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Palvelusopimus vuodelle 2019

Dnro D/9/00.01.00.00/2019

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 1 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä vuonna 2019 han-
kittavia sosiaali-, terveys- ja ympäristöpalveluja varten laaditaan yh-
teistoimintalautakunnan ja LLKY:n välinen palvelusopimus.

Palvelusopimuksessa asetetaan palvelujen tuottamiselle yksityiskoh-
taisemmat toiminnalliset tavoitteet, keskeiset toteutettavat toimenpi-
teet sekä seurannan, raportoinnin ja laskutuksen periaatteet. Palvelu-
sopimus on laadittu yhteneväksi yhteistoimintalautakunnan ja LLKY:n
tuloskorttien ja talousarvioiden kanssa. 

Talousarvion sitovuustaso on jäsenyhteisön kokonaistilauksen mää-
rä. Suoritearviot ja tuotehinnat eivät ole sitovia. Jäsenkuntien lasku-
tus toteutetaan talousarvion mukaisina tasaerinä. Talouden toteutu-
maraportoinnin pohjalta neuvotellaan tarvittaessa muutoksista, joilla 
LLKY:n toimintaa sopeutetaan ja/tai kuntien maksuosuutta muute-
taan. Merkittävät, kunnittaiset muutostarpeet, niin toiminnassa kuin 
kustannuksissa tulee esittää tilaajalle välittömästi, ennen suoritettavia
toimenpiteitä.

Sopimukseen liitetään yhteistoimintalautakunnan ja LLKY:n tuloskor-
tit sekä vuoden 2019 palvelutilauksen tuotteistusraportti. Palvelujen 
tuotteistusperiaatteet sisältyvät LLKY:n talousarvioon.

Palvelusopimus liitteineen on esityslistan oheismateriaalina.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta hyväksyy 
osaltaan vuoden 2019 palvelusopimuksen ja esittää sen hyväksymis-
tä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle. 

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. 

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Yhteistoimintalautakunnan talousarvion 2019 käyttösuunnitelma

Dnro D/572/02.02.00/2018

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 2 § Kauhajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 
10.12.2018 § 72 talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman
vuosille 2019 - 2022. Taloushallinto on antanut kaupunginhallituksen 
ohjeet käyttösuunnitelman laadinnasta. Käyttösuunnitelma on ohjeen
mukaan toimitettava kaupunginhallitukselle tiedoksi 13.2.2019 men-
nessä.

Käyttösuunnitelman tarkoituksena on valtuuston vahvistaman talous-
arvion täytäntöönpano. Kaupunginvaltuuston lautakunnalle tuloskor-
tissa hyväksymät sitovat tavoitteet, toimenpiteet ja niiden mittarit täy-
täntöönpannaan yhteistoimintalautakunnan ja LLKY:n välisen palve-
lusopimuksen muodossa. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimielinten talousarvioehdotukset lä-
hes ilman muutoksia, joten ensisijainen suositus on, ettei käyttösuun-
nitelmavaiheessa tehtäisi talousarviolukuihin muutoksia, ellei siihen 
ole selvää perustetta. Tällöin kaikkinainen seurantatieto verrattuna 
valtuuston hyväksymään talousarvioon olisi yhtenäinen. 

Hyväksyessään talousarviota ja palvelutilausta yhteistoimintalauta-
kunta totesi, että säästötoimenpiteiden kuten palvelukriteereiden tar-
kistamisen, palvelusetelin käytön laajentamisen, palveluprosessien 
kehittämisen ja toimitilojen tehokkaamman käytön valmistelua jatke-
taan päätöksentekoa varten. Toimenpiteitä ei keskeneräisinä voitu si-
sällyttää talousarvioon ja palvelutilaukseen, joten LLKY:n on kiirei-
sesti jatkettava valmistelutyötä ja talousarvioon ja palvelutilaukseen 
tullaan tekemään muutokset säästö- ja kehittämistoimenpiteitä kos-
kevien ratkaisujen mukaisesti.

Yhteistoimintalautakunnan valtuustoon nähden sitova toimintakate on
51 439 075 € sisältäen LLKY:ltä hankittavien ostojen lisäksi lautakun-
nan hallinnon ja perusturvalautakunnan, mihin kirjataan Kevan Kau-
hajoen kaupungilta laskuttamat sosiaali- ja terveyspalveluissa työ-
suhteessa ennen vuotta 2005 olleiden henkilöiden eläkemenoperus-
teiset maksut sekä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä aiheu-
tuvat eläkemenoperusteiset menot.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Yhteistoimintalautakunnan hallinnon menot muodostuvat pääasialli-
sesti henkilöstökuluista sekä lautakunnan käyttökustannuksista. Ku-
lut 80 402 € jaetaan kuntien kesken edellisen vuoden joulukuun lo-
pun asukasluvun suhteessa.

Kuntien ennakkomaksuosuudet lautakunnan hallintokuluista
Isojoki 7 365 €  (9,16%)
Karijoki 4 816 € (5,99%)
Kauhajoki 49 142 € (61,12%)
Teuva 19 079 € (23,73%)

Kuntien ennakkomaksuosuudet LLKY:lle 
Isojoki 9 270 000 €  (10,65%)

Karijoki 5 953 509 € (6,84%)

Kauhajoki   50 697 940 € (58,25%)

Teuva         21 120 000 € (24,26%)

Liikelaitoskuntayhtymä raportoi lautakunnalle talouden ja suoritteiden
toteutumisesta toiminnoittain ja kunnittain sekä toimittaa osavuosikat-
saukset ja tilinpäätöksen yhteydessä kokonaisraportin, joihin sisältyy 
palvelusopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumat LLKY:n 
toimialalla. Merkittävät muutostarpeet toiminnassa tai kustannuksissa
tulee esittää tilaajalle välittömästi, ennen suoritettavia toimenpiteitä.

Esityslistan oheismateriaalina on valtuuston vahvistama talousarvio 
vuodelle 2019.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta hyväksyy 
käyttösuunnitelman vuodelle 2019 vahvistetun talousarvion ja tulos-
kortin mukaisena ja päättää, että kunnilta laskutetaan kolmannesvuo-
sittain yhteistoimintalautakunnan hallinnon talousarvion mukaiset me-
not, jotka oikaistaan vuoden lopussa. Liikelaitoskuntayhtymän edelly-
tetään pysyvän talousarviossa ja jatkavan säästö- ja kehittämistoi-
menpiteiden valmistelua. 

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. 

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Peruspalvelujohtajan viran hoito 1.2.2019 alkaen

Dnro D/952/01.01.04.00/2017

Aikaisemmat käsittelyt: Yhteistoimintalautakunta 21.11.2017 / 35 §
Yhteistoimintalautakunta 12.3.2018 / 10 §

Valmistelija / lisätiedot: peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi, puh. 040 485 0050, 
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi, hallintojohtaja Markku Vanhanen, puh. 040 588 1310, 
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 35 § Peruspalvelujohtajan virka vapautuu 1.1.2018 alkaen nykyisen viran-
haltijan irtisanouduttua eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Koska kaupungin säästöohjelmaan on kirjattu eläköitymisten hyödyn-
täminen, on viran hoito yhteistoiminta-alueen jäljellä olevaksi kahdek-
si vuodeksi suunniteltu täytettäväksi sisäisesti tehtäviä jakamalla. Yh-
teistoimintasopimuksen mukaan yhteistoimintalautakunta valitsee ja 
Kauhajoen kaupunki palkkaa kuntajohtajatyöryhmää kuultuaan tar-
peellisen henkilöstön yhteistoimintalautakunnan käyttöön.

Kuntajohtajat ovat 25.9.2017 asiaa käsiteltyään todenneet sisäisen 
virkajärjestelyn mahdolliseksi. 

Peruspalvelujohtajan virka on perustettu Kauhajoen kaupunginval-
tuuston päätöksellä 29.9.2008 ja virka on täytetty yhteistoimintalauta-
kunnan päätöksellä 28.8.2008.

Viran kelpoisuusehdoiksi on määritelty virkaan soveltuva korkeakou-
lututkinto tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaa-
timuksista annetun lain 10 § 1 momentin tai 17 §:n mukainen kelpoi-
suus sekä kokemusta hallintotehtävistä ko. toimialalta. 

Peruspalvelujohtajan tehtävänä on:
- huolehtia lautakunnan valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta
tehtävissä, jotka koskevat:
- sopijakuntien puolesta yhteistoimintaan sisältyvien tehtävien yleistä 
kehittämistä, suunnittelua ja toiminnan sekä talouden seurantaa,
- tehdä kunnille esitys vuotuisesta talousarviosta sekä siihen liittyväs-
tä toiminta- ja taloussuunnitelmasta sopimuskuntien ja liikelaitoskun-
tayhtymän kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta,
- palvelutuotantoneuvottelujen käymistä liikelaitoskuntayhtymän ta-
lousarvioon sisältyvistä palvelutuotantotavoitteista
- liikelaitoskuntayhtymän talousarvioon sisältyvä palvelutuotantosi-
toumuksen valmistelua
- päättää liikelaitoskuntayhtymälle rinnasteisista merkittävistä hankin-
noista, jotka ovat toiminnallisia kokonaisuuksia,

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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- toimialallaan merkittävien hankkeiden tarveselvitysten, suunnitel-
mien, hankintaohjelmien ja muiden vastaavien valmistelua,
- muut hallintosäännön mukaiset tehtävät

Peruspalvelujohtaja toimii toimialajohtajan asemassa ja sijoittuu Kau-
hajoen hallinto-organisaatiossa yhteistoiminnan toimialalle. 

Avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä hoitamaan voidaan ottaa 
viranhaltija määräajaksi siihen asti, kunnes virka saadaan täytettyä ja
virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ei voida valita henki-
löä, joka ei täytä viran kelpoisuusehtoja. Sen sijaan tällainen henkilö 
voi toimia avoimen viran hoitajana kunnes virka saadaan täytettyä 
kelpoisuusehdot täyttävällä hakijalla. 

Kauhajoen kaupungin talouspäällikkö on toiminut peruspalvelujohta-
jan sijaisena sekä toiminut sihteerinä yhteistoimintalautakunnan ko-
kouksissa. 

Taloussihteerin virka on täytetty 18.1.2010, jolloin viran tehtäviin on 
sisällytetty yhteistoimintalautakunnan sihteerin tehtävät, osallistumi-
nen lautakunnan suunnittelu- ja talousarvioprosessiin sekä peruspal-
velujen tilauksentekoon yhteistyössä peruspalvelujohtajan kanssa. 
Näin ollen talouspäällikkö Heli Silomäen voidaan katsoa täyttävän vi-
ran kelpoisuusvaatimukset. Silomäki on antanut suostumuksensa vi-
ran hoitoon.

Puheenjohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta päättää, että 
Kauhajoen kaupungin talouspäällikkö hoitaa peruspalvelujohtajan vi-
ran tehtäviä oman virkansa ohella siten, että peruspalvelujohtajan 
tehtävien osuus on 49 % työajasta alkaen 1.1.2018 enintään 
31.12.2019 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on tuleva sote-
uudistus. 

Talouspäällikön tehtäväkohtainen palkka oto-tehtävä huomioiden on 
5054,64 €/kk 1.1.2018 lukien. 

Käsittely: Merkitään, että Heli Silomäki poistui esteellisenä ennen 
pykälän käsittelyä. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän ajan Erja 
Heikinniemi ja esittelijänä puheenjohtaja Aulis Ranta-Muotio.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Puheenjohtajan ehdotus hy-
väksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Sihteerin tehtävät hoide-
taan Kauhajoen kansliahenkilöstön toimesta.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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----- 

Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Markku Vanhanen, puh. 040 588 1310
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintaltk 10 § Peruspalvelujohtajan tehtävän oman virkansa ohella 1.1.2018 hoi-
taakseen ottanut talouspäällikkö Heli Silomäki on irtisanoutunut viras-
taan 15.2.2018 alkaen. Virka on ollut julkisesti haettavana ja talous-
päällikön virkaan on valittu taloussuunnittelija Anne Alavillamo. Hän 
aloittaa talouspäällikön viranhoidon 1.4.2018. 

Peruspalvelujohtajan viran täyttämisestä vastaa yhteistoimintasopi-
muksen 6 kohdan nojalla yhteistoimintalautakunta. 

Anne Alavillamolla on hyvät edellytykset peruspalvelujohtajan tehtä-
vien hoitamiseen hänen työkokemuksensa kautta. Hän on pääosin 
laatinut liikelaitoskuntayhtymän käytössä olevan tuotteistuksen, val-
mistellut talousarvion, tilinpäätökset sekä talousraportoinnin. Hän 
tuntee siten kuntayhtymän toiminnot erittäin hyvin.

Puheenjohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta päättää, että 
Kauhajoen kaupungin talouspäällikkö hoitaa peruspalvelujohtajan vi-
ran tehtäviä oman virkansa ohella siten, että peruspalvelujohtajan 
tehtävien osuus on 49 % työajasta alkaen 1.4.2018 enintään 
31.12.2019 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on tuleva sote-
uudistus. Talouspäällikön sijaisena toimii hallintojohtaja. 

Talouspäällikön tehtäväkohtainen palkka oto-tehtävä huomioiden on 
5.054,64 €/kk, (josta yhteistoimintalautakunnan osuus on 49 %), 
1.4.2018 lukien. 

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Puheenjohtajan ehdotus hy-
väksyttiin yksimielisesti keskustelutta.  

----- 

Valmistelija / lisätiedot: kaupunginjohtaja Linda Leinonen, puh. 040 188 0566
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintaltk 3 § Kauhajoen kaupunginvaltuusto on 26.11.2018 § 61 hyväksynyt orga-
nisaatiouudistuksen ja sen johdosta eräiden viranhaltijoiden virantoi-
mitusvelvollisuuksien muutoksia. 

Organisaatiouudistuksessa hallinnon toimialaan on sisällytetty yhteis-
toiminta -toimiala, jolloin peruspalvelujohtajan virka siirtyy hallintopal-
veluihin, mutta on edelleen suoraan kaupunginjohtajan alainen. Hal-
lintojohtajan virkaan liitetään talouspäällikön tehtäviä sekä peruspal-
velujohtajan tehtävät määräaikaisena OTO-tehtävänä. Talouspäälli-

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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kön viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan siten, että ta-
louspäällikkö Anne Alavillamo siirtyy suostumuksellaan hoitamaan 
hallintojohtajan virkaa 1.2.2019 alkaen. 

Hallintojohtajan tehtäväkokonaisuudesta on arvioitu, että peruspalve-
lujohtajan tehtävien hoito on noin 35 %.

Talouspäällikön tehtävät jaetaan hallintojohtajan ja taloussihteerin 
virkojen kesken. Talouspäällikön virka muutetaan taloussihteerin vi-
raksi, joka tulee täytettäväksi 1.2.2019 alkaen. Taloussihteerin tehtä-
väkuvaan sisältyvät yhteistoimintalautakunnan sihteerintehtävät ja 
lautakunnan talous- ja toimistopalvelut. Tehtäväkokonaisuuden on 
arvioitu olevan noin 40 % taloussihteerin tehtävästä. Aikaisemmin 
tehtävät on jaettu useammalle hallinnon työntekijälle. 

Puheenjohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta päättää, että 
Kauhajoen kaupungin hallintojohtaja hoitaa peruspalvelujohtajan vi-
ran tehtäviä oman virkansa ohella siten, että peruspalvelujohtajan 
tehtävien osuus on 35 % työajasta alkaen 1.2.2019 enintään 
31.12.2020 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on tuleva sote-
uudistus. Hallintojohtajan sijaisena toimii kaupunginjohtaja. 

Hallintojohtajan tehtäväkohtainen palkka sisältäen vt. peruspalvelu-
johtajan tehtävät on 5.432,00 €/kk, josta yhteistoimintalautakunnan 
osuus on 35 % 1.2.2019 lukien. 

Käsittely: Vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo jääväsi itsensä 
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Puheenjohtajan ehdotus hy-
väksyttiin yksimielisesti keskustelutta. 

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Yhteistoimintalautakunnan laskujen asiatarkastajien ja hyväksyjien 
määrääminen

Dnro D/647/00.01.02/2017

Valmistelija / lisätiedot: talouspäällikkö Anne Alavillamo, puh 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 4 § Kauhajoen kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti toimi-
elinten tulee vuosittain tai valtuustokausittain päättää laskujen hyväk-
syjät ja heidän varahenkilöt. Toimialajohtajan tulee nimetä laskujen 
asiatarkastajat.

Laskujen asiatarkastuksen ja hyväksymisen tekevät eri henkilöt. Las-
kujen hyväksyjä on vastuussa laskujen tarkastamisesta ja oikeelli-
suudesta sekä siitä, että tavara tai palvelus on saatu ja että menon 
suorittamiseen on olemassa määräraha.

Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy siten merkittäviä organisaatio- ja 
henkilömuutoksia, että toimielimissä on syytä tehdä päätökset lasku-
jen hyväksyjistä ja asiatarkastajista varahenkilöineen. Lista asiatar-
kastajista ja hyväksyjistä on toimitettava taloushallinnolle ja Suupoh-
jan Seutupalvelukeskus Oy:lle.

Esityslistan oheismateriaalina on lista yhteistoimintalautakunnan las-
kujen vastaanottajista ja hyväksyjistä varahenkilöineen.
 
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta hyväksyy 
listan yhteistoimintalautakunnan laskujen vastaanottajista ja hyväksy-
jistä varahenkilöineen. Kaupunginjohtajalla ja hallintojohtajalla on 
kaikkien toimialojen laskujen yleinen hyväksymisoikeus. 

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

4 §

15.01.2019Yhteistoimintalautakunta
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Valtuustoaloite alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn 
edistämisestä

Dnro D/948/06.01.00/2018

Aikaisemmat käsittelyt: Yhteistoimintalautakunta 30.10.2018 / 29 §
LLKY:n johtokunta 17.12.2018 / 160 §

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 29 § Kauhajoen kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.10.2018 on Vihreä 
valtuustoryhmän valtuutettu Esa Ylikoski jättänyt seuraavan aloitteen:

”Monet kunnat Suomessa tarjoavat nuorille maksuttoman ehkäisyn, 
mikä on johtanut aborttien ja seksitautien vähenemiseen sekä kus-
tannussäästöihin.

Jokaiselle nuorelle täytyy rahallisesta tilanteesta riippumatta taata 
mahdollisuus hänelle parhaiten sopivaan ehkäisyyn. Klamydiaa ja 
muita seksitautitartuntoja voidaan ehkäistä vain kondomilla ja suu-
seksisuojalla. Kondomeja tulisikin olla maksutta tarjolla ehkäisyneu-
voloissa, mutta myös esimerkiksi kouluissa, nuorisotaloilla ja nuorten 
tapahtumissa.

Tällä hetkellä Kauhajoen neuvola tarjoaa 3 kk:n ehkäisyvälinepak-
kauksen ilmaiseksi. Se tarkoittaa pilleriä, laastaria tai rengasta; ei 
kierukkaa eikä kapselia.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esit-
tävät suosituksissaan, että kunnat tarjoaisivat maksuttoman ehkäisyn
alle 20-vuotiaille. Väestöliitto kannattaa maksutonta ehkäisyä alle 25-
vuotiaille nuorille.

20-24 –vuotiaiden ikäryhmässä tehdään kaikkein eniten raskauden-
keskeytyksiä, mikä puoltaa myös korkeampaa ikärajaa. Tämän ikä-
luokan nuoret ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, joille ehkäisyn 
hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista.

Aborttien määrä on vähentynyt viime vuosina, mutta toistuvien kes-
keytyksien osuus on kasvanut. Abortit ovat myös selvästi yleisempiä 
matalamman koulutus- ja tulotason ryhmissä. Ehkäisyn maksutto-
muudella voidaankin vähentää nuorten välistä eriarvoisuutta.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

5 §

15.01.2019Yhteistoimintalautakunta
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Me allekirjoittaneet esitämme, että Kauhajoen kaupunki selvittää 
maksuttoman ehkäisyn kustannus- ja hyvinvointivaikutukset ja alkaa 
tarjota maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille

Kauhajoella 17 syyskuuta 2018
Esa Ylikoski
Vihreä valtuustoryhmä ”

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta lähettää 
aloitteen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän valmistelta-
vaksi.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisäksi yhteistoiminta-
lautakunta pyytää antamaan selvityksen kustannusvaikutuksista, ikä-
rajasta ja jakelun toteutuksesta.

- - - - 

Valmistelija / lisätiedot: hoitotyönjohtaja Tarja Toivonen, p. 043 8200457; terveys-
palvelujohtaja Kirsti Kähärä, p. 0400 495435, etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 160 § Maksuttomasta ehkäisystä on tehty kaksi erillistä aloitetta Kauhajoen 
kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.10.2018.
Yhteistoimintalautakunta on päättänyt kokouksessaan 30.10.2018 (§ 
29, § 30) aloitteiden valmisteluun lähettämisestä LLKY:lle. Lisäksi yh-
teistoimintalautakunta pyytää antamaan selvityksen kustannusvaiku-
tuksista, ikärajasta ja jakelun toteutuksesta.
Esityslistan lisätietoina ovat em. yhteistoimintalautakunnan pöytäkir-
janotteet.

Toisessa tehdyssä aloitteessa esitetään, että Kauhajoen kaupunki al-
kaa tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 20-vuotiaille. Nuorille tu-
lee tarjota maksuttomasti sekä hormonaalista ehkäisyä että kondo-
meja ja selvittää onko ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen myös 20 - 24 
-vuotiaille taloudellisesti tarkoituksenmukaista raskaudenkeskeytys-
ten, jälkiehkäisyn tarpeen ja sukupuolitautien ehkäisyn vuoksi. Toi-
sessa aloitteessa esitetään, että Kauhajoen kaupunki selvittää mak-
suttoman ehkäisyn kustannus- ja hyvinvointivaikutukset ja alkaa tar-
jota maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille.

Sosiaali- ja terveysministeriö, THL ja Väestöliitto ovat suositelleet 
kunnille nuorten maksutonta ehkäisyä. Myös raskauden ehkäisyn 
Käypä hoito -suositus 2017 tukee asiaa. Uusimmat tutkimustulokset 
(Gyllenberg ym. 2018) tukevat pitkävaikutteisen ehkäisymenetelmän 
käytön vähentävää vaikutusta raskaudenkeskeytyksiin. Tutkimuksen 

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Kokouspäivämäärä Sivu 11



KAUHAJOEN KAUPUNKI

kohderyhmänä ovat olleet Vantaalla vuosina 2013–2014 asuneet 15 
- 44 vuotiaat naiset.

Suomessa on jo esimerkiksi Vantaalla, Raumalla, Ilmajoella ja Kuri-
kassa otettu käyttöön ilmainen ehkäisy sovituille ikäryhmille. JIK ky:n 
alueen kunnissa (Ilmajoki ja Kurikka) tarjotaan maksuton ehkäisy alle
25 -vuotiaille nuorille. Lapualla maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille 
nuorille otetaan käyttöön ensi vuoden alussa.

Suupohjan alueella on 15 - 25 -vuotiaita nuoria naisia yhteensä 1015,
joista Isojoella 69, Karijoella 52, Kauhajoella 687 ja Teuvalla 207 
(Lähde: Sotkanet 31.12.2017). Vuosina 2013 - 2017 on raskauden-
keskeytyksiä tehty LLKY:n alueen kuntalaisille yhteensä 142, joista 
17 henkilölle tehtiin useampia keskeytyksiä. 25-vuotiaille ja alle 25-
vuotiaille tehtiin ko. vuosina yhteensä 75 raskaudenkeskeytystä. 
Vuonna 2017 raskaudenkeskeytyksiä oli LLKY:n alueella yhteensä 
32. LLKY:n alueella annetaan tällä hetkellä maksuttomasti ensimmäi-
nen raskaudenehkäisyn kolmen kuukauden aloitus-/kokeilupakkaus, 
mitä voidaan tarvittaessa taloudellisista syistä jatkaa.

Raskauden keskeytykset ovat THL:n esimerkkilaskelmien mukaan ol-
leet aikaisemmin esimerkiksi ilman kaavintaa tehdyn raskauden kes-
keytyksen yksikköhinnalta noin 1 000 euroa, mikä vastaa hyvin 
EPSHP:n palveluhinnastoa. Esimerkkihinta on kuitenkin halvin mah-
dollinen ja yhden keskeytyksen hinta voi vaativimmillaan nousta jopa 
2 400 euroon.

Maksuttomalla ehkäisyllä on mahdollista luoda nuorille tasavertainen 
mahdollisuus huolehtia seksuaaliterveydestään riippumatta omista tai
perheen tuloista. Maksuttomalla ehkäisyllä pyritään ennaltaehkäise-
mään raskauden keskeytyksiä ja lisäämään ennaltaehkäisevästi 
myös terveyttä kontrollikäyntien muodossa.

Valtakunnallisten suositusten, tutkimuksen ja valtuustoaloitteiden pe-
rusteella voitaisiin myös LLKY:n alueen kunnissa kokeilla maksutonta
ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille 1.3.2019 alkaen. LLKY:n alueella 
maksuttoman ehkäisyn piiriin voisivat kuulua: kuparikierukka, hormo-
nikierukka, ehkäisykapseli, minipillerit, ehkäisyrengas, erikseen sovi-
tut yhdistelmäehkäisypillerit sekä kondomit. Maksuttoman ehkäisyn 
vuosikustannukset olisivat arviolta noin 26 000 €. Arvio on laskettu 
vuoden ehkäisypillereiden keskimääräisellä hinnalla 330 ikäryhmään 
kuuluvalle. Ikäryhmän pitkäaikaisten ehkäisyvalmisteiden käyttöä ei 
ole mahdollista ennalta tarkemmin arvioida. Raskaudenkeskeytysten 
suoriksi kustannuksiksi LLKY:n alueella voidaan vuositasolla arvioida
noin 40 000 €, jos keskeytyksiä olisi yhteensä noin 30.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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LLKY:ssä ei ole varauduttu TA:ssa 2019 ilmaisen ehkäisyn käyttöön-
ottoon, mutta ainakin osa kustannuksista arvioidaan katettavan ras-
kauden keskeytyksistä tai sukupuolitautien hoidosta säästyvillä kuluil-
la.

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että LLKY:n alueen kunnat 
tarjoavat maksuttoman ehkäisyn 1.3.2019 alkaen alle 25 -vuotiaille 
LLKY:n alueen kuntien (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) nuorille.
Maksuttoman ehkäisyn piiriin 1.3.2019 alkaen kuuluvat: kuparikieruk-
ka, hormonikierukka, ehkäisykapseli, minipillerit, ehkäisyrengas, erik-
seen sovitut yhdistelmäehkäisypillerit sekä kondomit, jotka jaetaan tai
ovat saatavilla LLKY:n perhesuunnitteluneuvolasta terveydenhoitajan
tai lääkärin vastaanotolta. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan ehkäi-
sypillereiden keskimääräisellä hinnalla vuositasolla noin 26 000 €.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskuste-
lun jälkeen.

----- 

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 5 § Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkitsee 
tiedokseen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tekemän 
selvityksen ja päätöksen maksuttoman ehkäisyn käyttöönotosta 
1.3.2019 alkaen alle 25 -vuotiaille LLKY:n alueen kuntien (Isojoki, 
Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) nuorille.

Yhteistoimintalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle, että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi. 

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. 

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, 
että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi. 

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Valtuustoaloite ilmaisen ehkäisyn tarjoamisesta nuorille

Dnro D/949/06.01.00/2018

Aikaisemmat käsittelyt: Yhteistoimintalautakunta 30.10.2018 / 30 §
LLKY:n johtokunta 17.12.2018 / 160 §

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 30 § Kauhajoen kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.10.2018 on Kauha-
joen Vasemmistoliiton valtuutettu Maria Pietari jättänyt seuraavan 
aloitteen:

”Me allekirjoittaneet esitämme, että Kauhajoen kaupunki alkaa tarjota
maksutonta ehkäisyä kaikille alle 20-vuotiaille. Nuorille tulee tarjota 
maksuttomasti sekä hormonaalista ehkäisyä että kondomeja.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
ovat suosituksissaan esittäneet, että kunnat tehostaisivat nuorten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Ehdotuksiin on kuulu-
nut maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille, toistaiseksi 35 kuntaa toimii 
suosituksen mukaisesti.

Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Mak-
suttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskau-
denkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitauti-
tartuntojen määrä on vähentynyt. Raumalla alle 20-vuotiaiden klamy-
diatartuntojen määrä on laskenut kolmanneksella. On arvioitu, että 
Rauma säästää ilmaisella ehkäisyllä vuosittain 100 000 euroa. Myös 
Vantaalla nuorten maksuttoman ehkäisyn käytön on todettu vähentä-
neen raskaudenkeskeytysten määrää. 

Vaikka ilmaisen ehkäisyn tuoma taloudellinen säästö terveydenhuol-
tokustannuksissa on merkittävää, tärkeintä on, että nuoret pysyvät 
terveinä ja hyvinvoivina eivätkä joudu läpikäymään raskaudenkes-
keytystä tai kärsimään lapsettomuudesta aikuisiällä sukupuolitautien 
aiheuttamien vaurioiden vuoksi.

Tilastojen valossa eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään 20-24 
-vuotiaiden ikäluokassa, minkä vuoksi maksuttoman ehkäisyn ikäraja
on mahdollisesti perusteltua asettaa jopa 25 ikävuoteen. Tämän ikä-
luokan nuoret ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, joille ehkäisyn 
hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Tällä hetkellä kauhajokiset nuoret voivat saada ilmaisia kondomeja 
kouluterveydenhoitajalta, mutta tästä tiedottaminen on jäänyt täysin 
riittämättömäksi. On todettu, että kondomit tavoittavat nuoret parhai-
ten siellä, missä he luonnollisesti liikkuvat, joten niitä kannattaa jakaa
nuorisotaloilla, nuorten tapahtumissa, kouluterveydenhuollossa, oppi-
laitoksissa ja kutsunnoissa.

Ehdotamme, että Kauhajoki ryhtyy tarjoamaan kaikille alle 20-vuo-
tiaille maksuttoman ehkäisyn ja selvittää onko ilmaisen ehkäisyn tar-
joaminen myös 20-24 –vuotiaille taloudellisesti tarkoituksenmukaista 
raskaudenkeskeytysten, jälkiehkäisyn tarpeen ja sukupuolitautien eh-
käisyn vuoksi.

Kauhajoen Vasemmistoliiton puolesta
Antti Naskali Maria Pietari
puheenjohtaja sihteeri, kaupunginvaltuuston jäsen ”

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta lähettää 
aloitteen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän valmistelta-
vaksi. 

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisäksi yhteistoiminta-
lautakunta pyytää antamaan selvityksen kustannusvaikutuksista, ikä-
rajasta ja jakelun toteutuksesta.

- - - - 

Valmistelija / lisätiedot: hoitotyönjohtaja Tarja Toivonen, p. 043 8200457; terveys-
palvelujohtaja Kirsti Kähärä, p. 0400 495435, etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 160 § Maksuttomasta ehkäisystä on tehty kaksi erillistä aloitetta Kauhajoen 
kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.10.2018.
Yhteistoimintalautakunta on päättänyt kokouksessaan 30.10.2018 (§ 
29, § 30) aloitteiden valmisteluun lähettämisestä LLKY:lle. Lisäksi yh-
teistoimintalautakunta pyytää antamaan selvityksen kustannusvaiku-
tuksista, ikärajasta ja jakelun toteutuksesta.
Esityslistan lisätietoina ovat em. yhteistoimintalautakunnan pöytäkir-
janotteet.

Toisessa tehdyssä aloitteessa esitetään, että Kauhajoen kaupunki al-
kaa tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 20-vuotiaille. Nuorille tu-
lee tarjota maksuttomasti sekä hormonaalista ehkäisyä että kondo-
meja ja selvittää onko ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen myös 20 - 24 
-vuotiaille taloudellisesti tarkoituksenmukaista raskaudenkeskeytys-
ten, jälkiehkäisyn tarpeen ja sukupuolitautien ehkäisyn vuoksi. Toi-
sessa aloitteessa esitetään, että Kauhajoen kaupunki selvittää mak-

Pöytäkirjan-
tarkastus
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suttoman ehkäisyn kustannus- ja hyvinvointivaikutukset ja alkaa tar-
jota maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille.

Sosiaali- ja terveysministeriö, THL ja Väestöliitto ovat suositelleet 
kunnille nuorten maksutonta ehkäisyä. Myös raskauden ehkäisyn 
Käypä hoito -suositus 2017 tukee asiaa. Uusimmat tutkimustulokset 
(Gyllenberg ym. 2018) tukevat pitkävaikutteisen ehkäisymenetelmän 
käytön vähentävää vaikutusta raskaudenkeskeytyksiin. Tutkimuksen 
kohderyhmänä ovat olleet Vantaalla vuosina 2013–2014 asuneet 15 
- 44 vuotiaat naiset.

Suomessa on jo esimerkiksi Vantaalla, Raumalla, Ilmajoella ja Kuri-
kassa otettu käyttöön ilmainen ehkäisy sovituille ikäryhmille. JIK ky:n 
alueen kunnissa (Ilmajoki ja Kurikka) tarjotaan maksuton ehkäisy alle
25 -vuotiaille nuorille. Lapualla maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille 
nuorille otetaan käyttöön ensi vuoden alussa.

Suupohjan alueella on 15 - 25 -vuotiaita nuoria naisia yhteensä 1015,
joista Isojoella 69, Karijoella 52, Kauhajoella 687 ja Teuvalla 207 
(Lähde: Sotkanet 31.12.2017). Vuosina 2013 - 2017 on raskauden-
keskeytyksiä tehty LLKY:n alueen kuntalaisille yhteensä 142, joista 
17 henkilölle tehtiin useampia keskeytyksiä. 25-vuotiaille ja alle 25-
vuotiaille tehtiin ko. vuosina yhteensä 75 raskaudenkeskeytystä. 
Vuonna 2017 raskaudenkeskeytyksiä oli LLKY:n alueella yhteensä 
32. LLKY:n alueella annetaan tällä hetkellä maksuttomasti ensimmäi-
nen raskaudenehkäisyn kolmen kuukauden aloitus-/kokeilupakkaus, 
mitä voidaan tarvittaessa taloudellisista syistä jatkaa.

Raskauden keskeytykset ovat THL:n esimerkkilaskelmien mukaan ol-
leet aikaisemmin esimerkiksi ilman kaavintaa tehdyn raskauden kes-
keytyksen yksikköhinnalta noin 1 000 euroa, mikä vastaa hyvin 
EPSHP:n palveluhinnastoa. Esimerkkihinta on kuitenkin halvin mah-
dollinen ja yhden keskeytyksen hinta voi vaativimmillaan nousta jopa 
2 400 euroon.

Maksuttomalla ehkäisyllä on mahdollista luoda nuorille tasavertainen 
mahdollisuus huolehtia seksuaaliterveydestään riippumatta omista tai
perheen tuloista. Maksuttomalla ehkäisyllä pyritään ennaltaehkäise-
mään raskauden keskeytyksiä ja lisäämään ennaltaehkäisevästi 
myös terveyttä kontrollikäyntien muodossa.

Valtakunnallisten suositusten, tutkimuksen ja valtuustoaloitteiden pe-
rusteella voitaisiin myös LLKY:n alueen kunnissa kokeilla maksutonta
ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille 1.3.2019 alkaen. LLKY:n alueella 
maksuttoman ehkäisyn piiriin voisivat kuulua: kuparikierukka, hormo-
nikierukka, ehkäisykapseli, minipillerit, ehkäisyrengas, erikseen sovi-
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tut yhdistelmäehkäisypillerit sekä kondomit. Maksuttoman ehkäisyn 
vuosikustannukset olisivat arviolta noin 26 000 €. Arvio on laskettu 
vuoden ehkäisypillereiden keskimääräisellä hinnalla 330 ikäryhmään 
kuuluvalle. Ikäryhmän pitkäaikaisten ehkäisyvalmisteiden käyttöä ei 
ole mahdollista ennalta tarkemmin arvioida. Raskaudenkeskeytysten 
suoriksi kustannuksiksi LLKY:n alueella voidaan vuositasolla arvioida
noin 40 000 €, jos keskeytyksiä olisi yhteensä noin 30.

LLKY:ssä ei ole varauduttu TA:ssa 2019 ilmaisen ehkäisyn käyttöön-
ottoon, mutta ainakin osa kustannuksista arvioidaan katettavan ras-
kauden keskeytyksistä tai sukupuolitautien hoidosta säästyvillä kuluil-
la.

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että LLKY:n alueen kunnat 
tarjoavat maksuttoman ehkäisyn 1.3.2019 alkaen alle 25 -vuotiaille 
LLKY:n alueen kuntien (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) nuorille.
Maksuttoman ehkäisyn piiriin 1.3.2019 alkaen kuuluvat: kuparikieruk-
ka, hormonikierukka, ehkäisykapseli, minipillerit, ehkäisyrengas, erik-
seen sovitut yhdistelmäehkäisypillerit sekä kondomit, jotka jaetaan tai
ovat saatavilla LLKY:n perhesuunnitteluneuvolasta terveydenhoitajan
tai lääkärin vastaanotolta. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan ehkäi-
sypillereiden keskimääräisellä hinnalla vuositasolla noin 26 000 €.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskuste-
lun jälkeen.

----- 

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 6 § Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkitsee 
tiedokseen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tekemän 
selvityksen ja päätöksen maksuttoman ehkäisyn käyttöönotosta 
1.3.2019 alkaen alle 25 -vuotiaille LLKY:n alueen kuntien (Isojoki, 
Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) nuorille.

Yhteistoimintalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle, että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi. 

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. 

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, 
että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi. 

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Yhteistoimintalautakunnan tiedotusasiat

Dnro D/8/00.02.04/2019

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintaltk 7 § Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkitsee
tiedokseen seuraavaa:

LLKY:n johtokunta 17.12.2018 kokouksen päätöksiä:
- 151 § Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 – 2021 (talous-

arviokirja löytyy www.llky.fi / Hallinto- ja päätöksenteko / pöytäkirjat).
- 153 § Ympäristöpalvelujohtajan viran auki julistaminen / Viran täy-

tön keskeyttäminen 
- 154 § Lasten omaishoidon tuki
- 155 § Aikuisten (18 -vuotta täyttäneet) omaishoidon toimintaohje 

ja hoitopalkkiot 1.1.2019 alkaen
- 156 § Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu 

1.1.2019 alkaen
- 157 § Työterveyshuollon yhtiöittäminen
- 158 § Kotihoidon, tukipalveluiden, muistineuvolatoiminnan ja päi-

vätoiminnan asiakasmaksut 1.1.2019 alkaen
- 159 § Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa
- 169 § Lisätalousarvio vuodelle 2018

LLKY:n tuotteistusraportti 11/2018: LLKY:n kirjanpitoon ei vielä ole
syötetty talousarviomuutosta, joten toteutuma ja ylitys on tuotteistus-
laskelmassa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Palvelutilauk-
sen ylitys on yhteensä 4 034 576 € tasaisella toteutumalla. Oma toi-
minta on ylittynyt 2 148 601 € ja erikoissairaanhoito 1 885 975 €. 

Kuntakohtaiset toteutumat ovat seuraavat:

Tuotteistuslaskelman ISOJOEN PALVELUT
toteutuma 11/2018 YHTEENSÄ
Maksuosuudet TA 2018 11/2018 Tot. % Poikk. €
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 454 285 457 226 100,6 % 40 798
Aikuissosiaalityön palvelut 249 647 217 564 87,1 % -11 279
Vammaispalvelut 319 918 324 584 101,5 % 31 326
Kehitysvammapalvelut 943 518 859 403 91,1 % -5 488
Sosiaalipalvelut 1 967 368 1 858 778 94,5 % 55 357
Polikliininen toiminta 708 375 720 967 101,8 % 71 623
Suun terveydenhuolto 202 993 219 146 108,0 % 33 069
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva 2 126 021 2 083 286 98,0 % 134 433
Ikäihm. kotona asumista tukevat p. 1 541 794 1 586 091 102,9 % 172 779
Hoidon ja hoivan palvelut 4 579 183 4 609 490 100,7 % 411 905
Ympäristöpalvelut 87 449 78 275 89,5 % -1 886

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Erikoissairaanhoito 2 566 000 2 397 986 93,5 % 45 819
Yhteensä 9 200 000 8 944 528 97,2 % 511 195

Tuotteistuslaskelman KARIJOEN PALVELUT
toteutuma 11/2018 YHTEENSÄ
Maksuosuudet TA 2018 11/2018 Tot. % Poikk. €
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 83 642 48 595 58,1 % -28 077
Aikuissosiaalityön palvelut 98 976 74 555 75,3 % -16 173
Vammaispalvelut 187 336 132 124 70,5 % -39 601
Kehitysvammapalvelut 236 351 228 285 96,6 % 11 630
Sosiaalipalvelut 606 306 483 559 79,8 % -72 221
Polikliininen toiminta 573 248 494 613 86,3 % -30 864
Suun terveydenhuolto 165 689 97 132 58,6 % -54 749
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva 1 369 881 1 809 582 132,1 % 553 857
Ikäihm. kotona asumista tukevat p. 815 133 968 320 118,8 % 221 114
Hoidon ja hoivan palvelut 2 923 952 3 369 647 115,2 % 689 358
Ympäristöpalvelut 56 743 51 195 90,2 % -820
Erikoissairaanhoito 1 968 000 1 846 329 93,8 % 42 329
Yhteensä 5 555 000 5 750 730 103,5 % 658 647

Tuotteistuslaskelman KAUHAJOEN PALVELUT
toteutuma 11/2018 YHTEENSÄ
Maksuosuudet TA 2018 11/2018 Tot. % Poikk. €
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 3 527 835 3 787 529 107,4 % 553 680
Aikuissosiaalityön palvelut 1 472 526 1 382 866 93,9 % 33 050
Vammaispalvelut 2 055 357 2 077 291 101,1 % 193 214
Kehitysvammapalvelut 3 063 588 3 087 253 100,8 % 278 964
Sosiaalipalvelut 10 119 306 10 334 939 102,1 % 1 058 908
Polikliininen toiminta 5 474 749 4 955 739 90,5 % -62 781
Suun terveydenhuolto 1 593 525 1 480 904 92,9 % 20 173
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva 9 990 941 8 883 059 88,9 % -275 304
Ikäihm. kotona asumista tukevat p. 4 715 639 4 407 442 93,5 % 84 774
Hoidon ja hoivan palvelut 21 774 854 19 727 144 90,6 % -233 139
Ympäristöpalvelut 579 292 524 276 90,5 % -6 742
Erikoissairaanhoito 17 286 548 17 819 504 103,1 % 1 973 502
Yhteensä 49 760 000 48 405 862 97,3 % 2 792 528

Tuotteistuslaskelman TEUVAN PALVELUT
toteutuma 11/2018 YHTEENSÄ
Maksuosuudet TA 2018 11/2018 Tot. % Poikk. €
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 768 086 919 170 119,7 % 215 092
Aikuissosiaalityön palvelut 616 647 611 049 99,1 % 45 789
Vammaispalvelut 791 062 857 238 108,4 % 132 098
Kehitysvammapalvelut 1 313 142 1 538 805 117,2 % 335 091
Sosiaalipalvelut 3 488 938 3 926 263 112,5 % 728 070
Polikliininen toiminta 1 986 318 1 888 972 95,1 % 68 180
Suun terveydenhuolto 648 549 645 313 99,5 % 50 809
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva 4 735 000 3 857 333 81,5 % -483 084
Ikäihm. kotona asumista tukevat p. 2 625 611 2 294 531 87,4 % -112 279
Hoidon ja hoivan palvelut 9 995 478 8 686 148 86,9 % -476 373
Ympäristöpalvelut 225 584 202 969 90,0 % -3 816
Erikoissairaanhoito 7 590 000 6 781 826 89,4 % -175 674
Yhteensä 21 300 000 19 597 206 92,0 % 72 206

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Huomioiden jäsenkuntien hyväksymät lisämäärärahat ja uudet mak-
suosuudet, ovat ylitykset tasaisella toteutumalla seuraavat:
* Isojoki ylitystä 291 195 €
* Karijoki ylitystä 339 647 € 
* Kauhajoki ylitystä 1 215 862 €
* Teuva ylitystä 72 206 €  

Esityslistan oheismateriaalina on tuotteistuslaskelma 11/2018. 
LLKY:n johtokunta ei ole vielä käsitellyt marraskuun toteutumaa. 

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun 
jälkeen.  
 

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Muut asiat

Dnro D/8/00.02.04/2019

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintaltk 8 § Iltakouluasia:
Sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty antaa selvitystä henkilökohtai-
sen avun kehittämistoimenpiteistä mm. kriteerien tarkistus ja uuden-
laisen palveluiden järjestämistavan selvittely, kokeilu ja vakiinnutta-
minen osaksi toimintaa.

Lautakunnan kokousaikataulu:
Vuodelle 2019 suunnitellut kokouspäivät (tiistai, klo 16.00)
19.2.
12.3. 
30.4. 
28.5. 
18.6. 
3.9.
1.10. 
29.10. 
26.11. 

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Merkittiin tiedoksi sosiaalipal-
velujohtaja Esko Kiviniityn antama selvitys ja kannustetaan jatka-
maan selvitystyön jatkamista henkilökohtaisen avun kehittämistyös-
sä. 

Sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty oli läsnä klo 16.06 – 16.58.

Lautakunnan kokousaikataulu varauksena merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Muutoksenhakuohje

Oikaisuvaatimusohjeet (Kuntalaki)

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.  
Pykälät: 1 – 4

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-

mästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
- kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kauhajoen kaupungille määräajan viimeisenä päivänä ennen auki-
oloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkir-
ja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on py-
häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuk-
sen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on;

Yhteistoimintalautakunta
PL 500, 61801 KAUHAJOKI
Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki
sähköposti: kirjaamo(at)kauhajoki.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä
puh. 06 2413 2000
telefaksi 06 2413 2009 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8:00 – 16:00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään il-
moittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauhajoen kaupungin kirjaamosta.

-------

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 5 – 8

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu-
raaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 1 – 4

Pöytäkirjan-
tarkastus
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