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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymähallitus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus
Yhtymähallitus
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin
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Yhteistyötoimikunnan täydentäminen
87/00.00.01.03/2019
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus on kokouksessaan 12.9.2017 käsitellyt työnantajan
edustajien nimeämisen yhteistyötoimikuntaan ja samalla vahvistanut
työntekijäosapuolen edustajien lukumäärän.
Eläköitymisten ja organisaatiomuutosten myötä yhteistyötoimikunnan rakenne on muuttunut, kun yhteensä viisi jäsentä on jäänyt
eläkkeelle tai siirtyneet organisaatiomuutoksen myötä toisen työnantajan palvelukseen. Työntekijäjärjestöt ovat esittäneet, että yhteistyötoimikuntaa täydennettäisiin nyt neljällä uudella jäsenellä ja ehdottaneet seuraavia henkilöitä yhteistyötoimikuntaan: vammaispalveluista Taina Holappa, suun terveydenhuollosta Esa Mattila, kotihoidosta Tarja Tuomaala ja sairaalaosastolta Outi Suominen.
Työnantajien edustajiksi yhtymähallitus on nimennyt yhtymähallituksen puheenjohtaja Jussi Pahkajärven ja hänen lisäkseen kuntayhtymän johtajan, talousjohtajan sekä hoidon ja hoivan palvelujohtajan/henkilövastaavan. Käytännön työskentely on osoittanut, että
kaikkien tulosaluejohtajien läsnäolo mahdollisuuksiensa mukaan olisi suotavaa.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä työntekijäjärjestöjen ehdotuksen yhteistyötoimikunnan täydentämisestä neljällä henkilöllä. Samalla yhtymähallitus päättää, että työnantajaa yhteistyötoimikunnassa edustaa yhtymähallituksen
puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja ja tulosaluejohtajat.
Päätös:
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Työsuojelutoimikunnan täydentäminen
88/00.00.01.03/2019
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus on kokouksessaan 12.9.2017 nimennyt työantajan
edustajaksi työsuojelutoimikuntaan yhtymähallituksen jäsen Harri
Ojanperän ja muiksi edustajiksi talousjohtajan sekä
työhyvinvointisuunnittelijan.
Työsuojelutoimikunnassa on todettu, että työnantajan edustus tulisi
olla laajempi. Näin turvattaisiin se, että toimikunnassa on aina läsnä
riittävä edustus myös työnantajan puolelta ja että paikalla on myös
tulosalueen vastuuhenkilö ainakin silloin, kun toimikunnassa käsitellään ko. tulosalueen työsuojeluasioita.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää, että
työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistuu myös tulosalueen johtajat ainakin silloin, kun toimikunnassa käsitellään ko. tulosalueen
asioita. Myös kuntayhtymän johtaja osallistuu työsuojelutoimikuntaan mahdollisuuksiensa mukaan.
Päätös:
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Talousjohtaja Ilpo Koiviston osittainen virkavapaus
92/01.01.03.01/2019
Yhtymähallitus
Talousjohtaja Ilpo Koivisto pyytää osana kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelmaa lupaa siirtyä 15.4.2019 alkaen 50 %:n työaikaan siten, että hänen työaikansa olisi joka toinen viikko kaksi päivää ja joka toinen viikko kolme päivää viikossa. Näin toimien varmistettaisiin kustannustehokkaasti riittävä tuki ja osaaminen talousasioissa. Osittaisesta virkavapaudesta kertyy säästöä vuonna 2019
arviolta noin 26 000 €.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää
myöntää talousjohtaja Ilpo Koivistolle osittaisen virkavapauden (50
%) 15.4.2019 alkaen toistaiseksi esityksen mukaisesti.
Päätös:
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Asiakkuuskertomus 2018
86/00.01.03.00/2019
Yhtymähallitus
Asiakkuuskertomus on yksi laatutyön kehittämisen väline. Asiakkuuskertomuksen tarkoituksena on raportoida asiakkuuteen liittyvien
tavoitteiden toteutumista toimintavuoden aikana. Asiakkuuskertomuksessa raportoidaan asiakkuuden toteutumista asiakkaiden osallisuuden, kuulemisen ja asiakasturvallisuuden näkökulmista.
Vuoden 2018 aikana Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminnassa ovat
erityisen vahvasti korostuneet asiakkuuksien kehittäminen ja asiakkaiden osallistuminen palveluihinsa ja niiden kehittämiseen. Lisäksi
uudistetun strategian ansiosta asiakas ensin -arvo on vahvistunut
toiminnan ja kehittämisen keskipisteeksi. Toimintavuoden aikana on
kerätty aikaisempaa enemmän ja eri tavoin asiakaspalautteita, asiakasraatitoiminta on laajentunut ja raadin rooli toiminnan kehittämisessä on vahvistunut.
Kehittämistä vaaditaan jatkossakin palvelujen saatavuuden varmistamiseen, asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä edesauttaa
asiakkaiden palautteen antomahdollisuuksia.
Asiakkuuskertomus vuodelta 2018 liitteenä 1.
Lisätietoja asiassa antaa hoitotyön johtaja Piia Kujala puh.
040 162 7315, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä asiakkuuskertomuksen vuodelta 2018.
Päätös:
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Henkilöstökertomus 2018
89/01/2019
Yhtymähallitus
Henkilöstökertomuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Samalla se on työväline, jota käytetään apuna henkilöstövoimavarojen strategisessa
johtamisessa. Henkilöstöraportti on laadittu KT:n julkaiseman kunta-alan henkilöstö raporttisuositusten mukaisesti poikkeuksena tiedot, joita ei saada kuntayhtymän käytössä olevasta henkilöstöhallinnon järjestelmästä.
Suosituksessa esitetään valtakunnallisesti samalla tavalla kehitettävät ja seurattavat henkilöstövoimavaroja kuvaavat määrälliset tunnusluvut. Näitä tunnuslukuja käytetään kuntien väliseen vertailuun.
Kertomusvuoden työskentelyssä näkyi voimakkaasti maakunnallinen
sote-valmistelu ja oman toiminnan palveluiden uudelleenmuotoilu.
Lisäksi kuntayhtymän edustajat osallistuivat omien tehtäviensä ohella maakunnalliseen valmisteluun useissa eri työryhmissä. Toimintavuotta raamitti myös Lappajärven ero Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta 1.1.2019 lukien ja siihen liittyvät toiminnanmuutostarpeet.
Työhyvinvoinnin tukemiseksi organisaatiossamme työskenteli työhyvinvointisuunnittelija, jonka työnkuvaan kuului myös työsuojelupäällikön tehtävät. Käytössä oli myös ePassi ja keväällä sekä syksyllä järjestettävä liikuntakase. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa
tehtiin tiiviisti. Korvaavan työn malli otettiin käyttöön syksyllä 2018.
Tiedottamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota mm. säännöllisten
henkilöstöinfojen ja tiedotteiden kautta.
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä nousi ollen vuoden lopussa 45,02
vuotta (44,7 vuotta v. 2017). Suurin henkilöstömäärä oli edelleen 55
- 59-vuotiaissa. 31.12.2018 vakituisen henkilöstön määrä oli 694 ja
määräaikaisia työntekijöitä oli 215. Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi
22 henkilöä, joista 3 työkyvyttömyyseläkkeelle ja 6 osa-aikaeläkkeelle/osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Vuosien 2019-2038 aikana ennustetaan eläköityvän noin 27 henkilöä/vuosi. Suurimman eläkepoistuman arvioidaan olevan vuonna 2021, jolloin eläkkeelle jää 38 työntekijää.
Vuoden aikana palvelukseen tuli 48 henkilöä. Henkilökuntamäärä lisääntyi organisaatiossa ja lisäresurssia saatiin mm. ikäihmisten palveluihin. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauslomia oli
vuonna 2018 yhteensä 16 582 kalenteripäivää. Eniten oli 4-29 päivän poissaoloja. Vakinaisten työntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät kokonaislukujen osalta ja yli 190 päivän poissaoloja ei ollut
lainkaan. Henkilötyövuotta kohti sairauspoissaolot olivat keskimäärin
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21,3 kalenteripäivää, mikä oli 2,5 päivää edellisvuotta enemmän.
Mittavista työhyvinvointiin tehdyistä panoksista huolimatta sairauslomia ei saatu vähennettyä. Valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksen tavoitteeseen ei myöskään päästy (3
pv/työntekijä). Täydennyskoulutuksen kokonaismäärä jäi 1,9 pv/vakituinen työntekijä.
Vuonna 2018 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökulut olivat
35,6 miljoonaa euroa, jossa oli nousua edellisvuodesta 4,4 %. Henkilöstökulujen toteuma oli 100,9% ja henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista oli 36,9 prosenttia ja oman toiminnan kuluista 67 %. Tämäkin osoittaa, että henkilöstö on suurin voimavaramme. Taloudellisia tavoitteita ei saavutettu palvelujen kasvaneen kysynnän mukaan. Henkilöstökuluihin myös sisältyi lähes 0,3 miljoonan euron tuloksellisuuden perusteella maksettava kertaerä, joka ansainnan perusteella täytyi sisällyttää jo vuoden 2018 tulokseen.
Koko henkilöstön sitoutuneisuus ja vastuunkanto palveluiden kehittämistä kohtaan omien päivittäisten tehtävien lisäksi on ollut kuitenkin esimerkillistä.
Liitteenä 2 Henkilöstökertomus 2018.
Lisätietoja asiassa antavat ikäihmisten palvelujohtaja Terhi Haapala
puh. 050 371 7368 ja kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh.040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä henkilöstökertomuksen vuodelta 2018 ja antaa sen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi.
Päätös:
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Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2018
90/00.04.02/2019
Yhtymähallitus
Sosiaaliasiamies on raporttinsa loppuyhteenvedossa todennut, että
laadukkaiden palveluiden tuottamista haittaa monessa organisaatiossa työntekijävaje, suuri vaihtuvuus sekä pätevien työntekijöiden
puute. Työssä oleville työntekijöille työmäärä ja vastuu voi muodostua usein kohtuuttoman suureksi. Toimintayksikön esimiesten onkin
tärkeää huolehtia siitä, että työntekijät saavat riittävästi tarkoituksenmukaista täydennyskoulutusta ja työnohjausta työssä jaksamisen
tueksi. Kuntien tiukentuneesta taloudellisesta tilanteessa huolimatta
on tärkeää myös jatkossa huolehtia, että kunnassa järjestetään tarvittavat lakisääteiset sekä myös määrärahasidonnaiset palvelut siten
kuin kunnassa oleva tarve edellyttää.
Vammaisten palveluihin kohdistuneet muutospaineet näkyvät selvästi sosiaaliasiamiehen tilastoissa. Osa kunnista on vähentänyt
tuntuvasti ellei lähes kokonaan karsinut määrärahasidonnaiset palvelut. On muistettava, että määrärahasidonnaisiinkin palveluihin on
varattava rahaa tarpeen mukaisesti eikä kyseistä palvelua voida kokonaan lopettaa. Sosiaaliasiamies on todennut, että yhteenottojen
määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta.
Edelleen hän on todennut, että monelle vanhukselle, vammaiselle
tai vaikkapa omaishoitajalle on lähes mahdotonta selviytyä yksin
edes palvelujen hakuprosessista. Kiristyneen talous- ja henkilöstöresurssitilanteen myötä hänelle on syntynyt tuntuma siitä, että sosiaalitoimessa virkailijoiden aika menee hyvin pitkälti päätösten valmisteluun ja lakisääteisistä velvollisuuksista selviytymiseen. Perinteisen
sosiaalityön asema on kaventunut, vaikka sen tarve näyttää koko
ajan lisääntyvät. Kuitenkin ihmisten tarvitsema apu, vammat ja elämäntilanne pitäisi olla etusijalla.
Liitteenä 3 sosiaaliasiamiehen raportti 2018.
Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen
puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.
Päätös:

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Esityslista

Yhtymähallitus

09.04.2019

3/2019

12

39
Kuntayhtymän selvitys valtuustoaloitteeseen, joka koskee kotihoidon käyntien
pidentämistä ja niiden vanhusten kartoitusta, jotka eivät ole päässeet tehostetun
palveluasumisen piiriin
91/05.05/2019
Yhtymähallitus
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on tehnyt 4.2.2019 valtuustoaloitteen Kauhavan kaupungille. Valtuustoaloitteessa edellytetään
Kauhavan kaupunkia kartoittamaan kotihoidon piirissä olevien vanhusten määrä ja ne asiakkaat, joilla on tarve saada tehostetun palveluasumisen paikka voinnin sitä vaatiessa. Lisäksi kaikille kotihoidon asiakkaille tulisi valtuustoaloitteen mukaan taata vähintään yksi
puolen tunnin mittainen kotikäynti päivässä, minkä lisäksi tarvittaessa useampi lyhyt käynti.
Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaan
on ensisijaisesti turvattava kotona asuminen. Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti
hänen yksityiskodissa. Vaihtoehtoisesti yksityiskodin sijasta asuminen voidaan järjestää muissa asumispalveluissa, joissa hoito ja huolenpito on sisällöltään ja määrältään sovittu vastaamaan iäkkään
henkilön palvelutarpeita.
Kotihoidon asiakkuuden piiriin tullaan asiakasohjausyksikön arvioinnin kautta kotihoidon kriteerien täyttyessä (Yh 11.12.2018 § 133).
Kaikilla kotihoidon asiakkailla on runsaasti avun tarvetta ja yksittäisistä säännöllisistä kertakäynneistä on luovuttu. Kotihoidon asiakkaan palvelutarve on nykyisellään 7 - 180 tuntia kuukaudessa ja
asiakasmaksut menevät toteutuneiden tuntien mukaan (nurse).
Asiakkaat myös haluavat asua kotona, vaikka heillä olisikin jo runsasta avuntarvetta ja toimintakyvyn alenemisen takia voisivat hakea
tehostettua asumispalvelupaikkaa. Kotihoidon palveluihin asiakkaat
ovat pääosin tyytyväisiä ja kokevat runsaista avuntarpeista huolimatta pärjäävänsä kotona. Kotihoidossa on nykyisin myös kiertävä yöhoitaja. Lisäksi kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on 51 kotihoidon
ryhmäkotipaikkaa. Omaishoito on yksi tärkeä tukimuoto. Osa kuntalaisista haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään omaishoidon, vuorohoidon ja kotihoidon palveluiden turvin. Omaishoitotilanteissa olevien perheiden kotitilannetta tuetaan erilaisin palveluin ja
tässäkin hoitomuodossa perheen itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan.
Ympäristöllä, työntekijöillä ja kuntalaisilla on erilaisia näkemyksiä tehostetun palveluasumisen tarpeesta. Sosiaalipalveluita toteutetaan
siten, että ihmisellä on itsemääräämisoikeus, jota kunnioitetaan. Ke-
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tään ei voi kotoaan vastentahtoisesti sijoittaa, jos henkilö kykenee itse asioistaan päättämään eikä edunvalvonnalle ole todettu tarvetta.
Sijoituspäätös voidaan tehdä siinä vaiheessa kun kriteerit täyttyvät
ja asiakas itse ja lähiomaiset ovat sijoitukseen valmiita.
Kuntayhtymässä on laadittu jatkohoitoprosessi ellei kotona asuminen ole enää mahdollista ja on luotu kriteerit tehostetun palveluasumisen myöntämiselle. Kriteerit on laadittu, että kuntalaiset ovat mahdollisimman tasavertaisessa asemassa. Kriteerit muodostuvat toimintakyvyn testeistä, palvelujen arvioinnista, asiakkaan ja omaisen
omasta arviosta ja asiakkaan kokonaistilanteen huomioimisesta.
Toimintakykyä ja muistia arvioidaan testeillä ja kotiin annettavat palvelut tulee olla maksimissaan. Kotihoito pyrkii tarjoamaan 1-5 kotikäyntiä päivässä riippuen asiakkaan asuinpaikasta ja tarpeesta. Lisäksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on käytettävissä 16 vuorohoitopaikkaa ja 14 arviointipaikkaa Evijärven ja Ylihärmän yksiköissä
kotona asuvien tueksi. Ihmisten elämäntilanteet ovat yksilöllisiä ja
erilaisia, eivätkä mittarit aina kerro kaikkea. Jokaisen kuntalaisen
kohdalla mittareiden lisäksi sijoitusta tehdessä käytetään aina kokonaisarviointia.
Tehostettuun palveluasumiseen, kun kriteerit ovat täyttyneet, pääsee kuntayhtymässä 1 - 2 kuukauden kuluessa. Lain mukaan asumispalvelupaikka on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa. Kuntayhtymän omissa yksiköissä on tehostetun palveluasumisen paikkoja yhteensä 166. Lisäksi on ostopalveluin sijoitettuna noin 60 kuntalaista. Yksi tehostetun palveluasumisen paikka maksaa kunnalle/kaupungille noin 40 000 €/vuosi (110€/vrk).
Säännöllisen kotihoidon asiakkaita on Kauhavan alueella noin 350.
Lisäksi tilapäisiä kotihoidon asiakkaita on kuukausitasolla reilu 100
(hoitoaika max. 3 viikkoa). Kuntalaisten ikääntyessä, kotihoidon
asiakasmäärät tulevat edelleen lisääntymään. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden hoitoisuustunnit ja käyntimäärät
ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Tilinpäätöksen 2018 mukaan kysyntä kasvoi noin 11 %. Nykyisillä asiakasmäärillä ja palvelutarpeilla lisäresurssitarve kotihoidossa on kuluvana vuonna 10
työntekijälle (320 000 €).
Tällä hetkellä säännöllisen kotihoidon asiakkaita, joiden palvelutarve
on alle 10 tuntia/kk, on yhteensä 107. Mikäli heille suunnitellaan
vuoden 2020 talousarvioon päivittäinen puolen tunnin käynti, niin lisätarve on 17 hoitajalle (544 000 €).
Lisätietoja asiassa antaa ikäihmisten palvelujohtaja Terhi Haapala
puh. 050 371 7368 tai kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh.
040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää antaa valtuustoaloitteen vastineen Kauhavan kaupunginvaltuustolle
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tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. Lisäksi yhtymähallitus pyytää Kauhavan kaupunginvaltuustoa huomioimaan ikäihmisten palveluiden kasvanut kysyntä ja resurssitarve jo vuonna 2019. Tämä aiheuttanee kustannuspaineita talousarvion toteutumiseen jo tulevana
vuonna.
Päätös:
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Tiedoksi merkittävät asiat
Yhtymähallitus
- Kuntayhtymän työterveyshuolto (oma työterveyshuolto) on kesäsulussa 8.7. - 4.8.2019 välisen ajan.
- Työpajatoiminta on aikoinaan siirretty sosiaalipalvelujen tulosalueelle ja vastuullisena johtajana on viimeiset kaksi vuotta toiminut vt.
sosiaalipalvelujen johtaja Elisa Roimaa. Elisa Roimaa on nyt siirtynyt
toisen työnantajan palvelukseen. Kun työtilanne sosiaalipalvelujen
tulosalueella on varsin kuormittunut, on syytä miettiä vastuullisen
johtajan tehtävien uudelleenjärjestelyä.
Kuntayhtymän johtaja on 1.4.2019 tekemällään päätöksellä siirtänyt
työpajan vastuullisen johtajan tehtävät itselleen 1.4.2019 alkaen
toistaiseksi.
- 1.5.2019 alkaen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Sas-työryhmä ei
enää sijoita kotihoidon asiakkaita Helmirantaan, vaan asukkaat valitsee vanhustenkotiyhdistys ja he myös vuokraavat asunnot asukkaille, liite 4.
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.
Päätös:

