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Irtisanoutuminen hallintojohtajan virasta 1.9.2020 alkaen

Dnro D/358/01.01.04.00/2020

Aikaisemmat käsittelyt: Kaupunginhallitus 2.7.2020 / 169 §
Kaupunginvaltuusto 31.8.2020 / 39 §

Valmistelija / lisätiedot: kaupunginjohtaja Linda Leinonen puh. 040-1880566 
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Khall 169 § Hallintojohtaja Anne Alavillamo on 26.6.2020 toimittanut ilmoituksen 
virkasuhteen irtisanomisesta seuraavasti:
”Irtisanoudun hallintojohtajan virasta 1.9.2020 alkaen. Samalla irtisa-
noudun vt. peruspalvelujohtajan virasta ja pyydän vapautusta Suupoh-
jan Seutupalvelukeskus Oy:n hallituksen puheenjohtajan paikasta.
Irtisanoutumisen syy on henkilökohtainen.
Kiitän yhteistyöstä ja ajasta, jonka sain työskennellä Kauhajoen kau-
pungilla ja sen konsernissa.”

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) säätää virkasuhteen päät-
tymisestä. Lain 8 luvun 40 §:n mukaan viranhaltijan irtisanoessa virka-
suhteensa irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, jos viranhalti-
jan ottaminen kuuluu valtuustolle. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päi-
vää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu 
tiedoksi. 

Kauhajoen hallintosäännön 53 §:n 2 mom. mukaan viranhaltijan ilmoi-
tus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irti-
sanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen 
viranomaisen tietoon.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus saattaa kaupungin-
valtuuston tiedoksi, että Anne Alavillamo on irtisanoutunut hallintojoh-
tajan virasta 1.9.2020 alkaen. 

Lisäksi kaupunginhallitus saattaa yhteistoimintalautakunnan tiedoksi, 
että Anne Alavillamo on irtisanoutunut vt. peruspalvelujohtajan viras-
ta 1.9.2020 alkaen.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväk-
syttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. 

----- 

Kvalt 39 § Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginhallituksen ehdotus hy-
väksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

19 §

29.09.2020Yhteistoimintalautakunta
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-----

Valmistelija / lisätiedot: kaupunginjohtaja Linda Leinonen puh. 040-1880566
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 19 § Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

29.09.2020Yhteistoimintalautakunta
Kokouspäivämäärä Sivu 4
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Peruspalvelujohtajan viran hoito 1.9.2020 alkaen

Dnro D/952/01.01.04.00/2017

Aikaisemmat käsittelyt: Yhteistoimintalautakunta 21.11.2017 / 35 § (Peruspalvelujohtajan viran hoito 1.1.2018 alkaen)
Yhteistoimintalautakunta 12.3.2018 / 10 § (Peruspalvelujohtajan viran hoito 1.4.2018 alkaen)
Yhteistoimintalautakunta 15.1.2019 / 3 § (Peruspalvelujohtajan viran hoito 1.2.2019 alkaen)

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

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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29.09.2020Yhteistoimintalautakunta
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- päättää liikelaitoskuntayhtymälle rinnasteisista merkittävistä hankin-
noista, jotka ovat toiminnallisia kokonaisuuksia,
- 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.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Yhteistoimintalautakunnan päätös: Puheenjohtajan ehdotus hy-
väksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Sihteerin tehtävät hoide-
taan Kauhajoen kansliahenkilöstön toimesta.

----- 

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-

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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veluihin, mutta on edelleen suoraan kaupunginjohtajan alainen. Hal-
lintojohtajan virkaan liitetään talouspäällikön tehtäviä sekä peruspal-
velujohtajan tehtävät määräaikaisena OTO-tehtävänä. Talouspäälli-
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. 

----- 

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

Yhteistoimintaltk 20 § Peruspalvelujohtajan tehtävän oman virkansa ohella 1.2.2019 hoi-
taakseen ottanut hallintojohtaja Anne Alavillamo on irtisanoutunut vi-
rastaan 1.9.2020 alkaen. Virka on ollut julkisesti haettavana ja hallin-
tojohtajan virkaan on valittu Marko Lähde. Hän aloittaa hallintojohta-
jan viranhoidon oletettavasti marraskuun alussa, kun Kauhajoen kau-
pungin valintapäätös on saanut lainvoiman ja hänen oma irtisanoutu-
misensa nykyisen työnantajan palveluksesta astuu voimaan. 

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Peruspalvelujohtajan viran täyttämisestä vastaa yhteistoimintasopi-
muksen 6 kohdan nojalla yhteistoimintalautakunta. 

Marko Lähde omaa hyvät edellytykset peruspalvelujohtajan tehtävien
hoitamiseen aikaisempien työkokemustensa kautta. Hän tuntee myös
kuntayhtymän toiminnot ja toimijat aikaisemmista yhteyksistä.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta päättää, että
Kauhajoen kaupungin hallintojohtaja hoitaa peruspalvelujohtajan vi-
ran tehtäviä oman virkansa ohella siten, että peruspalvelujohtajan 
tehtävien osuus on 35 % työajasta enintään 31.12.2022 saakka. 
Määräaikaisuuden perusteena on tuleva sote-uudistus. Hallintojohta-
jan sijaisena toimii kaupunginjohtaja. 

Hallintojohtajan palkkauksesta, sisältäen vt. peruspalvelujohtajan 
tehtävät, päättää kaupunginhallitus. Palkkauksesta yhteistoimintalau-
takunnan osuus on 35 %. 

Lisäksi yhteistoimintalautakunta toteaa, että yhteistoimintalautakun-
nan esittelijän sijaisena toimii kaupunginjohtaja Linda Leinonen, kun-
nes virkaan valittu hallintojohtaja aloittaa tehtävässään. Hänen palk-
kauksestaan 20 % katetaan yhteistoimintalautakunnan henkilöstö-
palkkavarauksesta.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
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Yhteistoimintalautakunnan osavuosikatsaus 2/2020

Dnro 

Valmistelija / lisätiedot: kaupunginjohtaja Linda Leinonen puh. 040-1880566 
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 21 § Yhteistoimintalautakunta kuuluu Kauhajoen kaupungin organisaa-
tioon, joten lautakunta antaa osavuosikatsauksen kaupunginhallituk-
selle, joka raportoi kokonaistaloudesta ja toiminnasta kaupunginval-
tuustolle. Osavuosikatsaus laaditaan kaupungin hallintosäännön ja 
sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kolmannesvuosittain.

Yhteistoimintalautakunnan ja LLKY:n välisessä palvelusopimuksessa
on sitovasti sovittu tuotettavien palveluiden tavoitteet, kuntakohtainen
kokonaistilaus sekä toimialakohtaiset kehittämistoimenpiteet. Tuotet-
tavien palveluiden määrää ja hintaa ei ole määritetty sitovasti. 

Yhteistoimintalautakunta seuraa säännöllisesti LLKY:n toiminnan ja 
talouden toteutumista LLKY:n kuukausiraportoinnin ja tuotteistuslas-
kelman muodossa. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan tämän lisäk-
si palvelusopimuksessa sovittujen toimenpiteiden toteutumista. Sovi-
tut toimenpiteet pohjautuvat lautakunnan tuloskortissa asetettuihin 
painopistealueisiin ja niistä johdettuihin keinoihin ja mittareihin.

Kuukausi- ja osavuosiraportoinnin antamalla tiedolla pyritään ohjaa-
maan tavoitteiden toteutumista, puuttumaan poikkeamiin korjaavin 
toimenpitein ja tarvittaessa tekemään muutoksia määrärahoihin hy-
vissä ajoin talousarviovuoden kuluessa. Palvelusopimuksen mukai-
sesti poikkeamat talouden toteutumassa tulee ensisijaisesti käsitellä 
LLKY:n oman toiminnan sisällä.

Osavuosikatsaus sisältää LLKY:n toimialoilta pyydetyt tilannekat-
saukset toiminnasta tilanteessa 31.8.2020. Raportoinnissa on tuotu 
erityisesti esiin koronaviruspandemian vaikutukset LLKY:n toimintoi-
hin. Lisäksi on tarkasteltu palvelusopimuksessa sovittujen keskeisten
toimenpiteiden etenemistä. LLKY:n osavuosiraportti 2/2020 tulee yh-
teistoimintalautakunnan käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Osavuosikatsauksessa 2/2020 on ollut käytettävissä LLKY:n talous-
arvion heinäkuun toteutumatilanne. Sen pohjalta kustannuskehityk-
sen arviointi on vielä vaikeaa. LLKY:n osavuosiraportti 2/2020 anta-
nee tilanteesta selkeämmän kuvan. Erikoissairaanhoidon kustannus-
kehityksen arviointi loppuvuodelle on hankalaa Koronasta johtuen. 
Erikoissairaanhoidossa on laskettu palveluita alas kevään ja kesän 

Pöytäkirjan-
tarkastus
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KAUHAJOEN KAUPUNKI

aikana ja se näkyy LLKY:n laskutuksessa. Heinäkuun lopun tilan-
teessa laskutus on n. 1,16 milj. € alle tasaisen toteuman. Elokuukin 
näyttää Epshp:stä tulleiden tietojen perusteella samanlaiselta. Ilmei-
sesti erikoissairaanhoidon toiminta on syyskuusta lähtien normalisoi-
tunut, joten alitus pienenee loppuvuoteen mennessä. Osassa kuntia 
tullee myös ylityksiä.

Palvelusopimukseen perustuen jäsenkuntien ennakkolaskutus toteu-
tetaan talousarvion mukaisesti tasaerinä. Lisäksi yhteistoimintalauta-
kunnan hallinnon toimintakulut ja kaupungin perusturvakulut (esim. 
eläkemenoperusteiset menot ennen vuotta 2005 työsuhteista) ovat 
toteutuneet talousarvion mukaisesti. Yhteistoimintalautakunnan toi-
mintakate on toteutunut -35,37 Milj. euroa (tasainen toteutuma, 66,7 
%).

Esityslistan oheismateriaalina on yhteistoimintalautakunnan osavuo-
sikatsaus 2/2020 ja toteutumavertailu, joka sisältää lautakunnan hal-
linnon, liikelaitoskuntayhtymän ja vanhan perusturvalautakunnan.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta hyväksyy 
osavuosikatsauksen 2/2020 ja antaa sen käsiteltäväksi kaupungin-
hallitukselle.

 Yhteistoimintalautakunta päättää, että se ottaa kantaa LLKY:n esityk-
siin toimenpiteistä ja palvelutilauksen muutoksiin sitten kuin LLKY:n 
johtokunta niitä esittää.

Käsittely: Kokouksessa oli läsnä kutsuttuina asiantuntijoina 
LLKY:stä vs. johtaja Eija Heikkilä, vs. sisäisen tukipalvelun johtaja 
Raija Potila, taloussuunnittelija Merja Nummela, sosiaalijohtaja Esko 
Kiviniitty ja terveysjohtaja Kirsti Kähärä.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Hyväksyttiin esityksen mukai-
sesti.

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Yhteistoimintalautakunta

Toimiala Hallintopalvelut

Tilivelvollinen Hallintojohtaja

Tehtäväalue Yhteistoimintalautakunta järjestää yhteistoiminta-alueen asukkaille sosiaali- ja 
terveyspalvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta sekä järjestää ympäristön-
suojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäpalvelut.

KOOLLA on väliä - Kauhajoki

Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteeksi. 
Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen, koulutukseen sekä asuk-
kaiden hyvinvointiin. 
Kaupunkimme on vuonna 2025 eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA. 

KASVUN KONSTIT - Kohdaten
- Kehuen
- Kekseliäästi
- Kannattavasti

Valtuustoon nähden sitovat konstit

Konstit vuosille 2020 – 2023 Konstit vuodelle 2020 Konstin mittarit

1. Lasten, nuorten ja perhei-
den hyvinvointia ja arkea tuke-
va palveluverkosto toimii lä-
hellä lasta ja perhettä  

2. Asiakkaan kuntoutumista 
tuetaan ja toimintakykyä yllä-
pidetään yhdessä asiakkaan 
kanssa kaikissa palveluissa  

3. Asiakas saa ja saavuttaa 
tarvitsemansa palvelun, hoi-
don ja hoivan 

4. LLKY:n toimintojen strategi-
nen ohjaus yhdessä kuntien 
kanssa

5. Sote-palvelujen kustannuk-
set on sopeutettu kuntien ta-
louteen

1. Perhekeskuksen toimintamallin  
kehittäminen ja toteuttaminen moni-
ammatillisuuteen ja monitoimijuuteen
perustuen   

2. Kuntouttavan työotteen ja kuntou-
tuksen käytäntöjen soveltaminen ja 
hyödyntäminen palveluprosessien 
kehittämisessä  

3.1 Kehitetään mm. sähköisiä, liikku-
via ja kotona saatavilla olevia palve-
luita
3.2 Uusien toimintamallien mm. pal-
velusetelin ja digitalisaation mahdolli-
suuksien hyödyntäminen

4.1 Neuvottelut palvelutarpeiden ja 
talouden muutoksista, ohjeistus
4.2 LLKY:n ajantasainen raportointi 
lautakunnalle ja jäsenkunnille

5.1 Resurssien kustannustehokas ja 
muutoksiin reagoiva käyttö
5.2 Talouden tasapainotustyö

1.1 Suupohjan perhekeskuksen 
toimintamalli kuvattu ja käytössä 
1.2 Toiminnassa ennaltaehkäise-
vän ja tehostetun tuen ”tiimit”
1.3 Yksi lapsi – Yksi suunnitelma 

2. Kuntoutumisen tukeminen 
(mm. sosiaalinen kuntoutus, arki-
kuntoutus, tehostettu kotikuntou-
tus) näkyy toteutuneessa toimin-
nassa ja resurssien kohdentumi-
sessa 

3.1 Hoito-, hoiva- ja sosiaalita-
kuun noudattaminen; määräajat 
toteutuvat 100 % 
3.2 Hyvinvointi-indikaattoreiden 
myönteinen kehitys 
3.3 Asiakastyytyväisyys hyvä

4.1 Palvelusopimuksen toteutumi-
nen
4.2 Vastavuoroinen tiedonkulku 
toteutuu

5.1 Palvelu- ja kustannusrakenne 
tarkistettu
5.2 Talousarviossa pysyminen 
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Toteutuma 31.8.2020

Osavuosiraportoinnissa on tuotu erityisesti esiin koronaviruspandemian vaikutukset LLKY:n toimintoihin. Li-
säksi on tarkasteltu palvelusopimuksessa sovittujen keskeisten toimenpiteiden etenemistä. LLKY:n palvelu-
alueet ovat antaneet toiminnastaan seuraavat tilannekatsaukset:

 Sosiaalipalvelut

Alkuvuodesta 2020 pidettiin lapsiperheiden sosiaalipalveluista kaksi infopäivää, joihin osallistui n. 200 
yhteistyökumppania. Käytiin läpi systeemistä lastensuojelua sekä moniammatillista yhteistyötä. Perus-
tettiin myös yhteistyökumppaneille tarkoitettu konsultaatiopuhelin, johon voi ottaa yhteyttä mm. lasten-
suojeluilmoitukseen liittyvässä asiassa. Yksi lapsi – Yksi suunnitelma -toiminta ehdittiin aloittamaan, 
mutta sitten tuli korona ja neuvolan ja koulutoimen resurssit ja toiminta suuntautuivat muualle. 

Perhekeskuksen valmistelu on jatkunut kevään 2020 aikana. Perhekeskuksen tilojen remontti on alka-
nut. Perhekeskukseen siirtyy neuvolan lisäksi perheneuvola ja perhetyö. Ennaltaehkäisevään perhekes-
kukseen siirtyminen tapahtuu vuoden 2021 vaihteessa johtuen nykyisen perhetyön vuokrasopimuksen 
irtisanomisajoista.

Eropalveluiden esite on valmistunut moniammatillisena yhteistyönä 6/2020. Perheasioiden sovittelu on 
käynnistynyt. Sovitteluprosesseja on ollut jo useita. Käyttöön on otettu myös vanhemmuussuunnitelma 
-työskentely, joka on sopimuspohja lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyen vanhempien kesken. Van-
hemmuussuunnitelmaa tehdään ennaltaehkäisevässä perhetyössä lastenvalvojan tilauksesta silloin, 
kun vanhemmat tarvitsevat tukea sopimuksen tekemiseen.

Perhetyössä kotiinpäin annettavan perhekuntoutuksen prosessi on valmistunut. Ensimmäisen perheen 
aloitus siirtyi koronan vuoksi, mutta nyt syksyllä on päästy aloittamaan uusi.  Osallistavaa dokumentaa-
tiota on lisätty. Tämä tarkoittaa sitä, että dokumentointia tehdään perheen kanssa kotikäynnillä

Sosiaalihuollossa on tulossa suuri muutos lokakuun puolivälissä, kun käyttöön otetaan SosiaaliLifecare 
-ohjelma. Mukana käyttöönotossa on koko maakunta Seinäjoen kaupunkia lukuuunottamatta. Uuteen 
ohjelmaan siirtymisen lisäksi myös sosiaalihuollon kirjaukset siirtyvät Kantaan. Asiaa on valmisteltu EP-
sotti-hankkeessa ja tämä on vaatinut ja vaatii vielä paljon työaikaa.  Panostus tähän on kuitenkin järke-
vä, koska maakunnallinen yhteistyö ja yhteinen ohjelma yhtenäistää myös toimintatapoja maakunnassa.

Perheneuvolassa oli alkuvuodesta Kauhajoella jonossa 60 lasta. Huhtikuun lopussa jonossa oli enää 45
lasta. Perheneuvolaan ei ole otettu valmiuslain aikana kiireettömiä asiakkaita jonoon ja jonotilannetta on
hiukan saatu helpotettua. Kouluvalmiustutkimuksia on jouduttu ostamaan ulkopuoliselta palveluntuotta-
jalta, jotta ne saatiin tehtyä ennen koulun alkua. Perheneuvolan psykologi irtisanoutui heinäkuun lopus-
sa. Uusi viranhaltija on rekrytoitu, mutta jonoa ehti syntyä. 

Systeeminen lastensuojelu on vakiintunut toimintatavaksi. Lastensuojeluun on perustettu perhehoidon 
sosiaalityöntekijän virka 02/2020, johon on valittu oman talon pitkäaikainen sosiaalityöntekijä. Haussa 
on ollut 2 lastensuojelun sosiaalityöntekijän avointa virkaa, joihin ei ole tullut lainkaan hakijoita sosiaali-
työntekijöiden palkkatason nostamisesta huolimatta. Työntekijävajeen ja koronatilanteen vuoksi perhe-
hoidon kehittäminen ei ole lähtenyt täysimääräisesti käyntiin. Tukihenkilöiden kouluttaminen yhteistyös-
sä kansalaisopiston kanssa siirtyy eteenpäin. Työntekijän Pride-valmentajan koulutus on siirtynyt ke-
väältä 2020 loppuvuoteen, mikä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen sijaisperheille tarkoitettu Pride-val-
mennus voi alkaa aikaisintaan keväällä 2021. Kuitenkin perhehoidon toimintaohje on uusittu ja käsitelty 
perhehoitajien kanssa sekä on laadittu perhehoidon valvontalomake, joka on nyt kokeilussa.

Coronaria -yhteistyö käynnistyi ja osana sitä oli mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa asu-
vien henkilöiden kartoitus. Ajatuksena oli, että tavallisesta tai tehostetusta palvelusta voitaisiin kotiuttaa 
n. 20 henkilöä. Osa heistä sijoittuisi ehkä suoraan tuetusti kotiin nykyisen kotikuntoutukseen ja Corona-
rian palveluiden piiriin. Osalle siirtyminen tehostetusta asumisesta suoraan omaan kotiin voisi olla liian 
suuri steppi kerralla. Heille mietittiin oman tavallisen palveluasumisen yksikön perustamista. Asiasta on 
neuvoteltu jo Kiinteistö Oy Kauhajoen vuokra-asuntojen kanssa. Kartoitusten piti alkaa maaliskuussa, 
mutta koronasta johtuen asumisyksiköt suljettiin vierailijoilta. Tilannetta katsotaan uudelleen, kun rajoi-
tuksia aletaan purkamaan. Suunnittelu asian tiimoilta Coronarian kanssa jatkuu. 
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Keskitetty työvuorosuunnittelu on oma projektinsa, jossa haetaan säästöjä henkilöstökuluihin sekä jous-
tavampaa henkilöstön käyttöä yli yksikkörajojen. Kehitysvammapalveluiden asumisyksiköt ovat olleet pi-
lottina. Ensimmäinen työvuorolista tehtiin Jokimutkaan 20.4. ja seuraava lista keskitetysti kaikille yksi-
köille. Joustavampaan henkilöstön käyttöön ei päästy, kun koronan vuoksi henkilöstön kierto yksiköiden 
välillä jouduttiin kieltämään.

Tuetun asumisen palvelut eli TAP-palvelut aloitti toiminnan tammikuun alussa. Palvelua on laajennettu 
ja uusia asiakkaita on otettu palvelun piiriin. Koronasta on aiheutunut hidastusta, koska kohderyhmä ei 
olisi halunnut päästää kartoituksen tekijöitä kotiinsa. Prosessi on matkan varrella hioutunut valmiiksi pa-
ketiksi ja RAI:n osittain arvioinnin kautta on syksyllä saatu käyttöön henkilökohtaisen arvioinnin työkalu, 
jossa LLKY toimii pilottina.  TAP toiminta on jo laajentunut Isojoelle, Karijoelle sekä Teuvan Perälään. 
Ko. alueilla TAP toiminta on käynnistymässä, mutta nykyisten henkilökohtaisten avustajien irtisanomis-
ajat sekä uusien työntekijöiden rekrytointihaasteet hidastavat toiminnan käynnistymistä.  Maakunnan 
muissa kunnissa on ollut kiinnostusta toimintaa kohtaan. Palvelua tuotetaan 7 päivänä viikossa nyt klo 
8.00 – 22.00. Tämä on selvästi entistä tehokkaampi ja järkevämpi tapa tuottaa henkilökohtaisen avun 
palveluita.  

TAP-palveluiden laajentaminen on ajankohtaista myös siksi, että jos Covid-9 lähtee laajenemaan 
alueellamme, sairastuu henkilökohtaisia avustajia tai henkilökohtaisen avun käyttäjiä eli vammaisia hen-
kilöitä itse. Tässä skenaarioissa kotihoidon resurssi ovat jo muutenkin tiukilla eli he eivät pysty vastaa-
maan tarpeeseen. Jos ja kun palvelua saadaan laajennettua, niin se ei sido varsinaisia ammattilaisia 
kuten lähihoitajia. TAP-palveluita voidaan tällöin kohdentaa uudelleen mahdollisuuksien mukaan.

 Hoidon ja hoivan palvelut

WHO julisti maailmanlaajuisen pandemian 11.3.2020. Tällä on ollut vaikutusta kaikkiin toimintoihin hoi-
don ja hoivan palveluissa. Keväästä alkaen pandemiavarautuminen on ensisijaisesti ollut varautumista 
tartunnan estämiseen, koulutusta, suojautumisen valmistelua ja kaiken toiminnan arviointia sillä periaat-
teella, että lisätään puhelinpalveluita ja sähköisiä palveluita. Pandemian kanssa on toteutunut maakun-
nallinen yhteistyö sekä suunnittelussa että hoidossa. Kesä 2020 oli pandemiatyössä vakaata vaihetta.

Polikliiniset palvelut 

Kokonaisuutena etävastaanottopalvelut ovat huomattavassa määrin korvanneet läsnävastaanottoja, 
johtuen koronaviruspandemiasta. Väestö on itse lisännyt erityisesti puhelintyön ja etävastaanoton ky-
syntää. Terveyskertomusjärjestelmään Lifecare:hen tilastoituvat kaikki asiakaskontaktit riippumatta siitä,
ovatko kontaktit läsnävastaanottoja vai puhelin- tai etätyötä. LLKY:n tuoteistuksen perustaksi on nykyi-
sin sovittu vastaanottopalveluissa  läsnäkäynti, koska talousarvioprosessissa on arvioitu, että eri käynti-
muodot kohdentuvat tasavertaisesti kaikkiin kuntiin. Tämän vuoksi LLKY:n kuukausitilastoissa näyttää 
siltä, että palveluiden kysyntä olisi vähentynyt huomattavasti, mitä se ei ole todellisuudessa. Nykyinen 
tuotteistus ei kuvaa pandemian aikaista toimintaa ja sitä on syytä pohtia jatkossa uudelleen. Tuotteistuk-
seen vaikuttavat myös maakunnallinen yhteistyö, tilastojen siirtyminen automaattisesti Lifecaresta Avo-
Hilmoon THL:ään ja asiakasmaksujen lähteminen asiakkaille. Tässä tehdään maakunnallista yhteistyö-
tä.

Pandemian alkuvaiheessa ei-kiireellisiä vastaanottoja siirrettiin, jotta tilanteen mahdollisesti pahentues-
sa, olisi voitu turvata riittävä koronavirukseen sairastuneiden hoito. Elokuussa kaikki ei-kiireelliset palve-
lupyynnöt on läpikäyty ja hoidettu, joten mitään hoitovelkaa ei ole vastaanottopalveluihin kertynyt. Erityi-
sesti tilannetta auttoi se, että kesällä pandemiavarautuminen oli vakaassa vaiheessa. Henkilöstön pan-
demiakoulutukset, suojautumiskoulutukset ja palveluprosessien muutokset saivat resurssia keväällä sii-
tä, että muita koulutuksia peruttiin. Lisäksi kiirevastaanotolla on ollut tavanomaista vähemmän käyntejä, 
koska väestön eristäytyminen on vähentänyt myös muita hengitystieinfektioita.  Mahdollisen korona-vi-
rus potilaan vastaanottoon joudutaan suojautumisten vuoksi käyttämään noin kaksinkertainen aika ver-
rattuna aikaan, jolloin pandemiaa ei ole. Kesän 2020 aikana on ylläpidetty erillistä hengitystieoireisen 
potilaan kohorttia kiirevastaanotolla. 

Etävastaanottotoimintaa on käytetty kaikissa polikliinisissa palveluissa (lääkäreiden ja hoitajien vastaan-
ottotoiminta, neuvola, kouluterveydenhuolto ja työterveyshuolto). 

Koronaviruspandemiaan on varauduttu laatimalla kokonaissuunnitelma palveluiden turvaamisesta pan-
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demian aikana. Henkilökunta on käynyt perehtymisjaksoilla hoidon ja hoivan palvelualueen eri yksiköis-
sä mahdollisten henkilöstösiirtojen varalle. Laboratorion henkilökunta on kouluttanut laajalti henkilökun-
taa verinäytteenottoon, jotta diagnostiset palvelut saadaan turvattua pandemian aikana. Fysioterapiasta 
on siirretty henkilökuntaa osastotoimintaan, koska ryhmävastaanottotoiminnat ovat tauolla ja kuntoutus 
on painottunut yksilöohjaukseen. Elokuun alusta alkaen covid-näytteenotto on jälleen lisääntynyt, koska 
kausi-influenssa on väestön keskuudessa. Enimmillään näytteitä otetaan drive in -menetelmällä 100 
testiä päivässä.

Perhekeskuksen suunnittelutyö on edennyt. Hakasivuntien neuvolan yhteydessä olevat tilat, mahdollis-
tavat perheneuvolan ja perhetyön siirtymisen uusiin tiloihin vuoden 2021 alusta lähtien. Siirtyminen ei 
ole mahdollista aikaisemmin, johtuen voimassa olevista vuokrasopimuksista. 

TeleQ-puhelinpalvelu otettiin käyttöön huhtikuussa 2020 Kauhajoen fysioterapiassa. Palvelun käyttöön-
otto parantaa asiakkaiden palvelua takaisinsoittojärjestelmän avulla. Myös laboratorion ajanvaraus on 
siirtynyt TeleQ-takaisinsoittojärjestelmään. Lisäksi TeleQ-palvelun käyttöä laajennettiin vastaanotolla ja 
yhteispäivystyksessä ottamalla käyttöön puheluiden tallennus. 

Kauhajoen ja Teuvan vastaanotto- ja laboratoriopalveluiden itseilmoittautumisjärjestelmä (Akseli) on 
edennyt ja laitteisto saadaan käyttöön syksyn 2020 aikana. 

Kehittämistyö Terveyskeskus kilpailukykyiseksi -hankkeessa on ollut tauolla valtakunnallisesta tilantees-
ta johtuen, paitsi ohjausryhmän kokoukset teams-menetelmällä. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskes-
kus -ohjelman hankesuunnitelman valmistelu on edennyt yhteistyössä toiminta-alueella. 

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollossa on ollut kahden hammaslääkärin vajaus ja lisäksi yksi hammaslääkäreistä on 
äitiysvapaalla. Tämä selittää käyntien määrän pienenemistä viime vuoden vastaavasta samoin kuin 
osaltaan asiakasmaksutulojen vähennystä.

Koronapandemia 11.3.2020 lähtien aiheutti myös vähennystä asiakasmaksutuloissa n. 15 %, koska ris-
kiryhmiin kuuluvia ja yli 70-vuotiaita maksavia asiakkaita ei voitu hoitaa ajanjaksolla loppukeväästä ke-
sään vaan heidän tilalleen otettiin lasten ja nuorten määräaikaistarkastuksia.  Asiakasmaksutulojen vä-
hentyminen näkyy budjetin toteutumisessa ylityksenä.
Tällä hetkellä toiminta on normaalia ja ennuste sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden osalta
on loppuvuotena positiivinen muutoin kuin että asiakasmaksukertymä alittuu em. syistä.

      Suukirurgin palvelut ostopalvelusopimuksella Kauhajoen hammashoitolassa jatkuvat edelleen.  Samoin  
      ortodontin konsultaatiopalvelut Kauhajoella ja Teuvalla. 

Arki-iltojen, arkipyhien ja viikonloppujen särkypäivystys yhteistyössä Epshp:n alueen kuntien ja kuntayh-
tymien kanssa ostopalveluna Seinäjoen keskussairaalan Y-talon päivystyspisteessä.
 
Osastot, asumispalvelut ja kotona asumista tukevat palvelut

LLKY:ssä on kehitetty saattohoitoa ja elämän loppuvaiheen hoitoa. Palliatiivisen ja saattohoidon hoito-
ketju on saatu valmiiksi ja se pohjautuu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen palveluketjuun. Hoi-
toketjussa on kuvattu yksityiskohtaisesti palliatiivisen ja saattohoidon laatukriteerit ja ohjeistukset henki-
lökunnalle. Toimintamallin koulutus henkilökunnalle on käynnistynyt.

Sairaanhoitopalvelut, kuten akuuttiosasto, kotisairaala, päiväsairaala ja dialyysi ovat toimineet tavoitteen
mukaisesti. Koronapandemiasta johtuen Akuuttiosaston käyttöaste oli keväällä normaalia alhaisempi, 
kesästä alkaen osaston käyttö on palautunut ennalleen.

Kuntoutusosaston toiminta päättyi 28.2.2020. Kuntoutuksen painopiste on siirtynyt asiakkaan kotiin te-
hostetun kotikuntoutuksen, intervallikuntoutuksen, avofysioterapian sekä kotihoidon ja palveluasumisen 
henkilöstön turvin.  Asiakkaiden kuntoutuspalvelut on järjestetty asiakaskohtaisen palvelutarpeen ar-
vioinnin perusteella joko palveluasumisen kuntouttavina intervallijaksoina, tehostetun kotikuntoutuksen 
jaksoina tai avofysioterapian yksilö- tai ryhmäkuntoutuksen keinoin. Sairaalahoitoa tarvitsevien potilai-
den hoito on järjestetty ensisijaisesti kotisairaalassa tai päiväsairaalassa, ja viime kädessä lääketieteelli-
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sistä syistä akuuttiosastolla (esim. leikkauskomplikaatiot). Palveluasumisen intervallikuntoutusjaksolle 
on ohjattu yksinasuvat, muistisairaat asiakkaat, joilla on leikkauksen takia varauskielto. Lisäksi ko. jak-
soille on ohjattu asiakkaat, joiden nopea kotiutus ei ole mahdollista esim. aivotapahtuman tai suonensi-
säisen lääkehoidon vuoksi. Palveluasumisessa kuntoutus on tapahtunut tehostetun kotikuntoutuksen ja 
avofysioterapian, sekä Intervalli-ja kuntoutusyksikön oman fysioterapeutin yhteistyönä.

Tehostetun kotikuntoutuksen palveluilla on pystytty tukemaan asiakkaiden kotona asumista. Kotihoidos-
sa ja kotikuntoutuksessa on pilotoitu ja otettu käyttöön Suvanto Caren etälaitteet, joilla osa kotihoidon ja
kotikuntoutuksen käynneistä voidaan toteuttaa etänä. Palvelu mahdollistaa myös omaisten yhteydenotot
asiakkaaseen etänä. 

Saliininkodin, Henriikkakodin ja Koivukartanon intervallipaikkojen määrää on lisätty muuttamalla pysyviä 
paikkoja intervallipaikoiksi. Muutoksella on edetty kohti laatusuosituksen mukaista palvelurakennetta. Ko-
ronaviruspandemiaan varautumisen takia Sanssinkodin intervallitoiminta siirtyi maaliskuun lopussa Teu-
valle entisen kuntoutusosaston tiloihin. Tähän intervalli- ja kuntoutusyksikköön on keskitetty väliaikaisesti 
kaikki lyhytaikainen intervallihoito, ja vastaavasti muiden palveluasumisen yksiköiden intervallipaikat on 
muutettu pitkäaikaiseen intervallikäyttöön. Tällä on pyritty vähentämään asukasvaihtuvuutta pitkäaikaisen
palveluasumisen yksiköissä koronatartuntariskin takia. 

Kotihoidon tarkistetut palvelukriteerit ovat olleet käytössä. Säännöllisen kotihoidon ja asiointipalvelun 
palvelusetelit on otettu käyttöön kesäkuusta 2020 alkaen. Kotihoidon toimintamallia on kehitetty siten, 
että asiakkaan luona käytettyä välitöntä työaikaa on saatu nostettua. Välittömän työajan seuranta on 
tehty helmi-maaliskuussa ja seuraava seuranta on tarkoitus toteuttaa loppuvuodesta 2020. 

Sosiaalihuollon yksiköiden (palvelukodit, kotihoito) viranomaisvalvontaa on toteutettu voimassa olevan 
valvontasuunnitelman mukaisesti. 

 Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen arviointi loppuvuodelle on hankalaa Koronasta johtuen. Eri-
koissairaanhoidossa on laskettu palveluita alas kevään ja kesän aikana ja se näkyy LLKY:n laskutukses-
sa. Heinäkuun lopun tilanteessa laskutus on n. 1,16 milj. € alle tasaisen toteuman. Elokuukin näyttää 
Epshp:stä tulleiden tietojen perusteella samanlaiselta. Ilmeisesti erikoissairaanhoidon toiminta on syys-
kuusta lähtien normalisoitunut, joten alitus pienenee loppuvuoteen mennessä. Osassa kuntia tullee 
myös ylityksiä.

Sairaanhoitopiirin omaan strategiaan loppuvuodelle kuuluvat: koronan toisen aallon ehkäisy, varautumi-
sen ylläpitäminen, sairaanhoitopiirin talouden tasapainottaminen, potilasjonojen purkaminen ja etäpalve-
luiden kehittäminen.

 Sisäinen tukipalvelu ml ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä

Sisäisen tukipalvelun toimistopalvelut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Arkistosihteerin virka 
täytetään syksyn aikana. Tiedonhallintalain täytäntöönpano ja Suomi.fi-muutos on edennyt suunnitellus-
ti.

Materiaalihallinto ja logistiikkapalvelujen toiminta on pysynyt suunnitellussa. Alkuvuoden aikana hankit-
tiin LLKY:n toimialojen käyttöön suojavarusteita, tarvikkeita ym. materiaalia merkittävästi.  Hankintoja 
tehtiin etupainotteisesti ja niitä on jatkettu koronan jatkuessa hankintayhteistyössä sairaanhoitopiirin 
kanssa. Suojavarusteiden kustannustaso on kasvanut moninkertaiseksi ja useiden tuotteiden saannissa
on ollut välillä haasteita. 

Ympäristöterveydenhuolto on aloittanut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset. Osa työajasta 
käytetään edelleen paikalliseen Covid 19 neuvontatyöhön (koulut, päiväkodit, keittiöt, uimahallit jne). 
Ruokamyrkytys - ja talousvesitehtävät työllistivät normaalien töiden lisäksi kesäkuukausina. Henkilöre-
surssit vähentyivät tämän raportointikauden aikana 4 htv:sta yhdellä, Virka täytetään syksyn aikana. 
Edellä todetun vuoksi, asiakasmaksutuotot jäävät osittain toteutumatta vuoden 2020 aikana.

Ympäristönsuojeluun, maa-aineksiin liittyvää valvontaa ja tarkastuksia on hoidettu normaalisti. Lupa- 
valvontamaksutuottojen perintä toteutuu suunnitellusti. Määräaikainen ympäristötarkastaja on aloittanut 
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työnsä toukokuun alusta. Henkilöstöresurssi on pysynyt samana 3 htv, kun tehtäviä ei ole täytetty virka-
vapauksien aikana. Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Eläinlääkinnässä aloitti määräaikainen valvontaeläinlääkäri toukokuussa. Valvontaeläinlääkärin tehtä-
vänkuva ja valvontasuunnitelma ovat täsmentyneet kesän aikana. Kaikki praktikkoeläinlääkärin vakans-
sit 5 htv saatiin täytetyksi elokuun loppuun mennessä, kun täytön tukena käytettiin rekrytointilisää.
Eläinlääkinnän kustannukset ylittyvät -20 000 euroa, Kauhajoen ja Teuvan eläinlääkäriasemien remon-
tointiin liittyvien arvioitua korkeampien kalusto- ja vuokrakustannusten lisääntymisen vuoksi. Hankintoja 
on jouduttu tekemään rikkoutuneiden laitteiden tilalle.

LLKY:n viimeisimmät valmiit tiedot 31.7.2020:

Tuotteistuslaskelmtan   LLKY:n tuottamtat palvelut
 7/2020   yhteensä
Maksuosuudet  7/2019 TP 2019 TA 2020  7/2020 Poikk. €
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 3 569 042 6 060 607 5 085 003 3 744 871 778 620
Aikuissosiaalityön palvelut 1 569 534 2 685 012 2 519 578 1 571 011 101 257
Vamtmtaispalvelut 2 190 290 4 025 392 3 494 083 2 269 734 231 519
Kehitysvamtmtapalvelut 3 733 214 6 512 969 6 081 663 3 651 871 104 234
Sosiaalipalvelut 11 062 080 19 283 980 17 180 326 11 237 487 1 215 630
Polikliininen toimtinta 5 093 944 9 029 281 8 757 946 5 580 898 472 096
Suun terveydenhuolto 1 530 157 2 567 647 2 597 114 1 565 046 50 063
Ymtp.vuorokautnen hoito ja hoiva 10 275 917 17 244 262 17 094 324 10 125 908 154 219
Ikäihmt. kotona asumtista tukevat p. 6 178 327 10 281 492 10 594 121 6 053 741 -126 163
Hoidon ja hoivan palvelut 23 078 345 39 122 683 39 043 504 23 325 593 550 215
Ymtpäristöpalvelut 531 560 818 371 956 116 537 655 -20 079
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ 34 671 985 59 225 034 57 179 946 35 100 735 1 745 766
ERIKOISSAIRAANHOITO 18 502 841 32 216 666 31 414 044 17 167 770 -1 157 089
LLKY YHTEENSÄ 53 174 827 91 441 699 88 593 990 52 268 505 588 677

Suupohjan peruspalveluliikelaitos- 4.9.2020
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kuntayhtymtä

Tuloslaskelmta 7/2020, ulkoiset TA 2020 
Toteumta
7/2020 Ylitys/alitus Poikkeamta Muutos %

Myyntituotot 90 588 856 53 185 532 -342 033 37 403 324 58,7 %
Maksutuotot 6 418 101 3 573 516 170 376 2 844 585 55,7 %
Tuet ja avustukset

256 523 111 889 37 749 144 634 43,6 %
Muut toimintatuotot 815 900 491 015 -15 073 324 885 60,2 %

TOIMINTATUOTOT 98 079 380 57 361 953 -148 981 40 717 427 58,5 %
Henkilöstökulut -34 703 289 -21 226 537 982 952 -13 476 752 61,2 %
Palvelujen ostot -51 824 505 -29 880 710 -350 251 -21 943 795 57,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 751 460 -1 801 224 196 206 -950 236 65,5 %
Avustukset -4 967 077 -2 835 180 -62 282 -2 131 897 57,1 %
Muut toimintakulut -3 520 629 -2 035 327 -18 373 -1 485 302 57,8 %

TOIMINTAMENOT -97 766 960 -57 778 979 748 252 -39 987 981 59,1 %
TOIMINTAKATE 312 419 -417 026 599 270 729 446 -133,5 %

Rahoitustuotot ja kulut 0 2 617 -2 617
VUOSIKATE 312 420 -414 409 596 654 726 829 -132,6 %

Poistot ja arvonalentumiset -312 420 -162 626 -19 619 -149 794 52,1 %
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 0 -577 035  577 035  

Yhteistoimintalautakunnan toteuma:

YHTEISTOIMINTA-
LAUTAKUNTA TP 2019 TA 2020 muutos

TA 2020
+ muutos

Käyttö 
31.8.2020 Käyttö %

TOIMINTATUOTOT   

Myyntituotot 37 753 425 36 910 810 36 910 810 24 217 862 65,6 %

Maksutuotot 0 0 0 0

Tuet ja avustukset 192 0 0 0

Muut toimintatuotot 0 0 0 0

TOIMINTATUOTOT yhteensä 37 753 616 36 910 810 0 36 910 810 24 217 862 65,6 %

  
VALMISTUS OMAAN KÄYT-
TÖÖN   

  

TOIMINTAKULUT   

Henkilöstökulut -735 676 -751 168 -751 168 -496 243 66,1 %

Palvelujen ostot -91 371 321 -89 230 133 -89 230 133 -59 093 087 66,2 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -99 -100 -100 -31 31,0 %

Avustukset 0 0 0 0

Muut toimintakulut -198 0 0 -244

TOIMINTAKULUT yhteensä -92 107 293 -89 981 401 -89 981 401 -59 589 604 66,2 %

T o i m i n t a k a t e (SITOVA) -54 353 677 -53 070 591 0 -53 070 591 -35 371 742 66,7 %

(raportti tulostettuu 17.9.2020)
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Kauhajoen kaupunki Sivu    1
24.09.2020

Toteutumavertailu
EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.08.2020

                                    TA+MUUTOS      Toteutuma        Poikkeama  tot.%
                                    2020           2020 01-08

002000 Lautakunta ja hallinto
0003 TULOSLASKELMA
  3000 TOIMINTATUOTOT
   3001 Myyntituotot
    3100 Korvaukset kunnilta ja k      30.810       20.510,28       10.299,72   66,6
   3001 Myyntituotot                   30.810       20.510,28       10.299,72   66,6
  3000 TOIMINTATUOTOT                  30.810       20.510,28       10.299,72   66,6
  4000 TOIMINTAKULUT
   4001 Henkilöstökulut
    4002 Palkat ja palkkiot           -58.288      -33.696,90      -24.591,10   57,8
    4100 Henkilösivukulut             -10.440       -5.813,22       -4.626,78   55,7
   4001 Henkilöstökulut               -68.728      -39.510,12      -29.217,88   57,5
   4300 Palvelujen ostot
    4340 Muiden palvelujen ostot       -5.150       -3.564,45       -1.585,55   69,2
   4300 Palvelujen ostot               -5.150       -3.564,45       -1.585,55   69,2
   4500 Aineet, tarvikkeet ja tav
    4501 Ostot tilikauden aikana         -100          -31,01          -68,99   31,0
   4500 Aineet, tarvikkeet ja tav        -100          -31,01          -68,99   31,0
   4800 Muut toimintakulut
    4801 Vuokrat                                      -243,71          243,71 -100,0
   4800 Muut toimintakulut                            -243,71          243,71 -100,0
  4000 TOIMINTAKULUT                  -73.978      -43.349,29      -30.628,71   58,6
  4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             -43.168      -22.839,01      -20.328,99   52,9
  6999 VUOSIKATE                      -43.168      -22.839,01      -20.328,99   52,9
  7500 LASKENNALLISET ERÄT
   7520 Vyörytykset                    -8.501       -1.825,00       -6.676,00   21,5
  7500 LASKENNALLISET ERÄT             -8.501       -1.825,00       -6.676,00   21,5
  8499 TILIKAUDEN TULOS               -51.669      -24.664,01      -27.004,99   47,7
  8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       -51.669      -24.664,01      -27.004,99   47,7

002010 Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
0003 TULOSLASKELMA
  3000 TOIMINTATUOTOT
   3001 Myyntituotot
    3100 Korvaukset kunnilta ja k  36.880.000   24.197.352,00   12.682.648,00   65,6
   3001 Myyntituotot               36.880.000   24.197.352,00   12.682.648,00   65,6
  3000 TOIMINTATUOTOT              36.880.000   24.197.352,00   12.682.648,00   65,6
  4000 TOIMINTAKULUT
   4300 Palvelujen ostot
    4301 Asiakaspalvelujen ostot  -89.177.940  -59.062.656,00  -30.115.284,00   66,2
   4300 Palvelujen ostot          -89.177.940  -59.062.656,00  -30.115.284,00   66,2
  4000 TOIMINTAKULUT              -89.177.940  -59.062.656,00  -30.115.284,00   66,2
  4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ         -52.297.940  -34.865.304,00  -17.432.636,00   66,7
  6999 VUOSIKATE                  -52.297.940  -34.865.304,00  -17.432.636,00   66,7
  8499 TILIKAUDEN TULOS           -52.297.940  -34.865.304,00  -17.432.636,00   66,7
  8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ   -52.297.940  -34.865.304,00  -17.432.636,00   66,7

003000 Perusturvalautakunta
0003 TULOSLASKELMA
  4000 TOIMINTAKULUT
   4001 Henkilöstökulut
    4100 Henkilösivukulut            -682.440     -456.732,40     -225.707,60   66,9
   4001 Henkilöstökulut              -682.440     -456.732,40     -225.707,60   66,9
   4300 Palvelujen ostot
    4301 Asiakaspalvelujen ostot      -37.900      -26.192,40      -11.707,60   69,1
   4300 Palvelujen ostot              -37.900      -26.192,40      -11.707,60   69,1
  4000 TOIMINTAKULUT                 -720.340     -482.924,80     -237.415,20   67,0
  4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ            -720.340     -482.924,80     -237.415,20   67,0
  6999 VUOSIKATE                     -720.340     -482.924,80     -237.415,20   67,0

Oheismateriaali: Yhteistoimintalautakunta 29.09.2020 / 21



Kauhajoen kaupunki Sivu    2
24.09.2020

Toteutumavertailu
EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.08.2020

                                    TA+MUUTOS      Toteutuma        Poikkeama  tot.%
                                    2020           2020 01-08

  8499 TILIKAUDEN TULOS              -720.340     -482.924,80     -237.415,20   67,0
  8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      -720.340     -482.924,80     -237.415,20   67,0

003970 Sosiaali- ja terveyspalvelut, Kauhajoki
0003 TULOSLASKELMA
  4000 TOIMINTAKULUT
   4300 Palvelujen ostot
    4340 Muiden palvelujen ostot       -9.143         -673,70       -8.469,30    7,4
   4300 Palvelujen ostot               -9.143         -673,70       -8.469,30    7,4
  4000 TOIMINTAKULUT                   -9.143         -673,70       -8.469,30    7,4
  4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              -9.143         -673,70       -8.469,30    7,4
  6999 VUOSIKATE                       -9.143         -673,70       -8.469,30    7,4
  8499 TILIKAUDEN TULOS                -9.143         -673,70       -8.469,30    7,4
  8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        -9.143         -673,70       -8.469,30    7,4

00001200 YHTEISTOIMINTA
0003 TULOSLASKELMA
  3000 TOIMINTATUOTOT
   3001 Myyntituotot
    3100 Korvaukset kunnilta ja k  36.910.810   24.217.862,28   12.692.947,72   65,6
   3001 Myyntituotot               36.910.810   24.217.862,28   12.692.947,72   65,6
  3000 TOIMINTATUOTOT              36.910.810   24.217.862,28   12.692.947,72   65,6
  4000 TOIMINTAKULUT
   4001 Henkilöstökulut
    4002 Palkat ja palkkiot           -58.288      -33.696,90      -24.591,10   57,8
    4100 Henkilösivukulut            -692.880     -462.545,62     -230.334,38   66,8
   4001 Henkilöstökulut              -751.168     -496.242,52     -254.925,48   66,1
   4300 Palvelujen ostot
    4301 Asiakaspalvelujen ostot  -89.215.840  -59.088.848,40  -30.126.991,60   66,2
    4340 Muiden palvelujen ostot      -14.293       -4.238,15      -10.054,85   29,7
   4300 Palvelujen ostot          -89.230.133  -59.093.086,55  -30.137.046,45   66,2
   4500 Aineet, tarvikkeet ja tav
    4501 Ostot tilikauden aikana         -100          -31,01          -68,99   31,0
   4500 Aineet, tarvikkeet ja tav        -100          -31,01          -68,99   31,0
   4800 Muut toimintakulut
    4801 Vuokrat                                      -243,71          243,71 -100,0
   4800 Muut toimintakulut                            -243,71          243,71 -100,0
  4000 TOIMINTAKULUT              -89.981.401  -59.589.603,79  -30.391.797,21   66,2
  4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ         -53.070.591  -35.371.741,51  -17.698.849,49   66,7
  6999 VUOSIKATE                  -53.070.591  -35.371.741,51  -17.698.849,49   66,7
  7500 LASKENNALLISET ERÄT
   7520 Vyörytykset                    -8.501       -1.825,00       -6.676,00   21,5
  7500 LASKENNALLISET ERÄT             -8.501       -1.825,00       -6.676,00   21,5
  8499 TILIKAUDEN TULOS           -53.079.092  -35.373.566,51  -17.705.525,49   66,6
  8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ   -53.079.092  -35.373.566,51  -17.705.525,49   66,6
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KAUHAJOEN KAUPUNKI

 
Yhteistoimintalautakunnan talousarvio ja palvelutilaus vuodelle 2021

Dnro D/272/02.02.00/2020

Aikaisemmat käsittelyt: Yhteistoimintalautakunta 26.5.2020 / 11 §

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

Yhteistoimintaltk § 11 Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoimintalautakunnan teh-
tävä on toimia jäsenkuntien yhteisenä edustajana ja neuvotteluosa-
puolena vuotuisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa. Tilaa-
jalautakunnan toimivalta määräytyy siten kuin lainsäädännössä sää-
detään jäsenkunnan ao. lautakunnan erityistoimivallasta. 

Yhteistoimintalautakunta sijoittuu Kauhajoen kaupungin organisaa-
tioon ja talousarvioon. Lisäksi lautakunnan strategiset tavoitteet poh-
jautuvat kaupungin strategiaa. 

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti palvelut tuotetaan pääsääntöi-
sesti LLKY:n toimesta. Yhteistoimintalautakunta hyväksyy LLKY:n ta-
lousarvioon sisältyvän palvelusitoumuksen. Tältä pohjalta laaditaan 
tilaajan ja tuottajan välinen palvelusopimus, joka sisältää keskeiset 
palveluiden tuottamisen lähtökohdat ja tavoitteet, toimintavuodelle 
toimialoittain sovitut toimenpiteet sekä käytänteet mm. talouden ja 
toiminnan seurannasta. Tavoitteena on järjestää palvelut mahdolli-
simman tehokkaasti, taloudellisesti ja laadullisesti.  

Jäsenkunnat maksavat maksuosuuksissaan yhteistoimintalautakun-
nalle ja edelleen liikelaitoskuntayhtymälle peruspalveluihin varaa-
mansa määrärahat. Lautakunnan hallinnon menot jaetaan kunnille 
asukasluvun suhteessa. Lautakunta sisältää lisäksi Kauhajoen kau-
pungin perusturvan kuluja, kuten Kevan eläkemenoperusteiset mak-
sut sosiaali- ja terveyspalveluissa ennen vuotta 2005 olleiden työsuh-
teista.

Tuotteistus ja tuotteistukseen perustuva kuntalaskutus on otettu käyt-
töön vuoden 2014 alusta. Yhteistoimintalautakunta ja LLKY:n johto-
kunta ovat tuolloin päättäneet tuotteistuksen sitovuustasoista. Pää-
töksen mukaan tuotehinnat ja suoritemäärät ovat muuttuvia ja yhteis-
toimintalautakuntaan nähden LLKY:n sitovuustasona on jäsenkunta-
kohtainen maksuosuus.

LLKY:n johtokunta on kokouksessaan 11.5.2020 § 68 käsitellyt ta-
lousarvion 2021 laadinnan perusteita ja aikataulusuunnitelmaa sekä 

Pöytäkirjan-
tarkastus

Lautakunta / Jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

22 §
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KAUHAJOEN KAUPUNKI

pyytää yhteistoimintalautakunnalta talousarvion 2021 jäsenkuntakoh-
taiset raamit 31.8.2020 mennessä.

Palvelutilauksen 2021 valmistelu yhteistoimintalautakunnassa aloite-
taan seuraavilla toimenpiteillä:
- Laaditaan aikataulu palvelutilauksen valmisteluprosessille.
- Määritetään lautakunnan keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet ja toimenpiteet, jotka ohjaavat palvelutilaukseen yhteis-
työvalmistelua LLKY:n kanssa. 

- Pyyntö jäsenkuntiin talousarvioraameista.

Palvelutilauksen valmistelun aikataulu

26.5.2020 Yhtltk:n kokous. Palvelutilauksen 2020 valmistelu käynnistyy.
16.6.2020 Yhtltk:n kokous. Pyyntö jäsenkuntiin talousarvioraameista.

31.8.2020 Jäsenkunnat antavat kuntakohtaiset talousarvioraamit.

29.9.2020 Yhtltk:n kokous. Palvelutilauksen yhteistyövalmistelu LLKY:n
alustavien talousarviotietojen pohjalta. 
Suunnitellut toimenpiteet, palvelumuutokset ja niiden laadulli-
set ja taloudelliset vaikutukset.

Viikolla 43 - 44 Jäsenkuntakohtaiset neuvottelut. LLKY/tilaajan edustus/jä-
senkuntien edustus.

3.11.2020 Yhtltk:n kokous. LLKY:n talousarvioesityksen käsittely. 
Ohjaus tarvittavista karsinnoista ja toimenpiteistä. 

24.11.2019 Yhtltk:n kokous. LLKY:n talousarvion ja palvelutilauksen 
2021 hyväksyminen.

Yhteistoimintalautakunnan asettamat keskeiset toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet sisältyvät lautakunnan tuloskorttiin. Vuoden 
2020 tuloskortissa näitä ovat 
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluverkoston ja perhekeskuksen 

toimintamallin kehittäminen.
- Kuntouttavan työotteen ja kuntoutuksen käytäntöjen hyödyntämi-

nen asiakkaan kuntoutumisen tukemisessa ja palveluprosessien 
kehittämisessä.

- Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen mää-
räaikoja noudattaen sekä uusia toimintamalleja, digitalisaatiota ja 
resurssien kustannustehokasta käyttöä hyödyntäen.

- Talousarviossa pysyminen, ajantasainen seuraaminen ja säästö-
jen saavuttaminen mm. palveluprosesseja ja palvelukriteereitä tar-
kastamalla.

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Merkittävät vuoden 2020 palvelutilaukseen ja LLKY:n talousarvioon 
sisältyvät kehittämistoimet ja muutokset ovat:
- Perhekeskusmallia kehitetään Lape-hankkeen pohjalta yhdessä 

kuntatoimijoiden kanssa sekä ennaltaehkäisevän että tehostetun 
tuen näkökulmasta. 

- Lastensuojelun systeeminen toimintamalli vakiinnutetaan lapsiper-
heiden sosiaalihuollon ja lastensuojelun tiimitoimintaan. Toiminta-
mallin työkalujen avulla tavoitellaan huostaanottojen ja avohuollon 
sijoitusten vähenemistä.

- Sosiaalipalveluiden perhetyötä toteutetaan käytännön työotetta, 
palvelukriteereitä ja toimipistejakoa muuttaen. Omaa toimintaa, ku-
ten kotiin annettavaa perhekuntoutusta tuottamalla pyritään saa-
vuttamaan säästöä palvelujen ostoissa.

- Vammaispalveluissa käynnistyy tuetun asumisen palvelu, jolla vai-
kutetaan henkilökohtaisen avun kustannusrakenteeseen.

- Osastomuotoinen kuntoutus lakkautuu ja se korvataan palveluasu-
misen, intervallin ja tehostetun kotikuntoutuksen avulla.

- Kotihoidon tarkistetut palvelukriteerit ovat käytössä, kotihoidon toi-
mintamallia ohjataan siten, että asiakkaan luona käytettyä välitön-
tä aikaa saadaan nostettua ja palveluseteli otetaan käyttöön. 

- Henkilöstökulujen vähentämiseksi laaditaan henkilöstöstrategia, 
mitoitetaan henkilöstötarpeet ja työn uudelleenjärjestelyt palvelu-
tuotantoon, tehostetaan työvuorosuunnittelua sekä puututaan si-
jaisten ja määräaikaisen työvoiman käyttöön.

- Organisaatiorakenteiden, palveluverkon ja palvelutason läpikäyn-
tiä ja arviointia toteutetaan kustannussäästöjen saavuttamiseksi. 
Tarvittaessa tämä tapahtuu ulkopuolisen konsultin tuella.  

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta käynnis-
tää palvelutilauksen 2021 valmistelun ja merkitsee tiedoksi tilauspro-
sessin aikataulusuunnitelman.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

----- 

Valmistelija / lisätiedot: kaupunginjohtaja Linda Leinonen puh. 040-1880566 
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 22 § Yhteistoimintalautakunta on 16.6.2020 § 16 pyytänyt jäsenkunnilta 
31.8.2020 mennessä vuoden 2021 talousarvion raamit sekä mahdol-
liset esitykset yhteistoiminta-alueen sote-palveluiden kehittämiseksi 
esim. erillisen selvitys- tai kehittämistyön muodossa. Lisäksi jäsen-
kuntia pyydettiin nimeämään edustajat palvelutilauksen valmistelun 
kuntakohtaisiin neuvotteluihin.

Pöytäkirjan-
tarkastus
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LLKY:n johtokunta on 15.6.2020 § 80 antanut oman esityksensä yh-
teistoimintalautakunnalle sote-palveluiden kuntakohtaisista raameis-
ta. Raamiesityksen vertailu on seuraava:

Maksuosuudet TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TAE 2021 ero TP 2019 ero TA 2020 
Isojoki 9 565 115 9 955 860 9 693 504 9 500 000 9 700 000 6 496 200 000
Karijoki 5 675 235 6 136 572 6 377 545 5 830 000 6 160 000 -217 545 330 000
Kauhajoki 50 430 758 52 959 718 53 723 942 52 297 940 54 200 000 476 058 1 902 060
Teuva 21 799 876 21 309 038 21 646 708 20 966 050 21 500 000 -146 708 533 950
Yhteensä 87 470 985 90 361 188 91 441 699 88 593 990 91 560 000 118 301 2 966 010

Raamin taustalle esitetään seuraavat muutokset vuodelle 2021:
- Yleiset palkankorotukset (tässä arvio 2,5 %, n. 850 000 € ), vuon-

na 2020 korotus on 1,22 % 1.8.2020 lähtien ja vuoden 2021 las-
kennallinen korotus on 2,05 %. Lisäksi on huomioitava sosiaali-
työntekijöiden palkkojen tarkistukset.

- Sosiaalipalveluihin on laitettu suurempia varauksia varsinkin osto-
palveluihin nykyisen käytön mukaisesti (TP 2019 oli yli 19 milj. €, 
TA 2020 lukema hieman yli 17 milj. €).

- Sanssinkodin jako kahtia Sanssinkodiksi ja Intervalli- ja kuntoutus-
yksiköksi nostaa kustannuksia vuositasolla n. 500 000 €.

- Työterveyshuollon yhtiöittäminen voi tuoda lisäkuluja, sillä tuottoja 
ei saada itselle. Kelan korvaus n. 200 000 €/v sekä yhtiölle myytä-
vät laboratorio- ja röntgenpalvelut n. 200 000 €/v pienentävät kus-
tannuksia, mutta lisäkulua voi tulla nykytasoon verrattuna. 

- Veteraanituloja ei ole arvioitu kuin noin 40 000 € mukaan (alennus
TA 2020 verrattuna n. 400 000 €).

- Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelusetelien määrän 
nostaminen 6:lla Kauhajoen kohdalla nykytasosta, n. 260 000 €

- Karijoen yöpartion perustaminen 115 000 €, Kauhajoen yöpartion 
vahvistaminen 115 000 €. Johtuvat pääosin ensivasteen hälytys-
käyntien sopimuksen irtisanomisesta.

- Erikoissairaanhoitoon lisää 1 % (n. 300 000 €)

Kustannusten vähennysmahdollisuuksina LLKY esittää:
- ”Tripla” eli kehitysvammaisten pienten asumisyksiköiden yhdistä-

minen, jolloin on vähemmän työvoiman tarvetta. Säästöpotentiaali 
voi olla 400 000 – 500 000 €/vuosi toteutuessaan.

- Asiantuntijapalvelujen kokoaminen yhteen. Kysymys on korona-
pandemian aikana opittujen toimintatapojen juurruttaminen vas-
taanottopalveluihin (sähköisen asioinnin lisääminen). Terveyskes-
kukset  muutettaisiin hyvinvointiasemiksi. 

- Tyke-maksujen vähentäminen omalla ryhmätoiminnalla? Toiminta 
voisi vähentää kuntien maksuja merkittävästi.

- Keskitetyn työvuorosuunnittelun vieminen käytäntöön. Vuoden 
2020 aikana viivästystä ovat aiheuttaneet järjestelmien tekniset 

Pöytäkirjan-
tarkastus
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yhteensovittamisen ongelmat sekä pandemian aiheuttama viiväs-
tys.  

Yhteistoimintalautakunta on käsittelyssään 16.6.2020 § 16 edellyttä-
nyt, että LLKY toimittaa yhteistoimintalautakunnalle ja jäsenkunnille 
raamien valmistelua varten euromääräiset säästöarviot esittämistään
kustannusten vähennysmahdollisuuksista vastaavasti kuin on euro-
määrät kustannuslisäyksiä aiheuttavista muutoksista. Peruspalvelu-
johtaja on 17.8.2020 (sp. Alavillamo/Nummela) uudistanut pyynnön 
ja edellyttänyt, että tiedot ovat viimeistään yhteistoimintalautakunnan 
29.9.2020 käsittelyssä ja siten myös kuntaneuvotteluita varten. 
LLKY:tä on pyydetty tekemään tarkistuksia antamaansa raamiehdo-
tukseen, esimerkiksi palkankorotuslaskennan osalta sekä valmistele-
maan tiukan talousarviosuunnitelman ja säästöesityksen huomioiden 
uudessa laskelmassa jäsenkuntien raamit ja lähtökohdat kuntaneu-
votteluille.

Jäsenkunnat ovat antaneet raamit seuraavasti:

Talousarvion 2021 LLKY:n tuotaaat palvelut
raaai jäsenkunnilta yhteensä
Maksuosuudet Raaai 2021 ero TP19 ero TA20
Isojoki 9 500 000 -193 504 0
Kauhajoki 53 298 000 -425 942 1 000 060
Teuva 20 000 000 -1 646 708 -966 050

Karijoen kunta ei ole antanut euromääräistä talousarvioraamia 
LLKY:lle.

Isojoen kunnanhallitus on raamipäätöksessään 24.8.2020 § 118 
asettanut raamiksi 9 500 000 euroa ja edellyttää LLKY:ltä toimenpi-
delistaa niistä LLKY:n oman toiminnan säästö-, sopeutus- ja palvelu-
rakennetoimenpiteistä, joita toteuttamalla Isojoen kunnassa päästään
raamin mukaiselle kustannustasolle. Toimenpidelista on toimitettava 
Isojoen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi 1.10.2020 mennessä. Toi-
menpidelista on laadittava siten, että siitä löytyvät toimenpide ja sen 
euromääräinen säästövaikutus vuositasolla.
Isojoen kunnanhallitus nimesi edustajikseen kuntakohtaisiin neuvot-
teluihin kunnanjohtajan, Matti Saarikosken ja Riikka Jokisen.

Karijoen kunnanhallitus on kokouksessaan 20.8.2020 § 80 keskustel-
lut kunnan palvelutilauksesta ja LLKY:n vuoden 2021 talousarvioraa-
mista. Karijoen kunnanhallitus nimesi edustajikseen kuntakohtaisiin 
neuvotteluihin kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kunnanhallituk-
sen puheenjohtajan.

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Kauhajoen kaupunki on raamipäätöksessään 24.8.2020 § 187 edel-
lyttänyt, että vuoden 2021 palvelutilauksesta laaditaan kokonaissuun-
nitelma asetetun 53 298 000 € maksuosuuden saavuttamiseksi. 
Suunnitelman tulee sisältää toimenpiteet ja palvelumuutokset sekä 
niiden laadulliset ja taloudelliset vaikutukset. Lisäksi kaupunginhalli-
tus edellyttää, että kokonaissuunnitelma kattaa myös vuoden 2022 
palvelutilauksen, jossa maksuosuudeksi saavutetaan 52 298 000 €. 
Vuoden 2021 palvelutilaukseen varataan noin 1,0 M€ enemmän kuin 
TA2020 perustuen erityisesti olettamaan erikoissairaanhoidon kus-
tannusten lisäyksestä koronatilanteen myötä ja ikäihmisten palvelui-
den kustannusten lisäykseen Sanssinkodin muutostöistä johtuen.  
Kauhajoen kaupunginhallitus nimesi edustajikseen kuntakohtaisiin 
neuvotteluihin kaupunginjohtajan, Taija Hakolan, Merja Paanasen, 
Katri Rinta-Halkolan, Antti Ala-Kokon ja Toivo Lyyskin.

Teuvan kunnanhallitus on raamipäätöksessään 24.8.2019 § 174 an-
tanut raamiksi 20 000 000 €. Kunnanhallitus pitää erittäin tärkeänä, 
että kehitysvammaisten työtoiminta ja asumisyksikkö pysyvät Teuval-
la. Terveyskeskusten nykyinen palvelutaso tulee säilyttää. Teuvan 
kuntoutusosaston lakkauttamisen tulee tuoda pysyvät säästöt toimin-
taan, ja näin ollen näkyä LLKY:n talousarviovalmistelussa. Kunnan-
hallitus esittää sosiaalipalveluiden kokonaisvaltaista läpikäyntiä ja uu-
delleenpohdintaa. 
Teuvan kunnanhallitus nimesi edustajikseen kuntakohtaisiin neuvot-
teluihin kunnanjohtajan, vt. hallintojohtajan sekä hallituksen ja kun-
nanvaltuuston puheenjohtajat.

Kaikissa jäsenkunnissa on käynnissä talouden tasapainottamistyö. 
Kuntien omaan toimintaan kohdistuu merkittävät säästövaateet ja on 
perusteltua edellyttää vastaavaa myös LLKY:n toimintaan. Kuntien 
yhteinen vaatimus on talousarviossa pysyminen ja palvelusopimuk-
sessa sovittujen toimenpiteiden toteutuminen kuntien taloudellinen ti-
lanne huomioiden. Muiden taloushaasteiden lisäksi koronavirus an-
taa kuntien talouteen rankan takaiskun, ja sen tulee näkyä sote-pal-
veluiden suunnittelussa, toiminnassa ja taloudessa.

  
LLKY:n vs. johtaja Eija-Liisa Heikkilä, sosiaalipalvelujohtaja Esko Ki-
viniitty, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, sisäisen tukipalvelun joh-
taja Raija Potila ja taloussuunnittelija Merja Nummela ovat kutsuttu 
kokoukseen asiantuntijoina esittelemään talousarvion valmistelutilan-
netta.

LLKY:n talousarvion 2021 tuotteistuslaskelman 1. versio esitellään 
kokouksessa. 

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Kaupunginjohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta kuulee 
LLKY:n edustajien esittelyt valmistelutilanteesta ja antaa LLKY:n ta-
lousarvioesitykseen ja kuntaneuvotteluihin tarvittaessa ohjausta.  

LLKY:n toimittamat talousarvion valmistelumateriaalit osoitetaan kun-
takohtaisten neuvottelujen käyttöön. 

Todetaan, että kuntakohtaisia neuvotteluja pidetään lokakuun aikana.
Neuvotteluihin osallistuvat tilaajan puolelta yhteistoimintalautakunnan
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kuntajohtajat sekä hallitusten 
nimeämät edustajat.

Käsittely: LLKY:n vs. johtaja Eija-Liisa Heikkilä, sosiaalipalvelujohta-
ja Esko Kiviniitty, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, vs. sisäisen tu-
kipalvelun johtaja Raija Potila ja taloussuunnittelija Merja Nummela 
olivat kutsuttuina asiantuntijoina esittelemässä talousarvion valmiste-
lutilannetta.

Kuntakohtaiset neuvottelut pyritään pitämään viikon 41 lopusta viikon
43 alkuun mennessä.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Yhteistoimintalautakunnan tiedotusasiat

Dnro D/474/00.02.04/2020

Valmistelija / lisätiedot: talous- ja hallintosihteeri, vs. henkilöstösihteeri Sari Antin-
luoma-Rintakomsi, puh. 040 159 0554,
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 23 § Kaupunginjohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkitsee 
tiedokseen seuraavaa:

- LLKY:n johtokunnan pöytäkirja 24.8.2020
- LLKY:n johtokunnan pöytäkirja 14.9.2020

(saatavilla: www.llky.fi / hallinto / esityslistat, pöytäkirjat ja viran-
haltijapäätökset)

- E-P:n sairaanhoitopiiri:
Jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 1-8/2020 sekä muutokset
edellisen vuoden vastaavaan aikaan.
Tiedot kunnittain:

  maksut 8/2020 ero TA2020 ero 8/2019
Isojoki 1 708 075 -274 688 -205 435
Karijoki 1 243 339 -121 394 -209 449
Kauhajoki 12 468 629 629 -177 246
Teuva 4 245 335 -818 198 -785 461

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Yhteistoimintalautakunnan muut asiat

Dnro D/474/00.02.04/2020

Valmistelija / lisätiedot: talous- ja hallintosihteeri, vs. henkilöstösihteeri Sari Antin-
luoma-Rintakomsi, puh. 040 159 0554,
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi 

Yhteistoimintaltk 24 § Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan-
tarkastus
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Muutoksenhakuohje

Oikaisuvaatimusohjeet (Kuntalaki)

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.  
Pykälät: 20

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 kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä en-
nen aukioloajan 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
efaksi 06 2413 2009 

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

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Pöytäkirjan-
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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: 19, 21–24

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu-
raaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 20

Pöytäkirjan-
tarkastus
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