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Osallistujat
Läsnä
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Luoma Vesa

Klo
17:30 - 19:40
17:30 - 19:40
17:30 - 19:40
17:30 - 19:40
18:10 - 19:40

Tehtävä
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
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Löytömäki Elina
Mattila Marita
Ojanperä Harri
Pahkajärvi Jussi
Renko Timo
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Kultalahti Terhi
Perkkalainen Antti
Koivisto Ilpo
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Kujala Piia
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Hanhikoski Maritta
Lumio Markku
Lehtiniemi Tuomo
Kejonen Teemu

Jäsen
Muu
Muu
Muu

Allekirjoitukset

Jussi Pahkajärvi
puheenjohtaja

Pirjo Heino
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat

Timo Renko

Niina Övermark

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Johdon sihteerin työhuoneessa virka-aikana 28.2.2018
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 1
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 2
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Timo Renko ja Niina Övermark.
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Päätösvallan siirtäminen asiakasmaksuista vapauttamista koskevissa asioissa
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 3
Hallintosäännön 13 §:n mukaan se viranhaltija, joka hallintosäännön
mukaisesti päättää asiakasmaksuista päättää myös maksusta vapauttamisesta. Hallintosäännön 9 §:n mukaan yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu määrätä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluperiaatteet sekä maksut ja korvaukset kuntaytymän palveluista. Hallintosääntö 14 §:n mukaan yhtymähallitus ja sen alaiset johtavat viranhaltijat voivat päättää hallintosäännössä niille siirretyn päätösvallan edelleensiirtämisestä alaiselleen viran-/toimenhaltijalle.
Nyt on syytä päivittää tilanne ajan tasalle ja selkiyttää käytäntöä. Tulosaluejohtajat ovat parhaita asintuntijoita päätettäessä maksun vapauttamisesta.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hallintosäännön 14 §:n nojalla siirtää asiakasmaksuista vapauttamista
koskevissa asioissa ratkaisuvallan tulosaluejohtajille kuitenkin siten,
että hammashuollon osalta ratkaisuvalta on johtavalla hammaslääkärillä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vapaaehtoisten kuntayhtymien toiminnan päättäminen uuden maakunnan
perustamisen myötä/lausuntopyyntö
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 4
Uuden maakunnan yksi merkittävistä tehtävistä on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen. Nykyisellään näiden palveluiden järjestämisestä vastaa Etelä-Pohjanmaan alueella kunnat ja osaltaan
sekä lakisääteiset että vapaaehtoiset kuntayhtymät.
Maakuntasuunnittelua varten on tarpeen saada ennakkotieto siitä,
aiotaanko Etelä-Pohjanmaan alueen nykyiset vapaaehtoiset kuntayhtymät purkaa vai onko tavoitteena muuttaa niiden perussopimusta
ja täten jatkaa toimintaa siltä osin kuin tehtävät eivät siirry uudelle
perustettavalle maakunnalle 1.1.2020. Tietoa tarvitaan mm. sopimus-, talous- ja tietohallinnon tarpeisiin, jotta mahdolliset siirrot,
omistajuus sekä tietoihin liittyvät palvelut voidaan määritellä maakuntavalmistelun toimesta. Vastaus ei tässä vaiheessa ole organisaatiota sitova ja voi sisältää päätöksentekoon liittyvät keskeisimmät
epävarmuustekijät.
Maakuntavalmistelu on pyytänyt kuntayhtymien kannanottoja
31.1.2018 mennessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lisäksi kuntayhtymä on järjestänyt jäsenkuntiensa puolesta palveluliikennepalvelut sekä työpajatoiminnan, jotka kumpikaan eivät siirry
maakuntaorganisaatioon 1.1.2020. Näitä tehtäviä varten ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää kuntayhtymän organisaatiota. Kuntayhtymän johtaja on määräaikaan mennessä antanut alustavan vastauksen, että kuntayhtymä tullaan purkamaan.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus toteaa
omalta osaltaan, että kuntayhtymä tullaan purkamaan 31.12.2019,
jollei jäsenkunnat muuta päätä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Lappajärven kunnan ilmoitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta eroamisesta
170/00.04.01.00/2017
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 5
Lappajärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2017 § 111
päättänyt, että Lappajärven kunta jättää Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle ilmoituksen kuntayhtymästä eroamisesta ennen 31.12.2017.
Kuntayhtymän perussopimuksen 21 §:n 4 momentin mukaisesti ero
astuu voimaan 1.1.2019.
Kokousasiakirjoista ilmenee, että Lappajärven kunta on aloittanut tai
aloittamassa neuvottelut Alajärven kaupungin kanssa siitä, että Lappajärven kunta liittyisi Alajärven ja Vimpelin yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2019 alkaen.
Tilanne on sinänsä valitettava, mutta Lappajärven kunnalla on tietysti kunnallisen itsehallintonsa nojalla oikeus valita yhteistyökumppaninsa. Kuntayhtymän lähtökohtana tulevissa eroon liittyvissä neuvotteluissa on se, ettei kuntayhtymä osallistu Lappajärven kunnan ja
Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueiden palveluiden sisältöä koskeviin neuvotteluihin.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus merkitsee
Lappajärven kunnan päätöksen tiedoksi ja toteaa, että kuntayhtymä
omalta osaltaan pyrkii siihen, että palvelutuotannon siirtyminen
asiakkaiden kannalta tapahtuisi mahdollisimman kivuttomasti ja että
nykyisen henkilöstön asema turvataan. Kuntayhtymä antaa neuvottelijoille tarpeelliset tiedot palvelutuotannon nykytilasta.
Edelleen yhtymähallitus merkitsee tyydytyksellä tiedoksi Evijärven
kunnanvaltuuston 18.12.2017 tekemän päätöksen, jossa todetaan,
ettei valtuustoaloite kuntayhtymästä eroamiseksi aiheuta enempiä
toimenpiteitä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Yhtymähallituksen ja sen alaisten viranhaltijoiden päätösten nähtävilläpito
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 6
Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnallishallituksen ja -lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n pykälän 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on pidettävä tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä
tietoverkossa (kotisivuilla), jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin
kannalta välttämättömät henkilötiedot. Henkilötiedot on poistettava
tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan
muun kuin edellä tarkoitetun viranomaisen (= viranhaltijan) pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Edellä mainittu kuntalain säädös on tullut voimaan 1.6.2017 ja säädös koskee myös kuntayhtymiä. Aikaisemmin viranhaltijoiden päätökset on pidetty nähtävinä ao. viranhaltijan virkahuoneessa.
Yleisessä tietoverkossa tulee julkaista sellaiset viranhaltijapäätökset,
joihin kunnan jäsenellä on kuntalain mukainen oikeus hakea muutosta.
Kuntayhtymän asianhallintaohjelmisto on päivitetty sellaiseen muotoon, joka mahdollistaa myös viranhaltijoiden päätösten julkaisemisen yleisessä tietoverkossa eli kuntayhtymän kotisivuilla.
Merkittävä osa viranhaltijapäätöksistä perustuu muuhun kuin kuntalakiin tai on muun päätöksen valmistelua tai täytäntöönpanoa. Näitä
päätöksiä ei tarvitse julkaista tietoverkossa. Viranhaltijapäätöksiin
liittyy usein henkilötietoja, joiden turha julkaiseminen tietoverkossa
on sanktioitu. Tämän vuoksi viranhaltijapäätösten julkaiseminen on
erittäin haasteellista, vaikka päätöksenteon tuleekin olla avointa ja
läpinäkyvää. Pääsääntöisesti voidaan todeta, että viranhaltijan hankintapäätökset ja viran täyttämistä koskevat päätökset tulee julkaista
tietoverkossa.
Yhtymähallitus on aikaisemmalla päätöksellään velvoittanut kuntayhtymän johtajan seuraamaan alaistensa viranhaltijoiden ottokelpoisia päätöksiä. Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävänä on seurata kuntayhtymän johtajan tekemiä päätöksiä.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää yhPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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tymähallituksen ja sen alaisten viranhaltijoiden nähtävillä pidosta ja
tiedottamisesta seuraavaa:
1) Yhtymähallituksen ja sen alaisten viranhaltijoiden julkiset päätökset oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassa
pidettävistä päätöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa
pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävästä asiasta. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät
henkilötiedot poistetaan tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
2) Kuntayhtymän jäsenkuntien ja kuntien jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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MTK:n paikallisosastojen kannanotto
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 7
MTK:n Kauhavan, Alahärmän, Ylihärmän, Kortesjärven, Lappajärven ja Evijärven paikallisosastot ovat käyneet luovuttamassa kuntayhtymälle 15.1.2018 kannanoton koskien maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilaa. Kannanoton mukaan maatalousyrittäjien tilakäynneistä, työsuhdeselvityksistä ja terveystarkastuksista on suuri osa
tekemättä. Lisäksi kannanotossa on todettu, että työterveyshoitajille
ja -lääkäreille ei tarpeen vaatiessa pääse riittävän nopeasti.
MTK:n yhdistykset esittävät, että työterveyden resursseja lisätään siten, että työterveyshoitajien ja -lääkärien ammattitaito ja määrä vastaavat alueella esiintyvää tarvetta ja ruuhkatilanne saataisiin selvitettyä.
Vuodenvaihteesta tehdyn selvityksen mukaan tilakäynnit, jotka lainsäädännön mukaan on tehtävä neljän vuoden välein, ovat ajan tasalla. Edelleen lääkäriin pääsy on helpottunut etenkin loppuvuodesta
2017, kun lääkäripalvelut on ostettu Härmämediltä. Huomioitavaa
on, että maataloustuottajilla ei ole sairaanhoitosopimusta, joten lääkäripalvelut kohdistetaan Härmämedissä vain lakisääteiseen työterveyshuoltoon. Varsinaisen sairaanhoidon osalta maataloustuottajat
ohjataan perusterveydenhuollon palveluihin.
Kuntayhtymällä on tällä hetkellä palveluksessaan neljä työterveysterveyshoitajaa ja työfysioterapeutti, joiden työpanos suurimmalta
osalta kohdistuu maataloustuottajiin. Tavoitteena on, että työterveyshoitajalle pääsisi myös varsinaisten tarkastuksen välissä, jos
tarvetta ilmenee.
Kannanoton luovuttamisen jälkeen puheenjohtaja ja kuntayhtymän
johtaja totesivat, että kuntayhtymä tulee jatkossakin kiinnittämään
erityistä huomiota kannanotossa esiin tuotuihin asioihin. Tiedotusta
tullaan tehostamaan ja tiedotuksessa tuodaan selkeämmin esiin työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon roolit. Edelleen todettiin, että tilakäynnit eivät jatkossakaan saa ruuhkautua.
Erityinen huomio kiinnitetään sukupolvenvaihdostilanteisiin ja uusien
maataloustuottajien tilanne kartoitetaan mahdollisimman nopeasti.
Kuntayhtymän johtaja korosti, että Härmämedin kanssa pidettävissä
säännöllisissä kuukausipalavereissa tarkastellaan tämän maataloustuottajien ns. kolmannen poolin resursseja työterveyshuollossa.
Liitteenä 1 MTK:n paikallisosastojen kannanotto.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merkitä kannanoton tiedoksi. Samalla yhtymähallitus toteaa, että tilakäynnit ovat vuodenvaihteessa olleet määräysten edellyttämällä tasolla. Samalla on kuitenkin todettava, että toiminnassa on edelleen
parantamisen ja tehostamisen tarvetta. Tiedotusta tullaan lisäämään
ja parantamaan ja selkiyttämään työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon roolit. Jatkossa tullaan käymään neuvottelu- ja keskustelutilaisuus tuottajajärjestöjen kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen huhtikuussa 2018.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Asiakasraatitoiminnan kehittäminen
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 8
Asiakasosallisuudella tarkoitetaan yleensä palvelujen käyttäjien
osallistumista palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen, tuottamiseen
ja arviointiin. Kun asiakkaat osallistuvat palveluiden kehittämiseen,
saadaan laadukkaampia ja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavia
palveluja. Asiakasosallisuudesta määritellään perustuslaissa, jonka
2§ mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Kuntalaki lisäksi korostaa vaikuttamismahdollisuuksia erityisesti kuntalaisten
osalta. Lisäksi asiakkaiden oikeudesta osallistumiseen on kirjattu
myös sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöissä.
Asiakasosallisuuden lisäämisen yksi keino on asiakasraatitoiminta.
Asiakasraadin tarkoituksena on asiakkaan näkemysten kuuleminen
ja huomioonottaminen toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa päätöksenteon tueksi. Asiakasraati koostuu palveluja tuntevista asiakkaista. Raadin kautta asukkaat voivat vaikuttaa palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on toiminut yksi asiakasraati. On
kuitenkin todettu, että yksi asiakasraati ei palvele riittävällä tavalla.
Yhden asiakasraadin avulla ei saada riittävää tietoa erilaisten palvelujen käyttäjiltä, koska asiakasraadin jäsenillä ei ole kaikista palveluista kokemusta. Lisäksi asiakasraati on kokoontunut suhteellisen
harvoin, jolloin aitoa asiakasvaikuttavuutta ei ole saatu aikaiseksi.
Saadaksemme jatkossa kattavasti tietoa palveluidemme toteuttamisesta ja kehitystarpeista on tarpeen uudistaa asiakasraatitoiminta.
Jatkossa Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on kolme asiakasraatia.
Lasten- ja perheiden palveluiden asiakasraati koostuu lapsi- ja perhepalveluiden käyttäjistä. Aikuisten palveluiden asiakasraati koostuu
työikäisistä palveluiden käyttäjistä. Ikäihmisten palveluiden asiakasraati koostuu puolestaan ikäihmisten palveluiden käyttäjistä. Asiakasraadeissa käsitellään palveluita kokonaisuudessaan eri tulosalueiden tuottamien palveluiden kesken. Asiakasraadit kokoontuvat
vähintään 3 kertaa vuodessa. Asiakasraateihin tullaan hakemaan 6
jäsentä/raati. Tarkoituksena on saada asiakasraadin jäsenistö vastaamaan mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti palveluiden käyttäjiä. Asiakasraadin jäsenille maksetaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen
kokouspalkkio-ohjeistuksen mukaisesti 60 €:n kokouspalkkio sekä
matkakulut.
Lisätietoja asiassa antaa terveyspalveluiden palvelupäällikkö Piia
Kujala puh. 040 162 7315, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
§8

1/2018

13

13.02.2018

väksyä asiakasraatitoiminnan kehittämisen esityksen mukaisesti.
Raadin jäsenille tullaan maksamaan 60 euron kokouspalkkio sekä
matkakulut.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun ohjeet
Yhtymähallitus 07.11.2017 § 128
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
säädetyn lain (VpL) 8 §:n nojalla kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän
toiminnoista.
Vammaispalveluasetuksen (VpA) 4 §:n perusteella kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen
henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen
osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Jokapäiväiseen
elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja siihen on laissa mainitut edellytykset täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä subjektiivinen oikeus.
Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten henkilöiden
kuljetuspalveluita niihin liittyvine saattajapalveluineen on säädetty
vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa. Kuljetuspalveluiden sisällöstä, laajuudesta ja järjestämisestä on erikseen säädetty vammaispalveluasetuksen 4 - 6 §:ssä.
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan sellaista julkista joukkoliikennettä, joka ei ole vaikeavammaisen käyttäjän kannalta riittävän
esteetöntä tai omatoimisesti saavutettavaa. Kuljetuspalvelu ei ole
kuitenkaan tarkoitettu korvaamaan julkisen liikenteen puutteita.
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos
vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Eli vammaispalvelulaki on toissijainen
muun lainsäädännön nojalla järjestettäviin palveluihin nähden. Kuljetuspalvelupäätöstä harkittaessa tarkistetaan aina asiakkaan oikeus
sosiaalihuoltolain (13017/2014) 23 §:n mukaisiin liikkumista tukeviin
palveluihin ja tuen riittävyys.
Matkojen määrä
Kuljetuspalveluja on järjestettävä vammaispalvelulain tarkoittamalle
vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus
suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään kahdeksantoista (18) yhdensuuntaista jokapäiväiPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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seen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa (VpA 6 §).
Kunnan velvollisuus järjestää kuljetuspalvelu määräytyy kuukausikohtaisesti.
Työ- ja opiskelumatkat myönnetään hakemuksen perusteella tarpeen mukaan.
Mikäli vaikeavammainen henkilö hakee matkoja enemmän kuin asetuksen tarkoittama vähimmäismäärä (18 yhdensuuntaista matkaa/kk), on hänen perusteltava vammasta tai sairaudesta aiheutuva
lisämatkojen tarve. Lisäedellytyksenä on, että kyse on tavanomaisiin
elämäntoimintoihin kuuluvasta välttämättömästä liikkumistarpeesta.
Alueellinen ulottuvuus
Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja voi tehdä
asiakkaan kotikunnan alueella ja kotikuntaan maantieteellisesti rajoittuviin lähikuntiin sekä toiminnalliseksi keskukseksi katsottavaan
kuntaan. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella vammaispalvelulain
mukaisen kuljetuspalvelun käyttöoikeus on nykyisellään koko kuntayhtymän alue ja kuntayhtymään rajoittuvat lähikunnat. Jatkossa kuljetuspalveluiden käyttöoikeus on lähikunnissa ja toiminnalliseksi
keskukseksi katsottavassa Seinäjoella.
Vammaispalvelulaissa tarkoitettuja lähikunnat ovat jatkossa:
o Evijärven lähikunnat: Kauhava, Kruunupyy, Lappajärvi, Pedersören kunta ja Veteli.
o Kauhavan lähikunnat: Evijärvi, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Isokyrö, Pedersören kunta, Uusikaarlepyy ja Vöyri.
o Lappajärven lähikunnat: Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lapua, Veteli
ja Vimpeli.
Liite 6. Luonnos vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun ohjeesta 1.1.2018 alkaen.
Lisätietoja asiassa antaa vs. sosiaalipalvelujen johtaja Elisa Roimaa
puh. 050 414 6270 , etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus keskustelee
vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasohje luonnoksesta ja päättää linjata jatkotoimenpiteet.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja asian valmistelua jatketaan.
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Yhtymähallitus 13.02.2018 § 9
Yhtymähallituksen päätökseen 7.1.2017 § 128 on kirjattu kuntayhtymän johtajan esityksen mukaisesti, että asian valmistelua jatketaan.
Asian valmistelu oli kuitenkin loppuunsaatettu jo kokoukseen mennessä ja ohje olisi voitu jo tuolloin hyväksyä esitetyssä muodossa.
Myös monet kokouksessa käytetyt puheenvuorot puolsivat tätä.
Kuntayhtymän johtaja ei epähuomiossa kuitenkaan huomannut tehdä kokouksessa muutosesitystä ja päätökseksi tuli valmistelun jatkaminen. Tästä syystä asia tulee käsitellä uudelleen.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä kuljetuspalveluohjeet sille 7.11.2017 esitetyn liitteen mukaisesti. Samalla yhtymähallitus päättää, että kuljetuspalvelujen järjestämistapojen selvittelyjä jatketaan yhteistyössä maakunnallisen
Mamba -hankkeen ja Alajärven kaupungin ja Suupohjan seutukunnan kanssa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kokemusasiantuntijoille maksettavat palkkiot
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 10
Yksi asiakkaan osallisuuden tukemisen muoto on kokemusasiantuntijoiden käyttäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen lisäksi kokemusasiantuntijoita käytetään ikäihmisten palvelujen kehittämisessä ja erilaisille asiakas- ja
potilasryhmille suunnatussa toiminnassa. Kokemusasiantuntijoiden
käytön tavoitteena on parantaa palveluja asiakkaan näkökulmasta ja
siten huomioida entistä paremmin asiakaslähtöisyys palvelujen tuottamisessa.
Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt
henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta esimerkiksi mielenterveystai päihdeongelmasta joko niitä sairastavana, niistä toipuneena tai
palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Hän toimii palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, arvioinnissa, vertaistoimijana tai
kokemuskouluttajana. Vertaistoimija on henkilö, joka omaan kokemukseensa ja kokemusasiantuntijakoulutukseen nojaten toimii palvelujärjestelmässä asiakkaan pitkäaikaisen hoidon tukena, vertaisryhmissä tai vertaistukihenkilönä. Kokemuskouluttaja on henkilö, joka oman kokemustiedon perustalta ja kokemusasiantuntijaksi kouluttautuneena voi toimi erilaisissa opetus- ja koulutustehtävissä. Kokemusasiantuntijoilla ja vertaistoimijoilla on omista kokemuksista
karttunutta hiljaista tietoa, joka tarjoaa toisenlaisen näkökulman ammattilaisten tueksi.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa kokemusasiantuntijoita käytetään
mm. mielenterveys- ja päihdepalveluissa vertaistoimijoina asiakasja ryhmätoiminnoissa, ryhmän vertaisohjaajana sekä kokemuskouluttajana. Tulevaisuudessa pyritään kokemusasiantuntijoiden käyttöä entisestään laajentamaan.
Toiminnasta maksetaan kokemusasiantuntijalle palkkio ja matkakulut. Niiden määräytymisessä noudatetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttämää hinnoittelua. Palkkio ja matkakorvaus
suoritetaan vain kokemusasiantuntijan koulutuksen suorittaneelle
henkilölle, jonka kanssa tulee solmittavaksi myös työsopimus.
Liitteenä 2 E-PSHP:n käyttämä hinnoittelu ja liitteenä 3 työsopimus
liitteineen.
Lisätietoja asiassa antaa vs. sosiaalipalvelujen johtaja Elisa Roimaa
puh. 050 414 6270 ja terveyspalveluiden palvelupäällikkö Piia Kujala
puh. 040 162 7315, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä kokemusasiantuntijoiden käyttämisen ja maksettavat korPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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vaukset Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa esityksen ja liitteiden mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Työterveyshuollon hinnasto vuodelle 2018
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 11
Työterveyshuollon hinnasto on tarkistettu ja päivitetty lausuntojen
hintojen osalta. Lisäksi työterveyshuollon tutkimushinnasto on päivitetty ja täydennetty tarvittavilla tutkimuksilla.
Liitteenä 4 lausuntohinnasto ja liitteenä 5 tutkimushinnasto.
Lisätietoja asiassa antaa terveyspalvelujen palvelupäällikkö Piia
Kujala puh. 040 162 7315 ja talousjohtaja Ilpo Koivisto puh.
040 678 9383, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää
hyväksyä työterveyshuollon toimintoja koskevan hinnaston ja
tutkimushinnaston vuodelle 2018.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2018
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 12
Kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia laatimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman kuntien yhteistoimintalain 4 a §:n mukaisesti.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa
esitetään kootusti henkilöstöä koskevat keskeiset kehittämistoimenpiteet ja suunnitellut koulutukset vuodelle 2018. Samalla siinä otetaan kantaa koulutuksen periaatteisiin ja toteutukseen. Tavoitteena
on osaamisen ylläpitäminen sekä tasapuolinen ja yhdenvertainen
kohtelu eri ammattiryhmien ja yksiköiden välillä.
Vuonna 2018 henkilöstöhallinnossa tullaan jatkamaan työtä työhyvinvoinnin parantamiseksi ja henkilöstöjohtamisen kehittämiseksi.
Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on parantaa esimiesten valmiuksia
itsenäiseen työskentelyyn maakunnallisessa SoTe -ympäristössä.
Työhyvinvoinnin puolella tavoitteena on alentaa sairauspoissaolopäivien määrä keskimäärin 15 kalenteripäivään per henkilötyövuosi.
Koulutussuunnitelma perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutusta koskeviin säädöksiin ja kuntayhtymän vuoden 2018
toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Koulutuksen painopistealueina
ovat mm. työhyvinvointi – ja jaksaminen muutoksen keskellä, työyhteisötaidot, laatuasiat, asiakasnäkökulman huomioiminen ja asiakkaan osallisuuden lisääminen hoiva- ja palveluprosesseissa ja kuntouttava työote. Lisäksi järjestetään lainsäädännön muutoksista johtuvaa koulutusta.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2018 on käsitelty yt-toimikunnassa 2.2.2018 eikä toimikunnalla ollut huomautettavaa suunnitelmasta.
Liitteenä 6 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2018.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Ilpo Koivisto puh. 040 678 9383, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2018 liitteen
mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakkeiden osto Kauhavan kaupungilta
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 13
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 7.11.2017 (pykälä 134) esityksen Seinäjoen Keskuspesula
Oy:n kanssa solmittavasta kaksivuotisesta tekstiilinvuokraussopimuksesta, jossa on myös mahdollisuus jatkaa sopimusta vuoden
2020 loppuun. Sopimus on allekirjoitettu 15.11.2017 ja sopimuksen
mukainen toiminta on alkanut 8.1.2018.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sidosyksikköaseman vahvistamiseksi
ja tiedonsaannin varmistamiseksi Seinäjoen Keskuspesula Oy:n liiketoimista ehdotetaan, että osa Kauhavan kaupungin kautta toteutuvaa välillistä omistusta muutetaan kuntayhtymän suoraksi omistukseksi. Samalla päivitettävässä osakassopimuksessa kuntayhtymä
saa edustuksen Seinäjoen Keskuspesula Oy:n hallitukseen pienosakkaiden yhteisen kiertävän edustuksen kautta.
Yhtiön osakkeen käypä hinta on talousjohtajan laskelman mukaan
2 135,00 €/kpl.
Lisätietoja asiassa antaa talousjohtaja Ilpo Koivisto puh.
040 678 9383, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan Kauhavan kaupungin kanssa Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osaketta 1292 koskevan
kauppakirjan hintaan 2 135,00 €.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VESOTE -hanke ja elintapaohjauksen pilotointi
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 14
VESOTE (Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti) -hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään
vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hanke painottuu liikuntaan, ravitsemukseen ja uneen. Tavoitteena on, että ihmiset liikkuvat enemmän, istuvat vähemmän, syövät terveellisesti ja nukkuvat
paremmin. Erityisesti huomioidaan henkilöt, joiden terveys ja hyvinvointi ovat heikompaa. Hankkeessa on mukana 10 sairaanhoitopiiriä
(mm. EPSHP) sekä Diabetesliitto, Helsingin Uniklinikka, KKI -ohjelma sekä Mielenterveyden keskusliitto. Hanketta hallinnoi UKK-instituutti. Hankealue käsittää 172 kuntaa ja 3,9 miljoonaa asukasta.
Hankkeessa ei ole erillistä kuntarahoitusta.
Hankkeeseen liittyvä elintapaohjauksen pilotointi toteutetaan vuonna
2018 Etelä-Pohjanmaalla kuudessa kunnassa. Toteutus tapahtuu
E-P:n sairaanhoitopiirin (Aksila) sekä Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n yhteistyönä. Kohdekunnat ovat: Lappajärvi (Kaksineuvoinen),
Alavus (Kuusiokunnat), Alajärvi (Järvi-Pohjanmaa), Lapua, Kurikka
(JIK) ja Seinäjoki. Hankkeen elintapaohjauksen pilotointi on käynnistynyt ja PLU:n liikuntaneuvoja Maija Kuoppala on aloittanut asiakkaiden vastaanoton.
VESOTE -hankkeessa yksilöllinen ja systemaattinen elintapaohjaus
kohdennetaan kunnassa sovitulle kohderyhmälle. Ohjaukseen tullaan sosiaali- ja terveydenhuollon kautta lähetteellä. Pilotointiin otetaan noin kymmenen asiakasta kustakin kohdekunnasta.
Lappajärvellä kohderyhmänä ovat ovat pre- ja tyypin 2 diabeetikot,
jotka ovat motivoituneita elämäntapamuutokseen. Lähetteiden
koordinoinnista vastaa diabeteshoitaja.
Yksilöllinen elintapaohjausprosessi kestää noin 9 - 12 kuukautta.
Ohjausprosessin aikana liikuntaneuvoja tapaa asiakkaan vähintään
neljä kertaa: alkuvaiheessa, noin kuukauden ja 6 kuukauden kuluttua sekä prosessin loppuvaiheessa. Tapaamisissa käydään läpi
asiakkaan elintapoja ja muutostavoitteita sekä seurataan elintapamuutosten etenemistä keskustelujen ja mittausten avulla. Liikuntaneuvoja pitää yhteyttä asiakkaaseen alkuvaiheessa viikoittain. Elintapaohjauksen vaikutusten arvioinnin kannalta tärkeitä mittareita
ovat laboratoriokokeet, jotka määritetään prosessin kuluessa kolme
kertaa. Liikuntaneuvojan vastaanotto on Lappajärven terveyskeskuksessa.
Hankkeen tavoitteena on luoda toimivat elintapaohjauksen palveluketjut niin, että asukkaat löytävät alueen elintapaohjauspalvelut, niihin liittyvät sähköiset palvelut ja alueellisen palvelutarjottimen keskitetysti yhdestä paikasta. Toimivan elintapaohjausmallin avulla asiakPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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kaat saavat sujuvaa ja vaikuttavaa palvelua. Hankkeessa vahvistetaan myös sote- ja muiden elintapaohjaukseen liittyvien ammattilaisten osaamista. Hankkeen myötä elintapaohjauksen on tarkoitus tulla
osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä myös kunnissa.
Lisätietoja asiassa antaa kehittämispäällikkö Pirjo Heino puh.
050 323 7920 ja johtava ylilääkäri Heidi Ojala puh. 040 484 6177,
etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merkitä Vesote -hankkeen toiminnan ja toteutusvaiheen tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Vesa Luoma saapui tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 18.10.
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Laatu- ja potilasturvallisuuden suunnitelma vuosille 2018 - 2020
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 15
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 8 §:n mukaan terveydenhuollon
toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma on terveydenhuoltolain ja sen nojalla annetun Sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksen (341/2011) laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta
mukainen ohjeistus.
Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma on dokumentti, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö määrittelee omalta osaltaan potilasturvallisuuteen kuuluvien asioiden täytäntöönpanosta. Potilasturvallisuussuunnitelmassa kuvataan rakenne, jolla potilasturvallisuutta johdetaan ja toteutetaan yksikössä. Potilasturvallisuusjärjestelmän tarkoituksena on myös tunnistaa, arvioida ja valvoa potilasturvallisuuden riskejä organisaatiossa. Suunnitelma sisältää kuvaukset yhdenmukaisesti noudatettavista menettelytavoista potilasturvallisuuden
varmistamiseksi ja edistämiseksi. Potilasturvallisuussuunnitelmassa
nimetään potilasturvallisuudesta vastaavat henkilöt, kuvataan vaaratapahtumien kirjaamiskäytäntö, sekä kirjataan suunnitelma potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen laatu- ja potilasturvallisuuden suunnitelma on päivitetty vuosille 2018 - 2020.
Liitteenä 7 Laatu- ja potilasturvallisuuden suunnitelma vuosille 2018
- 2020.
Lisätietoja asiassa antaa terveyspalvelujen palvelupäällikkö Piia Kujala puh. 040 162 7315, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen laatu- ja potilasturvallisuuden
suunnitelman vuosille 2018 - 2020.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Tiedoksi merkittävät asiat
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 16
- Jäsenkuntien työmarkkinatuen maksuosuudet v. 2017 olivat seuraavat: Evijärvi 29 692,57 €, Kauhava 495 595,08 € ja Lappajärvi 68
921,70 €. Evijärven osalta kustannus oli näin ollen 11,83 €/asukas,
Kauhavan 30,27 €/asukas ja Lappajärven osalta 21,98 €/asukas.
- Liitteenä 8 rekrytointipilotin raportti tiedoksi.
- Sairaanhoitopiirin palvelumaksujen kehitys jäsenkunnittain 2016 2017 on piirin ilmoituksen mukaan seuraava: Evijärvi -8,9 % (muutos
-324 048 €), Kauhava -0,8 % (muutos -182 492 €) ja Lappajärvi +9,0
% (muutos +370 426 €).
- Johtava ylilääkäri ja terveyspalveluiden palvelupäällikkö esittelevat
kokouksen päätteeksi terveyspalveluiden palvelujärjestelmään tehtyjä kehittämistoimenpiteitä.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Lisälista-asioiden ottaminen käsittelyyn
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 17
Yhtymähallitukselle oli valmisteltu seuraavat lisälista-asiat:
- Kaasuverkoston siirtäminen Ylihärmän osastolta Iltakellon yläkertaan,
- Alahärmän terveysaseman laboratoriotilat,
- Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon vierailu ja
- Yhtymähallituksen seminaari-, tutustumis- ja kokousmatka.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää ottaa lisälista-asiat käsiteltäväkseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaasuverkoston siirtäminen Ylihärmän osastolta Iltakellon yläkertaan
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 18
Yhtymähallitus on kokouksessaan 23.2.2016 § 21 päättänyt esittää
Kauhavan kaupungille kaasuverkoston (lääkehappiverkosto, lääkeilmaverkosto, happikontti sekä niihin liittyvät asennustyöt) hankintaa
Ylihärmän vuodeosastolle. Kauhavan kaupunki on esityksen mukaisesti tehnyt tarvittavat hankinnat.
Yhtymähallituksen vuodelle 2018 hyväksymässä talousarviossa on
vuodeosastotoiminnan osalta linjattu, että osastotoiminta toteutetaan alkuvuoden ajan Lappajärven ja Ylihärmän osastoilla ja että
vuodeosastot yhdistyvät talousarviovuonna yhdeksi osastoksi. Johtoryhmä on nyttemmin linjannut aikataulun siten, että Iltakellon yläkerran asukkaat siirretään muihin yksiköihin maaliskuun loppuun
mennessä. Kauhavan kaupunki on ilmoittanut suorittavansa tarvittavat muutostyöt huhti-toukokuun aikana siten, että vuodeosastosiirrot
voidaan aloittaa heti kesäkuun alusta lukien.
Ylihärmän vuodeosastoyksikön muuttuessa siirtymäajan jälkeen tehostetun palveluasumisen yksiköksi ei siellä enää tarvita kaasuverkostoa. Osana vuodeosastoratkaisua kaasuverkosto siirretään Iltakelloon. Kuntayhtymän johtaja on jo suullisesti ilmoittanut Kauhavan
kaupungille, että happikontti ja muut siirrettävissä olevat verkoston
osat siirretään Iltakelloon huhti-toukokuussa 2018 tehtävien muutostöiden yhteydessä.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Alahärmän terveysaseman laboratoriotilat
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 19
Sairaanhoitopiiristä on tullut ilmoitus, ettei laboratorionäytteenottoa
voida enää jatkaa Alahärmän terveysasemalla sisäilmaongelmien
vuoksi. Sairaanhoitopiiri onkin päättänyt siirtää Alahärmän kaupunginosassa asuvien näytteenottopaikan väliaikaisesti Ylihärmän, Kauhavan ja Kortesjärven terveysasemille.
Kuntayhtymän johtaja kertoi, että tilanne tuli yllätyksenä eikä siihen
ole ehditty reagoida. Nyt onkin syytä nopealla aikataululla selvittää
laboratorionäytteenoton turvaaminen myös Alahärmän kaupunginosassa. Virkamiesjohto pyrkiikin mahdollisimman nopealla aikataululla etsimään sairaanhoitopiirille vaihtoehtoiset tilat niin, että näytteenottoa voidaan jatkaa Alahärmän kaupunginosassa mahdollisimman pian.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon vierailu
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 20
Kuntayhtymän johtaja kertoi yhtymähallitukselle, että hän on sote-viranhaltijoiden neuvottelupäivien yhteydessä olleella ministerin vastaanotolla keskustellut ministeri Saarikon kanssa ja pyytänyt häntä
vierailulle tutustumaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintaan.
Alustavasti ministeri Saarikko suhtautui myönteisesti asiaan.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Yhtymähallituksen seminaari-, tutustumis- ja kokousmatka
Yhtymähallitus 13.02.2018 § 21
Sote-viranhaltijoiden neuvottelupäivillä 6. - 7.2.2018 esiteltiin uusi
Helsingin Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus. Keskus on yhdistetty kolmesta aiemmasta terveysasemasta ja toiminta on käynnistetty uudella formaatilla, jossa työ tapahtuu integroidusti siten, että eri alojen asiantuntijat lääkärit mukaan luettuna työskentelevät
pääosin samoissa toimitiloissa. Myös Järvenpäässä toimii uusi sosaali- ja terveyskeskus.
Virkamiestasolla on jo alustavasti sovittu, että tutustuminen Kalasatamaan voisi tapahtua 12.4. aamupäivällä.
Kuntayhtymässä on tehty merkittäviä toiminnallisia muutoksia viime
syksyn ja kuluneen talven aikana. Myös Kauhavan toimitilaratkaisu
on erittäin ajankohtainen. Uusien ideoiden ja toiminnallisten ratkaisujen kannalta olisi erinomaisen hyvä käydä tutustumassa miten
muualla kehitetään toimintaa ja miten toiminnan vaatimukset on
otettu huomioon tilaratkaisuissa.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää, että
hallitus ja johtoryhmä tekevät tutustumis-, seminaari- ja kokousmatkan Helsinkiin 11. - 12.4.2018. Kohteena on uusi Helsingin Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus sekä mahdollisesti myös Järvenpään uusi sote-keskus.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Yhtymähallitus on kuntalain 81 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin,
jonka päätöksistä voidaan hakea muutosta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 Vaasa
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

3, 10, 11, 13.
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

päivää

Valitusaika 14 päivää asianosaisella

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Valituskirjelmä Valituskirjassa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjojen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne

toimittaminen

ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:
Nimi, osoite ja postiosoite

Valitusasiakirjat on toimitettava

Pykälät

1)

Nimi, osoite ja postiosoite:

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93)
nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
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