensihoitopalvelun tehtävät, yksiköt ja henkilöstö
sekä johtamisjärjestelmä.
Asetuksessa alue jaetaan viiteen riskialueluokkaan. Tätä varten koko
sairaanhoitopiiri on jaettu yhden neliökilometrin kokoisiin osiin, jotka
on luokiteltu. Riskialueluokassa 1 ensihoitotehtäviä on enemmän
kuin yksi vuorokaudessa, riskialueluokassa 2 vähemmän kuin yksi
vuorokaudessa, mutta enemmän kuin yksi viikossa jne. Riskialueluokassa 5 ei ole vakinaista asutusta.
Ensihoidon tehtävät on jaettu myös kiireellisyysluokkiin A-D. Aluokan tehtävä on sellainen, jossa on arvioitu korkea riski esi- tai tapahtumatietojen mukaan ja on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna. B-luokan tehtävässä on
todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei ole kuitenkaan varmuutta.
D-luokan tehtävässä avuntarvitsijan tila arvioidaan olevan vakaa eikä
peruselintoimintojen häiriöitä arvioida olevan.
Palvelutasopäätöksessä määritellään riskialuekohtaisesti kuinka suuri osuus väestöstä pyritään tavoittamaan vähintään ensivasteyksikkötasoisella yksiköllä A- ja B-tehtäväkiireellisyysluokassa kahdeksan
minuutin ja kuinka suuri osuus 15 minuutin sisällä hälytyksestä. Cluokan tehtävässä tavoitettavuusaika on 30 minuuttia ja D-luokan
tehtävässä 2 tuntia. Saman riskialueluokan väestön tulee saada yhdenvertainen palvelu koko sairaanhoitopiirin alueella. Sairaanhoitopiirin tulee sopia yhtenäisestä käytännöstä reuna-alueidensa ensihoitotehtävien suorittamisessa.
Riskialueluokkaan 1 kuuluu kaksi aluetta Seinäjoella. Riskialueluokkaan 2 kuuluvat kuntakeskukset maakunnassa. Sairaanhoitopiirin
suunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi riskialueella 1 kiireellisyysluokissa A ja B 90 % ja riskialueella 2 vastaavasti 70 % tavoitettavuus alle 8 minuutissa. Tämä edellyttää 15 ensihoitoyksikön välitöntä
lähtövalmiutta 24/7 eli koko ajan ja päiväaikaisessa valmiudessa on
lisäksi 10 yksikköä klo 8-16 joka päivä.
Ensihoitopalvelusta vastaa sairaanhoitopiirissä lääkäri. Asetuksessa
määrätään myös kenttäjohtajasta, joiden tehtävänä on kaikkina vuorokaudenaikoina mm. huolehtia siitä, että ensihoidon yksiköitä on
saataville oikeissa paikoissa.
Suunnitelman mukaan ensihoidon yksiöt olisivat sijoitettuina esim.
pelastuslaitokset tiloissa.
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Yhteenveto suunnitelmasta:
Palvelutasopäätös määrittää järjestelmän kustannuksia. Esitetyssä
suunnitelmassa koko sairaanhoitopiirin alueen kustannukset nousevat noin 6 miljoonan euron nykytasolta yli 9 miljoonan euron tasolle.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella esitys parantaa jonkin verran palvelun saatavuutta. Kustannukset ovat suunnitelman mukaan 45,73 €/asukas. Tässä eivät kuitenkaan ole mukana
osa siirtokuljetuksista. Kauhajoen osalta kustannukset nousevat noin
420.000 € ja Teuvan osalta noin 90.000 €. Isojoen kustannukset
hieman laskevat nykyisestä suunnitelman mukaan.
Ambulanssihenkilöstö ei jatkossa olisi enää mukana hoitotyössä nykyiseen tapaan, koska lähtökohtana on vaatimus 1 minuutin lähtövalmiudesta etenkin, jos sijoituspaikka on muu kuin terveyskeskus.
Kenttäjohtajajärjestelmä edellyttää kolmivuorossa vähintään 7 henkilöä ja lisäksi varahenkilön. Heidän tulee asetuksen mukaan osallistua
ensihoitotehtävien hoitamiseen. Suunnitelmassa ei ole varmuutta siitä, miten tämä on tarkoitus järjestää, jotta tästä ei tulisi pelkästään lisäkustannus.
Etelä-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueiden edustajat ovat pohtineet
suunnitelmaa ja päättäneet lähestyä yhdessä sairaanhoitopiirin hallitusta asiassa. Selvyyttä halutaan perustelusta, jonka mukaan suunnitelma on kokonaistaloudellisesti edullisin, kenttäjohtajien järjestelyistä sekä vaihtoehtoja palvelutasopäätökselle ja sen mukaisesta kustannusten muodostumisesta.
Terveydenhuoltolaissa määrätään myös terveyden edistämisen tehtävistä. Julkisen talouden ollessa erittäin tiukka, on palvelun järjestämisessä etsittävä sellaisia ratkaisuja, joissa myös kustannuskehitykseen voidaan vaikuttaa. Uusi järjestelmä on perusteiltaan hyvä,
mutta sen rahoitus on ongelma. Sairaanhoitopiirin tulisi löytää rahoitusresursseja omasta toiminnastaan lisäkustannusten katteeksi.
Johtajan ehdotus: Johtokunta edellyttää, että ensihoidon suunnitelman valmistelutyötä jatketaan ja tarkennetaan esittelyn mukaisesti.
Tärkeätä on varmistaa, että reuna-alueilla ensihoitopalvelut toimivat
eikä kustannuksia lisätä. Suunnitelmassa tule paremmin selvittää,
miten palvelutasopäätös vaikuttaa kustannuksiin ja etsiä vaihtoehtoja. Kustannusten nousua ei voida hyväksyä esitetyssä muodossa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen lisäyksellä, että sairaanhoitopiirin tulee etsiä kustannusten nousulle katetta omasta talousarvioraamista.
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108 §
Lausunto Karijoen kunnanhallitukselle Karijoen terveysaseman laajennuksesta
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 108 §

Karijoen kunnanhallitus on käsitellyt terveysaseman laajennussuunnitelmaa 6.7.2011 ja lähettänyt suunnitelman samalla LLKY:n käsiteltäväksi.
Terveysaseman laajennukseen ja lämmitysjärjestelmän muutokseen
on Karijoen kunta varannut 250.000 € määrärahan vuodelle 2011.
Laajennuksen koko arvioitiin olevan 100 m2.
Suunnittelutoimisto Mäkitalo Oy on laatinut luonnoksen laajennuksesta. Laajennuksen kerrosala on 193,5 m2 ja huoneistoala 161 m2.
Esityslistan lisätietona ovat luonnokset terveysaseman laajennuksen
asemakaavasta ja pohjasta.
Karijoen kunnan tavoitteena on käynnistää hanke vuoden 2011 syyskuussa.
Suunnitelmassa rakennetaan kotihoidon tarpeisiin tilat, apuvälinevarasto ja huoltotilat, jotka nykyisin ovat vanhainkodilla. Lisäksi rakennetaan fysioterapialle toimivat tilat, päivätoiminnalle toimistotila ja yhteinen kokoustila. Laajennusosaan sijoittuu myös hoitotarvikejakelu.
Nykyinen ikkunallinen varastohuone varustetaan palveluohjaajan
käyttöön. Kotisairaanhoitaja ja kotipalveluhenkilöstö jakavat yhden
huoneen.
Lääkärin vastaanoton, neuvolan, hammashoitolan ja näytteenoton
tilat eivät muutu. Vastaanoton tilannetta helpottaa fysioterapian siirtyminen, jolloin yhteiskäytössä ollut huone jää vain laboratorio- ja hoitajahuoneeksi.
Arkistotilojen paloturvallisuus on tärkeätä. Potilasasiakirjojen ym. salassa pidettävien asiakirjojen turvallisuus on syytä varmistaa. Arkistolaitoksen määräys arkistotiloista vuodelta 2007 koskee arkistonmuodostajien lähi- ja päätearkistoja, jotka on tarkoitettu pysyvästi säilytettävien arkistoaineistojen säilyttämiseen. Määräystä suositellaan sovellettavaksi myös määräajan säilytettävien aineistojen säilytystiloihin. Arkistolain 12 § mukaan asiakirjoja on säilytettävä siten, että ne
ovat turvassa tuhoutumiselta, vahingoittumiselta ja asiattomalta käytöltä. Pysyvään säilytykseen määrätyt asiakirjat on säilytettävä sellaisissa arkistotiloissa kuin arkistolaitos erikseen määrää.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 108 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
23.8.2011

Sivu

265

Suunnitelmassa ei ole varattu erikseen arkistotiloja. Niiden osalta on
suunnitelmaa tarkennettava/täydennettävä ja varmistettava näin toiminnan edellyttämä asiakirjojen säilytyksen lainmukaisuus. Sydänfilmien ottaminen ja laboratorion näytteenotto kahtena päivänä viikossa
tapahtuu samoissa tiloissa. Tätä on polikliinisten palvelujen taholta
toivottu mietittäväksi mahdollisen lisätilan järjestämiseksi. Muutoin
suunnitelma ottaa huomioon toimijoiden esittämät näkemykset ja tilat
muodostavat yhdessä nykyisten tilojen kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Huonejärjestys on myös toimiva sekä sosiaalitilat ovat
asianmukaiset.
Johtajan ehdotus: Johtokunta antaa esittelyn mukaisen lausunnon
Karijoen kunnalle terveysaseman laajennuksesta.
Käsittely: Kokouksessa jaettiin lisätietona arkistosihteeri Reijo Ritakorven 22.8.2011 toimittama lausunto Karijoen terveysaseman laajennuksesta ja arkistotilatarpeesta.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
23.8.2011

Sivu

266

109 §
Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
Valmistelija / lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 109 §

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous pidetään vähintään
kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokouksen kutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.
Hallintosäännön 46 § 2. momentin mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään 2 viikkoa ennen yhtymäkokousta.
Yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunta.
Yhtymäkokouksen ajankohta voi olla 23.9.2011 klo 12.00
Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Yhtymäkokouksen avaus
2. Yhtymäkokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen
3. Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
5. Pöytäkirjantarkastajien valinta
6. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän puolivuotiskatsaus 2011
7. Eropyyntö luottamustoimesta / johtokunnan jäsenen vaali
8. Eropyyntö luottamustoimesta / perusturvalautakunnan jäsenen
vaali
9. Mahdolliset kiireelliset asiat
10. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus
Johtokunnan kokouksessa 12.9.2011 käsitellään vielä osa em. asioista.
Yhtymäkokouksen päätteeksi pidetään tilaajan ja tuottajan yhteisseminaari liikelaitoskuntayhtymän palvelurakenteesta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää kutsua yhtymäkokouksen
koolle perjantaina 23.9.2010 klo 12.00. Kokouspaikka on Kauhajoen
kaupungintalon valtuustosali. Käsiteltävät asiat ilmoitetaan esittelyn
mukaisesti.
Johtokunnan päätös: Johtokunta yksimielisesti päätti, että yhtymäkokouksen ajankohdasta päätetään myöhemmin. Yhteisseminaaria
päätettiin suunnitella ajankohtaan 17.10.2011 klo 14.00.
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110 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 110 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 11/5931, 6.4.2011, työsuojelutarkastus 17.3.2011,
valvontakohde Palvelukeskus Silta.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 11/5944, 31.5.2011, työsuojelutarkastus
10.5.2011, valvontakohde Palvelukeskus Silta.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 11/5957, 22.6.2011, työsuojelutarkastus
27.5.2011, valvontakohde Kuja-Kokko.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen
tarkastuskertomus 11/5958, 22.6.2011, työsuojelutarkastus
27.5.2011, valvontakohde Kuja-Koto.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen ilmoitus LSSAVI-2011-01823/So-17m1,
14.6.2011, ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta, Kauhajoen Invalidit ry, Asuulin asuntola, Kauhajoki.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen päätös LSSAVI/868/70.00.01/2011,
6.7.2011, Korvaus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen
aiheuttamiin kustannuksiin. Korvaus 17 718,76 euroa.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös LSAVI/1085/05.11.11/
2011, 3.8.2011, Talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä
vuonna 2011 maksettavan lisäkorvauksen jakaminen LounaisSuomen aluehallintoviraston sopimuskunnille. Korvaus 1 043 euroa.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran päätös VAL2011-00289/So-35ml, 26.7.2011, Lupa yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamiseen, Nuorten Ystävät –palvelut Oy, Oulu.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ilmoitus
VAL-2011-00289/So-35ml, 26.7.2011, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Nuorten Ystävät –palvelut Oy,
Oulu.
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Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 5/2011, 6.7.2011, Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito voidaan järjestää toimeksiantosopimuksella 1.8.2011 alkaen.
Kuntaliiton yleiskirje 8/80/2011, 8.6.2011, Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa.
Kuntaliiton yleiskirje 9/80/2011, 20.6.2011, Lakisääteisen liikenne- ja
työtapaturvavakuutuksen perusteella suoritettavan täyskustannusmaksuun liittyvää ohjeistusta.
Kuntaliiton yleiskirje 10/80/2011, 20.6.2011, Elintarvikelain
(353/2011) muutosten toimeenpanoa.
Kuntaliiton yleiskirje 11/80/2011, 20.6.2011, Jätelaki uudistuu.
Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2011, 20.6.2011, Kuntien maksuosuudet
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2010 nettokuluista.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 22/2011, 22.6.2011, Vuoden
2011 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 23/2011, 22.6.2011, Henkilöstörahastolaki (934/2010) kunta-alalla.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 15.8.2011 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-7/2011 sekä vertailun vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan. Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
Mikeva Oy ilmoittaa kirjeellään 15.6.2011, saapunut 16.6.2011, asumispalvelun hinnantarkistuksesta koskien Kauhajoen Palvelukotia
1.1.2012 alkaen.
Mikeva Oy ilmoittaa kirjeellään 15.6.2011, saapunut 27.6.2011, asumispalvelun hinnantarkistuksesta koskien Palvelukoti Välitupaa ja
Ylätupaa 1.1.2012 alkaen.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän selvitys 13.6.2011
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle koskien tarkastuskertomusta 11/5932.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän selvitys 16.6.2011
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle koskien tarkastuskertomusta 11/5946.
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Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän selvitys 29.6.2011
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle koskien tarkastuskertomusta 11/5945.
Ote Kauhajoen kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta 20.6.2011
28 §
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2010.
Ote Kauhajoen kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 2.5.2011
129 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Kauhajoen
kaupungin välisen rakennusten vuokrasopimuksen tarkistaminen.
Ote Kauhajoen kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 4.7.2011
198 § Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.
Ote Teuvan kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 13.6.2011
20 §
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen.
Isojoen kunta esittää kirjeellään 9.8.2011 kutsun kunnanjohtaja Kaija
Hapuanojan eläkejuhlaan 31.8.2011 klo 14.00 Isojoen Lauhansarveen.
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen
pöytäkirja 19.5.2011.
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n ilmoitus 17.8.2011 osakkeiden
siirtymisestä. Kauhajoen kaupunki on myynyt Karvian kunnalle 250
kappaletta Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n osakkeita.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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111 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 111 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- perusturvalautakunta 22.6.2011 (sisältää ei julkisia asioita)
- ympäristölautakunta 30.6.2011
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
1§
Sopimusten allekirjoittajat; työharjoittelu, työelämävalmennus,
työkokeilu, palkkatuki.
2§
LLKY:n tavarakuljetusten hankinta ajalle 1.9.2011 – 31.1.2012.
Hyväksytään Urakointi Oy Kai Jokisen tarjous hintaan 0,97
€/km sisältäen lastauksen ja purun.
Vs. sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniityn päätökset;
2§
Pesula-pajan kuljetusten hankintapäätös ajalle 1. – 31.7.2011.
Kuljetukset hankitaan Erkki Koivisto Ky:ltä ajalle 1. – 31.7.2011.
Hinta 0,70 € / km ja 36,60 € / työtunti. Kokonaiskustannusarvio
noin 6 000 €.
1§
Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen.
Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
28 §
Radiologin kuvankatselumonitorit hankinta.
Hankinta suoritetaan CareStream Health Finland Oy:ltä hintaan
7 640 € (alv 0%).
1§
Teuva osasto 1 nimikemuutos: sairaala-apulaisen toimi muutetaan laitoshuoltajan toimeksi.
2§
Teuva osasto 1 nimikemuutos: perushoitajan toimi muutetaan
lähihoitajan toimeksi.
Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojalan päätökset;
3§
Sivutoimiluvan myöntäminen.
Sivutoimiluvan myöntäminen eläinlääkäri Taina Kalliomäelle.
Hallintopäällikkö Pirkko Heikkilän päätökset;
7§
Tilojen vuokraaminen Teuvan toimintakeskusta varten.
Tilojen vuokraaminen Teuvan kunnalta 1.8.2011 alkaen osoitteesta Asematie 4 C, Teuva.
Aikuissosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijä Tarja Seppälän päätökset;
138a § Aikuissosiaalityön ydinprosessin sosiaalityöntekijän viran täyttäminen (Kauhajoen toimipiste).
Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan sosionomi (AMK) Mirva
Rehn vuoden määräajaksi. Hakijoita oli 3.
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Määräaikainen virka tai toimi.
Työvalmentajan määräaikaiseen toimeen Seutukunnallinen
työpaja 2 –projektissa valitaan Mari Jokela ajalle 1.7.2011 –
30.11.2013.
Päihdehuollon ohjaajan sijaisuus Kauhajoen toimipisteessä 1. –
31.8.2011.
Päihdehuollon ohjaajan sijaiseksi valitaan sosionomi (AMK)
Mirva Rehn ajalle 1. – 31.8.2011.
Pesula-pajan kuljetusten hankintapäätös ajalle 1. – 31.8.2011.
Kuljetukset hankitaan Erkki Koivisto Ky:ltä ajalle 1. – 31.8.2011.
Hinta 0,70 € / km ja 36,60 € / työtunti. Kokonaiskustannusarvio
noin 6 000 €.

Lapsiperheiden sosiaalityön sosiaaliohjaaja Anna-Liisa Kaukola-Riskun
päätökset;
2§
Lapsiperheiden sosiaalityön ydinprosessin perhetyön perhetyöntekijän sijaisuuden täyttäminen ajalle 8.8.2011 – 4.6.2012
(Teuvan toimialue).
Perhetyöntekijän sijaisuuteen valitaan sosionomi (AMK) Raija
Liukkonen.
Kehitysvammahuollon vastaava ohjaaja Liisa Rintaniemen päätökset;
6§
Kahden määräaikaisen lähihoitajan toimen täyttäminen Päivänsiiven asumispalveluyksikössä (tehostettu asuminen), Teuva
Määräaikaiseen lähihoitajan toimeen valitaan Eila Viitala ja Taina Varala. Hakijoita oli 3.
7§
Kahden määräaikaisen lähihoitajan toimen täyttäminen Mäntyrinteen asumisyksikössä (tehostettu asuminen), Isojoki
Määräaikaiseen lähihoitajan toimeen valitaan Anu Koivumäki ja
Riitta Peltomäki. Hakijoita oli 3.
1§
Määräaikaisen lähihoitajan toimen vahvistaminen ajalle 4.7. –
31.12.2011 / Anu Koivumäki.
Hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivosen päätökset;
1§
Työterveyshuollon vt. osastonhoitajan määrääminen.
Työterveyshuollon vt. osastonhoitajaksi määrätään työterveyshoitaja Sari Antinluoma-Rintakomsi 9.8.2011 alkaen siihen
saakka kunnes virka saadaan vakinaisesti täytettyä.
Hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäen päätökset;
6§
Vaalin vahvistaminen, lähihoitajan toimi, Kultatähkä, Isojoki.
7§
Vaalin vahvistaminen, palveluvastaava-sairaanhoitajan virka,
Kultatähkä, Isojoki.
9§
Sivutoimiluvan myöntäminen.
Sivutoimiluvan myöntäminen sairaanhoitaja Minna Leppäharjulle.
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Ylihammaslääkäri Aune Vanhasen päätökset;
126 § Määräaikainen virka tai toimi.
Hammaslääkärin virkaan valitaan Raul Christiansen ajalle
1.7.2011 – 30.6.2012.
Diagnostisten palveluiden osastonhoitaja Ulla Ylilammin päätökset;
1§
Laboratorionhoitajan (bioanalyytikon) toimen täyttäminen.
Laboratorionhoitajan (bioanalyytikon) toimeen valitaan HannaKaisa Shemeikka. Hakijoita oli 2.
Sanssin palvelukodin palveluvastaava Susanna Teerimäen päätökset;
6§
Vaalin vahvistaminen, sairaanhoitajan toimi / Päivi Kynnäs
Henriikkakodin vs. osastonhoitaja Irma Harjulan päätökset;
110 § Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Airi Oja ajalle 4.7.2011 –
15.2.2012.
119 § Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Annika Laurila ajalle 6.6.2011 –
1.1.2012.
Kauhajoen kotihoidon palveluohjaaja Sinikka Mäkisen päätökset;
3§
Sairaanhoitajan toimen täyttö
Sairaanhoitajan toimeen valitaan sairaanhoitaja/terveydenhoitaja Sari Majamäki 21.7.2011 alkaen. Hakijoita oli 5.
Teuvan kotihoidon vs. palveluohjaaja Riikka Harjulan päätökset;
1§
Lähihoitajan toimen täyttäminen
Lähihoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Helena Seppänen
1.9.2011 alkaen. Hakijoita oli 7.
25 §
Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Kirsi Runsala ajalle 22.8.2011 –
8.8.2012.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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112 §
Muut asiat
Johtokunta 112 §
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 99, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112

Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät: 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta
PL 100, 61801 KAUHAJOKI
Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki
telefaksi (06) 2413 2009, sähköpostiosoite: hallinto@llky.fi
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä
oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
- päätös, johon oikaisua haetaan
- asiakirjat, joihin vedotaan.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä.
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