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89 §
Palkanmaksupäivien päättäminen
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 89 §

Johtokunnan tulee päättää yhtenäiset palkanmaksupäivät liikelaitoskuntayhtymässä. Tällä hetkellä Kauhajoella, Karijoella ja Isojoella palkanmaksupäivät ovat olleet vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden
osalta kuukauden 15. päivä ja määräaikaisten ja sijaisten osalta kuukauden viimeinen päivä. Teuvan kunnassa palkanmaksupäivä on vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden osalta kuukauden 16. päivä ja
määräaikaisten ja sijaisten osalta kuukauden viimeinen päivä.
Yleisen sujuvuuden kannalta esitetään, että 1.1.2009 alkaen kaikkien
vakituisten viran- ja toimenhaltijoiden palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä ja määräaikaisten ja sijaisten palkanmaksupäivä on
kuukauden viimeinen päivä. Kaksi kertaa kuussa maksettavien tuntipalkkaisten työntekijöiden palkanmaksupäiväksi esitetään kuukauden
8. ja 24. päivää. Jos palkanmaksupäivä osuu lauantaille tai sunnuntaille, palkat maksetaan edellisenä pankkipäivänä.
KVTES Luku II, 17 §:n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan
palkka tai palkkio kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen 16.
päivä, jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty tai palkan suoritusperusteista muuta johdu taikka toimivaltainen viranomainen työntekijän palkanmaksun osalta toisin määrää. Jos rahapalkka erääntyy
maksettavaksi pyhäpäivänä tai arkilauantaina taikka arkipäivänä, jona
pankkien yleisesti keskinäisissä maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät eivät säädöskokoelmassa julkaistavan Suomen Pankin ilmoituksen mukaan ole Euroopan keskuspankin tai Suomen Pankin tekemän päätöksen vuoksi käytössä, pidetään lähinnä edellistä muuta arkipäivää erääntymispäivänä.
Määräaikaiselle viranhaltijalle voidaan maksaa palkka tai palkkio kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen viimeisenä arkipäivänä, ei
kuitenkaan lauantaina. Jos palkkion maksaminen edellyttää laskulla
esittävää selvitystä, palkkio maksetaan viimeistään laskutusta seuraavan kalenterikuukauden aikana.
Työvuorolistoista tulevat erilliskorvaukset (työaikakorvaukset) sekä lyhytaikaisten sijaisten, jotka työskentelevät enintään 12 päivää, palkka
maksetaan listan päättymisestä lähinnä seuraavana palkanmaksupäivänä.
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Koska kyseessä on uusi organisaatio ja palkanmaksupäivät eivät
muutu nykyisestä olennaisesti, työntekijäjärjestöjen kanssa ei ole käyty neuvottelumenettelyä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy esittelyssä esitetyt palkanmaksupäivät 1.1.2009 alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
Sovittiin, että selvitetään luottamushenkilöiden palkkioiden maksaminen kuukausittain.
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90 §
Lausunnon antaminen terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 90 §

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä 31.10.2008 mennessä. Lausuntoluonnos
on valmisteltu pitäen lähtökohtana vahvaa perusterveydenhuollon ja
sosiaalipalvelujen kokonaisuutta, jotka tuotetaan lähipalveluperiaatteella.
Valmisteltu lausuntoluonnos on lisätietona. Lisätietona on myös lausuntopyyntö, lakiehdotus sekä JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lausunto.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää antaa lausunnon sosiaali- ja
terveysministeriölle terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä. Lausunto on liitteenä 1 / johtokunta 4.11.2008.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen seuraavin muutoksin kohtaan 4:
Sairaanhoitokuljetuksen keskittämiseen sairaanhoitopiirin vastuulle
suhtaudutaan varauksin. Sairaankuljetuksen osalta tulee huomioida
alueellinen yrittäjyys ja se on saatava mahdollisimman nopeasti.. Sairaanhoitokuljetus tulee saada alueen koko huomioiden lähipalveluna.
Lausunto on pöytäkirjan liitteenä 1 / johtokunta 4.11.2008.
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91 §
Vastaavan ohjaajan viran perustaminen kehitysvammahuoltoon
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 91 §

Liikelaitoskuntayhtymän tulee perustaa kaikki virat. Kunnat puolestaan
lakkauttavat vastaavat virat 31.12.2008, joista viranhaltijat siirtyvät perustettuihin liikelaitoskuntayhtymän virkoihin. Toiminnan käynnistyessä
1.1.2009 vammaispalvelujen ydinprosessi sisältää viran, jota vastaavan nykyisen viran haltija on siirtymässä eläkkeelle. Tiedossa ei ole
tällä hetkellä virkaan siirrettävää toista henkilöä.
Vammaispalvelujen ydinprosessissa virka on vastaavan ohjaajan virka. Virka tulee täyttää, jotta toiminta voi jatkua katkottomasti. Viran alkusijoituspaikka on työ- ja päivätoiminnan aliprosessin alueella. Viranhaltijalta edellytetään korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista tutkintoa sekä opintojen suuntautumista kehitysvammahuoltoon.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää perustaa kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnasta vastaavan ohjaajan viran vammaispalvelujen ydinprosessissa kehitysvammahuollon osaprosessin alueella.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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92 §
Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 92 §

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous pidetään vähintään
kaksi kertaa vuodessa, syysyhtymäkokous pidetään 15.12. mennessä.
Yhtymäkokouksen kutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.
Yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunta.
Yhtymäkokouksen ajankohta voi olla 25.11.2008 klo 15.
Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
2. Tarkastuslautakunnan valinta/Eron myöntäminen Maija Vainionpäälle ja uuden jäsenen vaali
3. Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle 2005 - 2008
4. Selvitys liikelaitoskuntayhtymän toiminnan käynnistymisen ja talousarvion valmistelusta
5. Hallintosäännön hyväksyminen
6. Liikelaitoskuntayhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle 2009 sekä suunnitelmavuosille
2010 -12
Esityslista lähetetään asioiden valmistuttua hyvissä ajoin ennen yhtymäkokousta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle 25.11.2008 klo 15.00. Kokouspaikka on Kauhajoen kaupungintalon
valtuustosali. Käsiteltävät asiat ilmoitetaan esittelyn mukaisesti.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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93 §
Tiedotusasiat
Valmistelija / lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239,
sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 93 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Valtiovarainministeriön kuntaosasto on myöntänyt kuntien yhteistoiminta-avustusta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle
87 400 euroa, kuitenkin enintään 70 prosenttia yhteistoiminnan aloittamisvaiheen kustannuksista, sosiaali- ja terveydenhuollon liikelaitoskuntayhtymän perustamiseen Kauhajoen kaupungin sekä Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien kesken.
Otteet Kauhajoen kaupungin perusturvalautakunnan pöytäkirjasta
21.10.2008
§ 90 Seudullinen työpajahanke – Ohjausryhmän nimeäminen
§ 94 Arviointikertomus vuoden 2007 toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta.
Pykälät ovat lisätietona.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

.
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94 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija / lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239,
sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 94 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Sosiaalipalvelujohtaja päätökset 22.10.2008;
§ 1 Johtajan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen / Vammaispalvelut
Johtavan sosiaalityöntekijän virkaan vammaispalvelujen ydinprosessialueelle on valittu sosiaalityöntekijä Erja Kippola 1.9.2009 alkaen. Hakijoita oli kaksi.
2 § Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen / Vammaispalvelut.
Johtavan sosiaalityöntekijän virkaan vammaispalvelujen ydinprosessialueelle on valittu Erja Kippolan vuorotteluvapaan ajaksi ajalle 1.1. – 31.8.2009 sosiaalityöntekijä Kastehelmi Ketola.
3 § Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen / Aikuissosiaalityö.
Johtajan sosiaalityöntekijän virkaan aikuissosiaalityön ydinprosessialueelle on valittu sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä 1.1.2009 alkaen. Hakijoita oli yksi.
4 § Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen / Lapsiperheiden
sosiaalityö.
Johtavan sosiaalityöntekijän virkaan lapsiperheiden ydinprosessialueelle on valittu ajalle 1.1. – 31.8.2009 johtaja sosiaalityöntekijä
Seija Pietari. Hakijoita oli 3.
5 § Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen / Lapsiperheiden
sosiaalityö.
Johtavan sosiaalityöntekijän virkaan lapsiperheiden ydinprosessialueelle on valittu 1.9.2009 alkaen sosiaalityöntekijä Paula UusiHakala.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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95 §
Muut asiat
Johtokunta 95 §

Johtokunnan seuraava kokous 11.11.2008 kello 16.00 ja mahdollisesti 20.11.2008 kello 16.00.

Merkittiin, että Antti Rantakokko saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
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