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36 §
Terveyspalvelujohtajan virka
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 12.8.2008 / 30

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
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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.
-----

Johtokunta 36 §

Terveyspalvelujohtajan virka on ollut haettavana liikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien henkilöstölle ilmoittautumismenettelyllä. Lisäksi
ilmoitus on julkaistu Kauhajoen kunnallislehdessä, Tejukassa ja Suupohjan Sanomissa sekä kuntien ilmoitustauluilla. Terveyspalvelujohtajan virka on ollut haettavana 13.8. – 22.8.2008 kello 13.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä johtokunnalle on jätetty yksi hakemus. Yhteenveto virkaa hakeneesta esitellään kokouksessa. Lyhyt yhteenveto
toimitetaan kokouskutsun mukana. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.
Esittelijän ehdotus: Johtokunta haastattelee viran hakijaa. Virkavaali
suoritetaan 28.8.2008 kello 10.00 pidettävässä kokouksessa.
Käsittely: Terveyspalvelujohtajan virkaa on hakenut ylilääkäri Kirsti
Kähärä.
Päätös: Merkittiin, että johtokunta suoritti haastattelun.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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37 §
Ympäristöpalvelujohtajan virka
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 12.8.2008 / 31

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.

1.

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.
-----

Johtokunta 37 §

Ympäristöpalvelujohtajan virka on ollut haettavana liikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien henkilöstölle ilmoittautumismenettelyllä. Lisäksi
ilmoitus on julkaistu Kauhajoen kunnallislehdessä, Tejukassa ja Suupohjan Sanomissa, Kristiinankaupungin ja Karijoen terveyskeskuksen
kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä kuntien ilmoitustauluilla. Ympäristöpalvelujohtajan virka on ollut haettavana 13.8. – 22.8.2008 kello
13.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä johtokunnalle on jätetty yksi hakemus. Yhteenveto virkaa hakeneesta esitellään kokouksessa. Lyhyt yhteenveto
toimitetaan kokouskutsun mukana. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.
Esittelijän ehdotus: Johtokunta haastattelee viran hakijaa. Virkavaali
suoritetaan 28.8.2008 kello 10.00 pidettävässä jatkokokouksessa.
Käsittely: Ympäristöpalvelujohtajan virkaa on hakenut ympäristösihteeri Tapani Ojala.
Päätös: Merkittiin, että johtokunta suoritti haastattelun.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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38 §
Sisäisen tukipalvelun johtajan virka
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 12.8.2008 / 32

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

Pöytäkirjantarkastus:

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.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 32 §
(jatkoa 2)
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Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
-----

Johtokunta 38 §

Tukipalvelujohtajan virka on ollut haettavana liikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien henkilöstölle ilmoittautumismenettelyllä. Lisäksi
ilmoitus on julkaistu Kauhajoen kunnallislehdessä, Tejukassa ja Suupohjan Sanomissa sekä kuntien ilmoitustauluilla. Tukipalvelujohtajan
virka on ollut haettavana 13.8. – 22.8.2008 kello 13.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä johtokunnalle on jätetty kolme hakemusta.
Virkaa hakeneiden yhteenveto esitellään kokouksessa. Lyhyt yhteenveto toimitetaan kokouskutsun mukana. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.
Esittelijän ehdotus: Johtokunta haastattelee virkaa hakeneet. Virkavaali suoritetaan 28.8.2008 kello 10.00 pidettävässä kokouksessa.
Käsittely: Tukipalvelujohtajan virkaa ovat hakeneet vt. perusturvajohtaja Pirkko Heikkilä, vs. sivistysjohtaja Pekka Laurila ja vs. talouspäällikkö Tiina Viitala.
Päätös: Merkittiin, että johtokunta haastatteli hakijat.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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39 §
Sosiaalipalvelujohtajan virka
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 12.8.2008 / 29

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:

2.

perustaa sosiaalipalvelujohtajan viran ja;

3.

virka ilmoitetaan haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä kuntien sisäisenä hakuna toistaiseksi täyttämistä varten sekä

4.

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.
-----

Johtokunta 39 §

Sosiaalipalvelujohtajan virka on ollut haettavana liikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien henkilöstölle ilmoittautumismenettelyllä. Lisäksi
ilmoitus on julkaistu Kauhajoen kunnallislehdessä, Tejukassa ja Suupohjan Sanomissa sekä kuntien ilmoitustauluilla. Sosiaalipalvelujohtajan virka on ollut haettavana 13.8. – 22.8.2008 kello 13.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä johtokunnalle on jätetty kaksi hakemusta. Virkaa hakeneiden yhteenveto esitellään kokouksessa. Lyhyt yhteenveto
toimitetaan kokouskutsun mukana. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.
Esittelijän ehdotus: Johtokunta haastattelee virkaa hakeneet. Virkavaali suoritetaan 28.8.2008 kello 10.00 pidettävässä kokouksessa.
Käsittely: Sosiaalipalvelujohtajan virkaa hakivat perusturvajohtaja Erja Heikinniemi ja sosiaalijohtaja Pekka Rahkonen.
Päätös: Merkittiin, että johtokunta haastatteli hakijat.
Merkittiin, että I varapuheenjohtaja Esko Lehtimäki poistui kokouksesta kello 12.45 – 13.53 väliseksi ajaksi.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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40 §
Kiireelliset asiat
Johtokunta 40 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Kiireellisiä asioita ei ollut.

Johtokunta

Yhtymäkokous
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