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66 §
Ympäristösihteerin viran perustaminen liikelaitoskuntayhtymään
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 66 §

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.
Ympäristön palveluryhmä on valmistellut ympäristönsuojelun toimintojen järjestämistä 1.1.2009. Keskeisenä kysymyksenä on turvata toiminnan kannalta välttämättömät resurssit, sekä keskitetty toimintamalli
töiden järjestämisessä. Viran perustaminen ja täyttäminen on syytä
tehdä hyvissä ajoin, jotta virkaan valittu voi aloittaa virassaan 1.1.2009
Suupohjan palveluliikelaitoskuntayhtymän neljän kunnan alueella on
nykyisin kaksi ympäristöviranhaltijaa. Toinen ympäristöviranhaltijoista
siirtyy 1.10.2008 alkaen liikelaitoksen ympäristöpalvelujohtajaksi. Ympäristöpalvelujohtajan toimenkuvaan määritetään myös kuuluvan ympäristöviranhaltijan viranomaistöitä.
Nyt on tarkoitus perustaa yksi ympäristösihteerin virka. Virkaan siirtymistä tarjotaan perussopimuksen mukaisesti nykyisin virassa olevalle,
liikelaitoskuntayhtymän palvelukseen siirtyvälle työntekijälle.
Viran perustamiseen liittyvä lisätieto on toimitettu johtokunnan jäsenille.
Johtajan ehdotus: Johtokunta perustaa ympäristösihteerin viran.
Käsittely: Ympäristösihteeri Tapani Ojala oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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67 §
Ympäristöterveystarkastajan neljän viran perustaminen liikelaitoskuntayhtymään
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 67 §

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.
Ympäristön palveluryhmä on pohtinut ympäristöterveyshuollon toimintojen järjestämistä 1.1.2009. Keskeisenä kysymyksessä on riittävä
henkilökunta, sekä Elintarvikeviraston vaade liikelaitoskuntayhtymän
alueella turvata riittävät henkilöstöresurssit, sekä toiminnan keskittäminen.
Suupohjan palveluliikelaitoskuntayhtymän neljän kunnan alueella on
nykyisin kolme ympäristöterveystarkastajaa. Virkoihin siirtymistä tarjotaan perussopimuksen mukaisesti ensin nykyisissä ympäristöterveystarkastajien viroissa oleville ja sen jälkeen avoimeksi jäävät virat laitetaan ulkoiseen hakuun välittömästi tämän jälkeen.
Yksi virka on nykytilanteeseen verrattuna uusi. Yhden uuden viran perustaminen ja auki julistaminen antaa toisaalta hyvällä keskittämisellä
ja toisaalta töiden hyvällä järjestelyllä mahdollisuuden täyttää Elintarvikeviraston asettamat vaateet riittävistä henkilöresursseista, ja valvontatarpeesta, kuntayhtymän alueella, sekä turvata strategian mukaisesti ennaltaehkäisevin toiminnoin kustannukset kohtuulliselle tasolle.
Vuoden 2009 alusta liikelaitoskuntayhtymän alueella siirrytään ympäristöterveysvalvonnassa valvonnankin osalta maksullisuuteen, mikä
vähentää merkittävästi uuden viran palkkauksesta aiheutuvia kokonaiskustannusten nousua.
Virkojen perustamiseen liittyvä lisätieto on toimitettu johtokunnan jäsenille.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 67 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
2.10.2008

Sivu

122

Johtajan ehdotus: Johtokunta perustaa neljä (4) ympäristöterveystarkastajan virkaa.
Käsittely: Ympäristösihteeri Tapani Ojala oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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68 §
Eläinlääkärin viiden viran perustaminen liikelaitoskuntayhtymään
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 68 §

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.
Ympäristön palveluryhmä on pohtinut eläinlääkintähuollon päivystystoiminnan järjestämistä 1.1.2009. Keskeisenä kysymyksenä on eläinlääkäreiden rekrytoinnin onnistuminen sekä sijaisten saanti päivystykseen. Virkapaketti on syytä valmistella hyvissä ajoin, jotta virkoihin valitut henkilöt voivat aloitta virassaan 1.1.2009
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän neljän kunnan alueella
on nykyisin 5 eläinlääkärin virkaa. Yksi eläinlääkäreistä toimii myös
vastaavana eläinlääkärinä. Virkoihin siirtymistä tarjotaan perussopimuksen mukaisesti ensin nykyisissä eläinlääkärin viroissa oleville ja
sen jälkeen avoimeksi jäävät virat laitetaan ulkoiseen hakuun välittömästi tämän jälkeen. Rekrytointi tulisi saada valmiiksi lokakuun aikana,
jotta varsinkin päivystysjärjestelyt voidaan ratkaista hyvissä ajoin ennen vuoden 2009 vaihdetta. Uusien liikelaitoskuntayhtymän virkojen
kokonaismäärä on suunnitelmassa sama kuin kunnissa 31.12.2008
lakkaavien virkojen määrä.
Virkoihin siirretään suostumuksensa mukaisesti nykyiset vastaavat viranhaltijat 1.1.2009 heidän virkojensa lakkautuessa samanaikaisesti.
Nykyisellään Karijoella ei ole viranhaltijaa eikä sijaista ole saatu. Kristiinan-Karijoen kuntayhtymä hoitaa sijaisjärjestelyt 31.12.2008 asti. Karijoen osalta perustettavan viran auki julistaminen tulisi tapahtua välittömästi.
Virkojen perustamiseen liittyvä lisätieto on toimitettu johtokunnan jäsenille.
Johtajan ehdotus: Johtokunta perustaa viisi (5) eläinlääkärin virkaa.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 68 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
2.10.2008

Sivu

124

Käsittely: Ympäristösihteeri Tapani Ojala oli läsnä hyväksyttynä
asiantuntijana asian käsittelyn ajan
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
2.10.2008

Sivu

125

69 §
Vastaavan hygieenikkoeläinlääkärin viran perustaminen liikelaitoskuntayhtymään
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 69 §

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.
Ympäristön palveluryhmä on pohtinut eläinlääkintähuollon jääviys ja
esteellisyysasioiden järjestämistä liikelaitoskuntayhtymässä 1.1.2009
alkaen. Keskeisenä kysymyksenä on eläinlääkintähuoltolain muutosehdotus, jossa esteellisyys ja jääviystilanteiden poistamiseksi tulee
kunnissa ja kuntayhtymien alueilla eriyttää praktiikkaa ja valvontaa
suorittavat virat toisistaan.
Hygieenikkoeläinlääkärin virka on suunnitelmassa uusi virka nykytilanteeseen verrattuna. Hygieenikkoeläinlääkärin viran myötä saadaan liikelaitoskuntayhtymän koko toiminta-alueelle vastaavana eläinlääkärinä toimiva viranomainen, joka vastaa konkreettisesti eläinlääkinnän
hallinnollisista järjestelyistä, hygienialainalaisten laitosten ja eläinperäisten elintarvikkeiden, eläinten tuonnin ja viennin, eläinten hyvinvoinnin sekä lihantarkastukseen ja maitohygieniaan liittyvistä valvontaja tarkastustehtävistä sekä neuvonnasta.
Hygieenikkoeläinlääkäri ei tee praktiikkaa, jolloin tarkastuksien ja valvonnan yhteydessä hallinnolliset menettelyt hoituvat puolueettomasti
eikä virkamiehen esteellisyyttä ole. Hygieenikkoeläinlääkärin työpanos
keventää niin praktiikkaa tekevien eläinlääkäreiden kuin terveystarkastajien työn kuormittavuutta ja antaa näille henkilöille mahdollisuuden
syventää osaamistaan muilla alueilla. Paikalliset elintarvikealan yrittäjät sekä elintarvike- ja ympäristölaboratorio voivat hyödyntää hygieenikkoeläinlääkärin osaamista tarkastuksien, valvonnan sekä neuvonnan kautta.
Uuden eläinlääkintähuoltolakiesityksen mukaan valtion suoraan eläinlääkäreille maksamat korvaukset poistuvat ja nämä rahat suunnataan
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suoraan kunnille ja kuntayhtymille, jotka järjestävät elintarvikelain,
eläintautilain ja eläinsuojelulain mukaiset valvonta- ja tarkastuskäynnit
praktiikasta eriytettynä alueillaan. Näin osa hygieenikkoeläinlääkärin
aiheuttamista kuluista saadaan suoraan valtion varoista.
Viran perustamiseen liittyvä lisätieto on toimitettu johtokunnan jäsenille.
Hygieenikkoeläinlääkäripalvelujen järjestämisestä neuvotellaan ennen
viran auki julistamista tavoitteena yhteistoimintamahdollisuuksien selvittäminen JIK-kuntayhtymän kanssa. Alustavia keskusteluja on jo käyty ja asiaa selvitetään tarkemmin kokouksessa. Mahdollinen osto- tai
myyntipalveluvaihtoehto tutkitaan myös.
Johtajan ehdotus: Johtokunta perustaa hygieenikkoeläinlääkärin viran.
Käsittely: Ympäristösihteeri Tapani Ojala oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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70 §
Johtokunnan ohjeistus sääntöjen tulkinnasta
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 70 §

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 § e)-kohdan mukaan
yhtymäkokous hyväksyy toiminnan kannalta keskeiset säännöt. Perussopimuksen 11 § i) mukaan johtokunta päättää alaistensa toimien
täyttämisestä ja niitä koskevista muista ehdoista, ellei niitä ole annettu
johtajan tehtäväksi.
Perussopimuksen 27 §:ssä (siirtymäsäännökset) todetaan lisäksi:
”Johtokunta nimeää Liikelaitoskuntayhtymän johtajan ja avainhenkilöt,
tekee Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan käynnistymisen kannalta tarvittavat sopimukset, vastaa talousarvion valmistelusta ja palvelutoiminnan käynnistämisen valmistelusta. ”
Yhtymäkokous on päättänyt kokouksessaan 18.6.2008 2 a §, että sovellettavaksi tulevat Kauhajoen kaupungin säännöt siihen asti, kunnes
liikelaitoskuntayhtymä on hyväksynyt omat johtosääntönsä.
Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön valmistelu on vielä kesken.
Ennen hallintosäännön voimaantuloa on toimintojen kannalta syytä
täsmentää tehtyjä päätöksiä, jotta käytännön työ voi edetä katkeamatta.
Käytännössä johtokunnalla ei ole sen alaista henkilöstöä ainakaan
ennen toiminnan käynnistymistä 1.1.2009 lukuun ottamatta johtajaa.
Näin ollen johtokunta on suorittanut siirtymäsäännöksien mukaisen
avaintoimijoiden valinnan, kun se on valinnut palvelualueiden johtajat.
Delegoinnin kannalta johtokunnan on syytä määritellä kantansa Kauhajoen kaupungin hallintosääntöä huomioiden toimielinten ja viranhaltijoiden vastaavuuden. Hallintosääntö sisältää myös mahdollisuuden
edelleen delegoida toimivaltaa.
Kauhajoen kaupungin hallintosäännön
- 5 §:n 13 kohta (Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta, delegointiin liittyvä): ”…lautakunnan tai jaoston, kaupunginjohtajan tai osastopäällikön oikeuttamista ratkaisemaan päätösvaltaansa kuuluvan asian.”
- 14 § (henkilöstöjärjestelmä): ”Lautakunta päättää osaston jakamisesta vastuualueisiin ja siitä kuka toimii vastuualueen esimiehenä.”
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18 § (kaupunginjohtajan sijaisuus): ”Kaupunginjohtajan estyneenä
ollessa, esteellisyyden sattuessa tai viran ollessa avoinna hoitaa
kaupunginjohtajan tehtäviä hallintojohtaja ja hänen estyneenä
ollessaan talousjohtaja.”
19 § (talousjohtajan ratkaisuvalta) kokonaisuudessaan
28 § (ratkaisuvalta henkilöstövalinnoissa): ”lautakunta päättää vastuualueiden esimiesten sekä peruskoulun ….valinnasta.” Ja edelleen: ”osastopäällikkö tai vastuualueen esimies päättää muun henkilöstön valinnasta, ellei hän ole antanut tehtävää osavastuualueen
esimiehelle.”
42 § (hankinnat): ”Kaupunginhallitus tai lautakunta päättää alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden hankintavaltuuksien rajat
valtuustokausittain.”
67 §: (tiedottaminen):”Kaupungin tiedottamista johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleisohjeet kaupungin tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kaupungin viranhaltijoista.”

Lähtökohtana on, että toimitaan ensisijaisesti aina lainsäädännön ja
perussopimuksen mukaisesti. Tietyt tehtävät on yksiselitteisesti määrätty mm. perussopimuksessa jollekin toimielimelle. Aikaisemmin tehty päätös soveltaa Kauhajoen kaupungin hallintosääntöä siirtää toimivaltaa tietyissä kohdin muille toimijoille. Näin on myös tilanteissa, joissa asiasta ei mainintaa perussopimuksessa ja asia näin ollen muutoin
tulisi johtokunnan käsitellä. Kun asiasta on menettelyohje Kauhajoen
kaupungin hallintosäännössä, sitä tällöin noudatetaan.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi edellä olevan selvityksen. Sen johdosta johtokunta päättää:
1. Kaupungin lautakuntaa vastaavaa toimivaltaa käyttää liikelaitoskuntayhtymässä johtokunta. Vastuualueita vastaa yhtymässä ydinprosessit. Niiden vastuuhenkilöiden valinta delegoidaan vastaavien
palvelualueiden johtajille. (Vastaa: Kauhajoen kaupungin hallintosääntö 14 §).
2. Liikelaitoskuntayhtymän johtajan sijaisena toimii tarvittaessa sisäisen tukipalvelun johtaja. (Vastaa: Kauhajoen kaupungin hallintosääntö 18 §).
3. Sisäisen tukipalvelun johtaja rinnastetaan soveltuvin osin talousjohtajaan.
4. Palvelualueen johtaja rinnastetaan osastopäällikköön. Ydinprosessista vastaava viranhaltija rinnastetaan vastuualueen esimieheen.
(Vastaa: Kauhajoen kaupungin hallintosääntö 28 §). Henkilöstövalinnoissa ennen päätöksen tekemistä tulee asiasta tiedottaa johtajalle ja palvelualueen johtajalle.
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Johtokunta 70 §
(jatkoa 3)
5. Välttämättömissä hankinnoissa käynnistysvaiheessa hankintavaltuus alle 15.000 euron (alv 0 %) hankinnoissa on toiminnan käynnistyessä johtajalla ja palvelualueiden johtajilla. (Vastaa: Kauhajoen kaupungin hallintosääntö 42 §).
6. Perustamisvaiheessa tiedottamisesta ohjeita antaa ja vastaa ensisijaisesti liikelaitoskuntayhtymän johtaja. Kukin palvelualueen johtaja vastaa oman toimialansa osalta yhteistyössä tiedottamisesta.
(Vastaa: Kauhajoen kaupungin hallintosääntö 67 §).
Käsittely: Keskustelun aikana esittelijä esitti lisättäväksi kohdan
7. Johtajan matkalaskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen täydennettynä kohdalla 7.
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71 §
Terveyspalvelujohtajan palkkauksen hinnoittelutunnuksen muutos
Terveyspalvelujohtajan viran vastaanottaminen ja palkkaus
Terveyspalvelujohtajan virka
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 12.8.2008 / 30
Johtokunta 27.8.2008 / 36
Johtokunta 28.8.2008 / 41

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
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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 sekä Suupohjan Sanomissa,
Tejukassa ja Kauhajoen Kunnallislehdessä.
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 ilmoitustaululla. Terveyspalvelujohtajan virka on ollut haettavina 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.
----Valmistelija / lisätiedot: liikelaitoksen vt. johtaja Kari Nuuttila, puh.040 543 1295,
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 41 §

Vt. johtajan ehdotus: Johtokunta valitsee terveyspalvelujohtajan virkaan Kirsti Kähärän. Palkkauksesta tehdään erillinen päätös. Viran
vastaanottamisajankohdan sopii liikelaitoskuntayhtymän johtaja.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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Valmistelija / lisätiedot: liikelaitoksen vt. johtaja Kari Nuuttila, puh.040 543 1295,
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Vt. johtajan ehdotus: Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän palkka
määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 5 600 euroa / kk (L1TK2000) ja henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa 10 %, 560 euroa ja henkilökohtaisen lisän harkinnanvarainen osa 645 euroa (sisältää 7,5 %:n paikalliseen sopimukseen perustuvan koulutuslisän) ja loppupalkka on 6 805
euroa / kk. Palkkaan tulee lääkärisopimuksen mukaiset yleiskorotukset. Kähärä ei toimi enää väestövastuulääkärinä.
Kirsti Kähärä ottaa viran vastaan 1.10.2008.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
----Valmistelija / lisätiedot: liikelaitoksen vt. johtaja Kari Nuuttila, puh.040 543 1295,
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 71 §

Palkkauspäätöstä on myöhemmin käytyjen keskustelun johdosta syytä
tarkentaa. Huolimatta siitä, että terveyspalvelujohtajalla ei ole vastuuväestöä hän voi edelleen kuulua väestövastuusopimuksen piiriin.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää palkkausperusteeksi L1VV2001.
Muutoin palkkauspäätös on ennallaan. Viran vastaan ottamisesta päätetään vielä erikseen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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72 §
Terveyspalvelujohtajan ja ympäristöpalvelujohtajan viran hoito vuonna
2008
Valmistelija / lisätiedot: liikelaitoksen vt. johtaja Kari Nuuttila, puh.040 543 1295,
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 72 §

Terveyspalvelujohtajaksi valitulla Kirsti Kähärällä ja
ympäristöpalvelujohtajaksi valitulla Tapani Ojalalla ei ole sijaista
Kauhajoen kaupungilla loppuvuonna 2008. Heidän osaltaan on
järjestettävä ennen 1.10.2008 olleiden virkatehtävien hoitaminen
uudessa tilanteessa. Molempien osalta on aikaisemmin sovittu
viran vastaanottaminen 1.10.2008. Kauhajoella viikolla 39
tapahtunut traaginen tapahtuma keskeytti myös tähän liittyvän
valmistelutyön ja sopimusten valmistelun. Tarkoitus oli, että
liikelaitoskuntayhtymä myy sopimuksella virkatyötä Kauhajoen
kaupungille loppuvuoden 2008 tarpeellisessa laajuudessa
kummankin viranhaltijan osalta. Valmistelutyölle tarvitaan vielä
aikaa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että terveyspalvelujohtajan ja
ympäristöpalvelujohtajan virkojen hoito alkaa sen jälkeen, kun tarpeelliset virkojen hoitoon liittyvät järjestelyt loppuvuodelle 2008 on sovittu
Kauhajoen kaupungin ja liikelaitoskuntayhtymän kesken.
Siihen saakka kunnes em. palvelualueiden johtajien virkojen hoito alkaa, tarvittavat hallinnolliset päätökset heidän osaltaan tekee liikelaitoskuntayhtymän johtaja.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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Muut asiat
Johtokunta 73 §
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