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26 §
Korjaus johtokunnan oikaisuvaatimukseen 9.7.2008
Johtokunta 26 §

Johtokunnan pöytäkirjassa 9.7.2008 on virheellisesti ilmoitettu, että
pykälästä 21, joka koskee liikelaitoskuntayhtymän johtajan valintaa, ei
saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaista oikaisuvaatimusta.
Hallintolain 49 §:n 1 momentin mukaan jos valitusosoitusta ei ole annettu tai päätöksessä on virheellisesti ilmoitettu, ettei siihen saa hakea
muutosta valittamalla, viranomaisen on annettava uusi lainmukainen
valitusosoitus.
Esittelijän ehdotus: Johtokunta antaa uuden oikaisuvaatimuksen,
jonka mukaan johtajan valintaa koskevaan päätökseen 9.7.2008 § 21
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai
kunnan jäsen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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27 §
Johtajan valinta / Viran väliaikainen hoito
(Johtajan viran perustaminen, asia nro 8)
Aikaisemmat käsittelyt:

Yhtymäkokous 18.6.2006 / 8
Ohjausryhmä 10.6.2008 / 2
Johtokunta 26.6.2008 / 16
Johtokunta 1.7.2008 / 19
Johtokunta 9.7.2008 / 21

Yhtymäkokous 8 §

Kuntalain 87 d § mukaan ”Kunnallisessa liikelaitoksessa on johtaja,
joka on virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Johtaja johtaa ja
kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.
Johtajan on huolehdittava johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta
ja annettava johtokunnalle tieto liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista.
Johtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa johtokunnan puolesta, jollei
johtosäännössä toisin määrätä”
Perussopimuksen 13 § mukaan ”Liikelaitoskuntayhtymällä on johtaja,
jonka tehtävät määritellään Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännössä.” Hallintosääntöön siirrettäväksi tarkoitetut tehtävät on lueteltu perussopimuksen liitteenä:
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTAJA
Liikelaitoskuntayhtymää johtaa Liikelaitoskuntayhtymän johtaja. Johtajan virkaan voidaan valita henkilö, joka on suorittanut virkaan soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla on kokemusta hallinnosta
ja Liikelaitoskuntayhtymän tehtäväalalta.
Johtajan tehtävänä on:
1. johtaa Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa yhdessä johtokunnan
kanssa yhtymäkokouksen antamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa;
2. toimia esittelijänä johtokunnan kokouksissa;
3. valita alaisensa henkilökunta ja päättää johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta;
4. päättää hankinnoista johtokunnan antamien rajojen puitteissa;
5. hyväksyä ja allekirjoittaa Liikelaitoskuntayhtymän toimintaan liittyvät
sopimukset johtokunnan hyväksymien valtuuksien rajoissa;
6. hyväksyä Liikelaitoskuntayhtymän laskut, ja
7. huolehtia muista johtokunnan antamista tehtävistä

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Yhtymäkokous 8 §
(jatkoa 2)
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Esittelijän ehdotus: Perustetaan liikelaitoskuntayhtymän johtajan virka
Käsittely: Merkittiin, että virka on julistettu ohjausryhmän toimesta
avoimeksi.
Yhtymäkokouksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

Ohjausryhmä 2 §

Päätettin valita PD Personnel Development Oy johtajan valintaan liittyvän konsultoinnin toteuttajaksi. Tarjous katsottiin taloudellisesti edullisimmaksi ja se vastasi myös sisällöltään paremmin valintaprosessille
asetettuja vaatimuksia. Samaa yritystä pyritään käyttämään myös palvelujohtajien valinnassa.
-----

Johtokunta 16 §

Liikelaitoskuntayhtymän johtajan virka on julistettu haettavaksi siten,
että hakuaika päättyy 25.6.2008 kello 15.00. Hakuilmoitus julkaistiin
internetissä sekä seuraavissa lehdissä: Ilkka, Kuntalehti, Pohjalainen
Helsingin Sanomat ja Satakunnan Kansa.
Ohjausryhmä on päättänyt liikelaitoskuntayhtymän johtajan kelpoisuusehdoista seuraavaa: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemusta, hyviä yhteistyötaitoja sekä toimialan ja talouden tuntemusta.
Määräaikaan mennessä virkaa haki 9 henkilöä. Yhteenveto hakijoista
on liitteenä 4 / Johtokunta 26.6.2008.
Esittelijän ehdotus: Johtokunta
- päättää haastateltavaksi kutsuttavat
- hyväksyy ohjausryhmän esityksen mukaisesti valita PD Personnel
Development Oy johtajan valintaan liittyvän konsultoinnin toteuttajaksi, joka sisältää haastattelut ja testit
- päättää, että haastattelu pidetään 1.7.2008 kello 9.00 alkaen
Käsittely: Hakijoista Alpo Komminaho on perunut hakemuksensa
26.6.2008 saapuneella ilmoituksella. Muodollista pätevyyttä ei täytä
Marika Lammi.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 16 §
(jatkoa 3)

Kokouspäivämäärä
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Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
Haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat
- Erkki Hirsimäki, Himanka
- Pasi Marjakangas, Nivala
- Kari Nuuttila, Kauhajoki
- Pirjo Paloneva, Parkano
- Päivi Peltokorpi, Kormu, Loppi
Johtokunta kokoontuu tiistaina 1.7.2008 kello 8.30 ja haastattelut aloitetaan kello 9.00. Tavoitteena on tehdä valinta 10.7.2008.
-----

Johtokunta 19 §

Käsittely: Kokouksessa läsnä ollut konsultti Pirjo Palviainen haastatteli
yhdessä johtokunnan kanssa hakijat sovitun aikataulun mukaisesti.
Haastattelujen jälkeen käytiin yhteenvetokeskustelu.
Johtokunnan päätös: Yksimielisesti keskustelun jälkeen päätettiin lähettää soveltuvuusarviointiin Erkki Hirsimäki, Pasi Marjakangas ja Kari
Nuuttila.
Arviointi suoritetaan Seinäjoella 3.7.2008. Palautetilaisuus soveltuvuusarvioinnin tutkimustuloksista on 9.7.2008 kello 15.00. Mikäli palaute
ei ole aivan selvä johtajan valinta tehdään 10.7.2008 kello 15.00.
-----

Johtokunta 21 §

Soveltuvuusarvioinnin tulokset esitellään kokouksessa.
Esittelijän ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa.
Käsittely: Personnel-Yhtiöiden konsultti Pirjo Palviaisen kanssa käytiin palautekeskustelu soveltuvuusarvioinnin tutkimustuloksista.
Keskustelun jälkeen esittelijä ehdotti, että liikelaitoskuntayhtymän johtajan virkaan valitaan vt. perusturvajohtaja Kari Nuuttila. Kokonaispalkaksi päätetään 6 500 euroa / kk, palkkaan tulee KVTES:in mukaiset
yleiskorotukset. Vaali on ehdollinen kunnes valittu toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen 30 päivän kuluessa valinnasta sekä esittää
lain 504/2002 edellyttämän rikosrekisteriotteen.
Johtokunnan päätös: Esittelijän kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 27 §
(jatkoa 4)
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Liikelaitoskuntayhtymän perustamisen aikataulu edellyttää, että johtaja
voi aloittaa mahdollisimman aikaisin viran hoidon. Siihen saakka kunnes päätös johtajan valinnasta on lainvoimainen, voidaan johtaja valita
määräaikaisena. Neuvottelussa Kari Nuuttilan kanssa on päädytty siihen, että hän voi aloittaa viran hoidon 15.8.2008.
Esittelijän ehdotus: Kari Nuuttila nimetään Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vt. johtajaksi 15.8.2008 alkaen siihen saakka
kunnes johtajan vaali on saanut lainvoiman. Palkkaus on aikaisemman
päätöksen mukainen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
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28 §
Tietoteknisten laitteiden hankinta koulutuskäyttöä varten
Johtokunta 28 §

Liikelaitoskuntayhtymä on hankkinut TietoEnatorin Effica-ohjelmistot
käyttöönsä 1.1.2009 alkaen. Uusi ohjelmisto vaatii koulutusta, jotta
työntekijöillä on valmius tuotantokäytön aloittamiseksi vuoden vaihteessa. TietoEnatorin koulutus alkaa 1.9.2008 jatkuen siitä keskeytyksettä vuoden 2009 tammikuun puolelle.
Koulutusta varten tarvitaan 13 kannettavaa työasemaa, dataprojektori
ja verkkotulostin, joiden hinta-arvio on nykyhintojen mukaan:
- kannettavat työasemat 8 450 € (13 x 650 €)
- videotykki
1 000 €
- verkkotulostin
300 €
============================
Yhteensä
9 750 € (alv 0 %)
Ohjelmistoista tulee vuosittain uusia versioita, joten hankintaa voidaan
hyödyntää koulutuksissa tulevina vuosina. Hankittavat tietokoneet voidaan myös hyödyntää ainakin johtavien viranhaltijoiden ja kenttätyöntekijöiden työkoneina. Tilaus pitää tehdä mahdollisimman pian, koska
laitteiden toimitusaika 2 - 3 viikkoa. Ilman hankintaa koulutuksen läpivieminen suunnitellussa aikataulussa sekä ohjelmiston käyttöönotto
voivat viivästyä tarpeettomasti.
Esittelijän päätösehdotus: Hankitaan esittelyn mukaisesti 13 kannettavaa työasemaa, videotykki ja verkkotulostin koulutuskäyttöön. Laitteistoa hyödynnetään jatkossa työntekijöiden työasemina sekä koulutuskäytössä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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12.8.2008

Sivu

52

29 §
Sosiaalipalvelujohtajan virka
Johtokunta 29 §

Yhtymäkokous on 18.6.2008 § 3 b hyväksynyt kokonaisorganisaatiomallin. Liikelaitoskuntayhtymän palvelutoiminta jakautuu kolmeen alueeseen. Kullakin alueella on palvelujohtaja. Sosiaalipalvelun alueen
johtajan nimikkeeksi ehdotetaan Sosiaalipalvelujohtaja.
Sosiaalipalvelun alue jakautuu ydinprosesseihin: lapsiperheiden sosiaalityö, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut.
Sosiaalipalvelujohtaja toimii myös perusturvalautakunnan esittelijänä.
Pätevyysvaatimukset määräytyvät lain sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista mukaan (272/2005), 10 § 1.
mom. (pääasiassa hallinnolliset tehtävät).
Yhtymäkokous on päätöksellään 18.6.2008 § 2 b valtuuttanut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan perustamaan tarvittavat virat. Valtuus
kirjataan myöhemmin hallintosääntöön.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 27 §:n mukaan johtokunta
nimeää Liikelaitoskuntayhtymän johtajan ja avainhenkilöt.
Kauhajoen Hallintosäännön 32 §:n mukaan henkilöstön kelpoisuusehdot määrää paikan auki julistava viranomainen.
Työvaliokunta on kokouksessaan 5.8.2008 käsitellyt palvelualueiden
johtajien virkoja ja päätynyt ehdottamaan virkojen täyttämistä sisäisellä
ilmoittautumismenettelyllä. Virkaan voivat ilmoittautua Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnan sekä Kauhajoen kaupungin työntekijät.
Koska lainsäädäntö ei tunne viran sisäistä hakua, johtokunta voi päättää ilmoittautumisajan.
Esittelijän ehdotus: Johtokunta

Pöytäkirjantarkastus:

1.

perustaa sosiaalipalvelujohtajan viran ja;

2.

virka ilmoitetaan haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä kuntien sisäisenä hakuna toistaiseksi täyttämistä varten sekä

3.

virka ilmoitetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.8.2008 klo
13.00. Ilmoitus julkaistaan Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä
Kauhajoen kaupungin ilmoitustaululla sekä Suupohjan Sanomissa, Tejukassa ja Kauhajoen Kunnallislehdessä.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 29 §
(jatkoa 2)

4.
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määrää kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: Kelpoinen sosiaalipalvelujohtajan virkaan on henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/05) 10 §:n 1 mom.
mukainen pätevyys.
Käsittely: Kari Nuuttila saapui kokoukseen asiantuntijaksi tämän asian käsittelyn aikana.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
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30 §
Terveyspalvelujohtajan virka
Johtokunta 30 §

Yhtymäkokous on 18.6.2008 § 3 b hyväksynyt kokonaisorganisaatiomallin. Liikelaitoskuntayhtymän palvelutoiminta jakautuu kolmeen alueeseen. Kullakin alueella on palvelujohtaja. Hoidon ja hoivan alueen
johtajan nimikkeeksi ehdotetaan Terveyspalvelujohtaja.
Hoidon ja hoivan alue jakautuu ydinprosesseihin: polikliininen toiminta,
osastotoiminta, ikäihmisten palvelut, erikoissairaanhoidon ostot ja hoidolliset tukipalvelut.
Pätevyysvaatimuksen edellytetään soveltuva erikoislääkäritutkinto ja
johtamiskokemusta/-koulutus.
Yhtymäkokous on päätöksellään 18.6.2008 § 2 b valtuuttanut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan perustamaan tarvittavat virat. Valtuus
kirjataan myöhemmin hallintosääntöön.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 27 §:n mukaan johtokunta
nimeää Liikelaitoskuntayhtymän johtajan ja avainhenkilöt.
Kauhajoen Hallintosäännön 32 §:n mukaan henkilöstön kelpoisuusehdot määrää paikan auki julistava viranomainen.
Työvaliokunta on kokouksessaan 5.8.2008 käsitellyt palvelualueiden
johtajien virkoja ja päätynyt ehdottamaan virkojen täyttämistä sisäisellä
ilmoittautumismenettelyllä. Virkaan voivat ilmoittautua Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnan sekä Kauhajoen kaupungin työtekijät.
Koska lainsäädäntö ei tunne viran sisäistä hakua, johtokunta voi päättää ilmoittautumisajan.
Esittelijän ehdotus: Johtokunta
1. perustaa terveyspalvelujohtajan viran ja;
2. virka ilmoitetaan haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä kuntien sisäisenä hakuna toistaiseksi täyttämistä varten sekä
3. virka ilmoitetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy
22.8.2008 klo 13.00. Ilmoitus julkaistaan Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen kaupungin ilmoitustaululla sekä Suupohjan Sanomissa, Tejukassa ja Kauhajoen Kunnallislehdessä.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 30 §
(jatkoa 2)
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4. määrää kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: Kelpoinen terveyspalvelujohtajan virkaan on henkilö, jolla on soveltuva erikoislääkäritutkinto ja
johtamiskokemusta/-koulutus.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
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31 §
Ympäristöpalvelujohtajan virka
Johtokunta 31 §

Yhtymäkokous on 18.6.2008 § 3 b hyväksynyt kokonaisorganisaatiomallin. Liikelaitoskuntayhtymän palvelutoiminta jakautuu kolmeen alueeseen. Kullakin alueella on palvelujohtaja. Ympäristötoimen alueen
johtajan nimikkeeksi esitetään Ympäristöpalvelujohtaja.
Ympäristötoimen alue jakautuu ydinprosesseihin: ympäristö ja eläinlääkintä.
Ympäristöterveydenhuolto on osa kansanterveystyötä, joka sisältää
valvontatehtäviä. Soveltuvia peruskoulutuksia ovat korkeakoulututkinto
ympäristö- ja terveystekniikan tai luonnontieteen (elintarviketiede,
eläinlääkintätiede, kemia, lääketiede, mikrobiologia, ympäristötieteet)
alueilta. Johtajalta edellytetään riittävää koulutusta ja vankkaa alan
kokemusta ja asiantuntemusta sekä johtamiskokemusta. Johtajalla tulee olla myös ympäristönsuojelun asiantuntemus. Ympäristöpalvelujohtaja toimii myös ympäristölautakunnan esittelijänä.
Yhtymäkokous on päätöksellään 18.6.2008 § 2 b valtuuttanut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan perustamaan tarvittavat virat. Valtuus
kirjataan myöhemmin hallintosääntöön.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 27 §:n mukaan johtokunta
nimeää Liikelaitoskuntayhtymän johtajan ja avainhenkilöt.
Kauhajoen Hallintosäännön 32 §:n mukaan henkilöstön kelpoisuusehdot määrää paikan auki julistava viranomainen.
Työvaliokunta on kokouksessaan 5.8.2008 käsitellyt palvelualueiden
johtajien virkoja ja päätynyt ehdottamaan virkojen täyttämistä sisäisellä
ilmoittautumismenettelyllä. Virkaan voivat ilmoittautua Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnan sekä Kauhajoen kaupungin työtekijät.
Koska lainsäädäntö ei tunne viran sisäistä hakua, johtokunta voi päättää ilmoittautumisajan.
Esittelijän ehdotus: Johtokunta

Pöytäkirjantarkastus:

1.

perustaa ympäristöpalvelujohtajan viran ja;

2.

virka ilmoitetaan haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä kuntien sisäisenä hakuna toistaiseksi täyttämistä varten sekä

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 31 §
(jatkoa 2)
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3.

virka ilmoitetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.8.2008 klo
13.00. Ilmoitus julkaistaan Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä
Kauhajoen kaupungin ilmoitustaululla, Kristiinankaupungin ja Karijoen
terveyskeskuksen kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä Suupohjan Sanomissa, Tejukassa ja Kauhajoen Kunnallislehdessä.

4.

määrää kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: Kelpoinen ympäristöpalvelujohtajan virkaan on henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto,
vankka alan kokemus ja asiantuntemus sekä johtamiskokemusta.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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§ 32
Sisäisen tukipalvelun johtajan virka
Johtokunta 32 §

Yhtymäkokous on päätöksellään 18.6.2008 § 2 b valtuuttanut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan perustamaan tarvittavat virat. Valtuus
kirjataan myöhemmin hallintosääntöön.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 27 §:n mukaan johtokunta
nimeää Liikelaitoskuntayhtymän johtajan ja avainhenkilöt.
Kauhajoen Hallintosäännön 32 §:n mukaan henkilöstön kelpoisuusehdot määrää paikan auki julistava viranomainen.
Työvaliokunta on kokouksessaan 5.8.2008 käsitellyt palvelualueiden
johtajien virkoja sekä sisäisen tukipalvelun johtamista.
Tukipalvelujohtaja toimii sisäisen tukipalvelualueen vetäjänä.
Hän vastaa liikelaitoskuntayhtymän laskentatoimesta, talousarvion
valmistelusta ja koordinoi henkilöstöasioita.
Työvaliokunta on päätynyt ehdottamaan viran täyttämistä sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä. Virkaan voivat ilmoittautua Isojoen, Karijoen
ja Teuvan kunnan sekä Kauhajoen kaupungin työtekijät.
Koska lainsäädäntö ei tunne viran sisäistä hakua, johtokunta voi päättää ilmoittautumisajan.
Esittelijän ehdotus: Johtokunta
1.

perustaa tukipalvelujohtajan viran ja;

2.

virka ilmoitetaan haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä kuntien sisäisenä hakuna toistaiseksi täyttämistä varten sekä

3.

virka ilmoitetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.8.2008 klo
13.00. Ilmoitus julkaistaan Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä
Kauhajoen kaupungin ilmoitustaululla sekä Suupohjan Sanomissa, Tejukassa ja Kauhajoen Kunnallislehdessä.

4.

määrää kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: Kelpoinen sisäisen tukipalvelujohtajan virkaan on henkilö, jolla on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus taloushallinnon tehtävistä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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33 §
Hallintopäällikön viran perustaminen
Johtokunta 33 §

Yhtymäkokous on päätöksellään 18.6.2008 § 2 b valtuuttanut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan perustamaan tarvittavat virat. Valtuus
kirjataan myöhemmin hallintosääntöön.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 27 §:n mukaan johtokunta
nimeää Liikelaitoskuntayhtymän johtajan ja avainhenkilöt.
Kauhajoen Hallintosäännön 32 §:n mukaan henkilöstön kelpoisuusehdot määrää paikan auki julistava viranomainen.
Sisäisen tukipalvelun alueella hallinnolliset tehtävät (mm. kokouksiin
liittyvät tehtävät), sopimukset, säännöt, sisäisen valvonnan järjestäminen ja arkistointi edellyttävät vastuuhenkilöä. Työvaliokunta on päätynyt ehdottamaan hallintopäällikön viran perustamista mm. näitä tehtäviä varten. Viran hoitaminen edellyttää vankkaa asiantuntemusta hallinnollisista tehtävistä.
Hallintopäällikön esimiehenä toimii tukipalvelujohtaja, joka valitsee hallintopäällikön.
Esittelijän ehdotus: Johtokunta perustaa hallintopäällikön viran.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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34 §
Tiedotusasiat
Johtokunta 34 §

Esittelijän ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Johtokunta päätti 9.7.2008, että johtajan vaali on ehdollinen kunnes
Kari Nuuttila toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen 30 päivän kuluessa valinnasta sekä esittää lain 504/2002 edellyttämän rikosrekisteriotteen.
Nuuttila on toimittanut 28.7.2008 terveydentilastaan hyväksyttävän
lääkärinlausunnon.
Oikeusrekisterikeskuksen 23.7.2008 kirje tietojen luovuttamisesta rikosrekisteristä. Kirjeen mukaan: ” Rikosrekisteriin merkityt tiedot on
pidettävä salassa. Rikosrekisterin otetta tai todistusta, jonka mukaan
merkintöjä ei ole ei voida laillisesti luovuttaa henkilölle itselleen edelleen esitettäviksi mainetodistuksena.
Ainoastaan sellaista työtehtävää varten, johon pysyväisluonteisesti tai
olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisten
kasvatusta, opetusta hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa
voidaan antaa rekisteriote, johon merkitään tiedot seksuaali-, törkeistä
väkivalta- ja huumerikoksista.
Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetunlain esitöiden mukaan lakia ei sovelleta työtehtäviin, joissa työntekijän
yhteydenpito lapsiin on satunnaista tai vastaanottotoiminnan luonteista
ja voidaan olettaa, ettei lapsen ja työntekijän välille synny sellaista
henkilökohtaista tai luottamuksellista suhdetta, joka voisi johtaa lapsen
kohdistuvaan rikokseen.
Edellä esitetyn perusteella totean, että lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan tarkastamismenettelyä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi
hakemuksessanne kuvatun kaltaiseen tehtävään. Pyytämäänne otetta
ei siten anneta.”
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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35 §
Kiireelliset asiat
Johtokunta 35 §

Haastattelut järjestetään 27.8.2008 kello 9.00 alkaen.
Johtokunnan seuraava kokous on 27.8.2008 kello 15.00.
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