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108 §
Lausunto virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 108 §

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on pyytänyt lausuntoa virka-ajan
ulkopuolisen päivystyksen siirtämisestä tulevaan päivystyskeskukseen
30.11.2008 mennessä. Lausunto on valmisteltu pitäen lähtökohtana
johtokunnan päätöstä terveyskeskusten päivystystoiminnan järjestämisestä yhteistoiminta-alueella, johtokunta 11.11.2008 § 97.
Valmisteltu lausunto on lisätietona. Lisätietona on myös lausuntopyyntö.
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi lausunnon virkaajan ulkopuolisesta päivystyksestä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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109 §
Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 109 §

Lain yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 mukaisesti työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja,
jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta ja tietojen käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaa liittyvien etuuksien suorittamiseksi tai sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu
syy, tai jos työntekijä nimenomaisesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella. Lisäksi työnantajalla on oikeus käsitellä näitä tietoja niissä tilanteissa ja siinä laajuudessa, kuin muualla laissa erikseen säädetään.
Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka
näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä tai panevat niitä toimeen. Työnantajan on nimettävä
nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa
koskevien tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana eikä sen päättymisen
jälkeen.
Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista työnantajan keräämistä henkilötiedoista.
Johtajan ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
työtehtävissä esimiehillä ja Kauhajoen kaupungin palkkasihteereillä on
oikeus käsitellä terveydentilaa koskevia tietoja. Seutupalvelukeskuksen perustamisen jälkeen, seutupalvelukeskuksen palkkasihteereillä
on oikeus käsitellä terveydentilaa koskevia tietoja. Lääkärintodistukset
säilytetään, tarvittavan ajan, tietosuojaa koskevat säännökset huomioon ottaen, keskitetysti Kauhajoen kaupungin palkkatoimistossa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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110 §
Eläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärä vuodelle 2009
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 110 §

Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan
lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta
ja haltijoilta. Kunnan/kuntayhtymän tulee vahvistaa kalenterivuoden
loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi.
Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut. Kuntien eläkevakuutus on ilmoittanut
yleiskirjeellä 2/2008 27.10.2008 vuoden 2009 palkkioiden enimmäismäärän, joka on 46.645,68 euroa. Vuonna 2008 palkkioiden enimmäismäärä on ollut 44.207,28 euroa.
Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enimmäismäärä
eläinlääkäreittäin. Palkkioiden määrä on aiheellista vahvistaa arviona
myös vahvistamishetkellä avoimena oleville viroille.
Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään
vakinaisien eläinlääkärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä työntekijöillä sekä
tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjille, jotka eivät ole vakinaisessa virassa.
Päätöksessä on ilmoitettava, mitkä muut kunnat kuuluvat samaan päivystysrenkaaseen sekä mistä lukien kunta on siihen kuulunut.
Sijaisten ja ulkopuolisten päivystäjien palkkioiden määrä voidaan vahvistaa vuosipalkkiona tai päiväpalkkiona. Kun palkkio on vahvistettu
päiväpalkkiona, on se käytävä päätöksestä ilmi. Jos sijaisen ja päivystäjän palkkioiden enimmäismäärä on vahvistettu vuosipalkkiona, käytetään jakajana 360 päivää laskettaessa tietyn sijaisuuden tai päivystyksen toimenpidepalkkioiden määrää.
Johtajan ehdotus: Palkkioiden määräksi vuodelle 2009 vahvistetaan
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän eläinlääkäreille Arto
Kangasniemelle, Taina Kalliomäelle, Kari Lähdesmäelle ja Tapani
Pukkilalle enimmäismäärä 46.645,68 euroa. Palkkio vahvistetaan
myös tällä hetkellä yhdelle avoimena olevalle viralle. Sijaisten, tilapäisten viranhaltijoiden ja päivystäjien palkkioiden määrä lasketaan päiväpalkkiona kertomalla sijaisuus- tai päivystyspäivien lukumäärä vakinaisten palkkioiden määrä (46.645,68 euroa) ja jakamalla tämä
360:llä.
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Johtokunta 110 §
(jatkoa 2)
Liikelaitoskuntayhtymän alueella toimii yksi päivystysrengas 1.1.2009
alkaen. Renkaaseen kuuluvat kunnat ovat Isojoki, Karijoki, Kauhajoki
ja Teuva.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskusteluta.
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111 §
Hammashuollon hankintasopimuksen option käyttö vuodelle 2009
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 111 §

Etelä-Pohjanmaan hammashuollon hankintarenkaaseen ovat kuuluneet Ilmajoki, Jalasjärvi, Jurva, Kauhajoki, Kurikka, Laihia, Isokyrö,
Vähäkyrö ja Teuva. Hankintarengas on 5.12.2007 päättänyt hankkia
hammashuollon hoitotarvikkeet vuodelle 2008 Hammasväline Oy:ltä.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä aloittavat toimintansa 1.1.2009. Tarjousten pyytäminen täytyy tästä syystä miettiä uudelleen, eli pyydetäänkö tulevaisuudessa tarjoukset vain Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hammashuollolle.
Hammasväline Oy:ltä on pyydetty tarjousten HT8-5000080-1 ja HT7540705-1 ja vuosisopimuksen jatkamista 31.12.2009 saakka. Hammasväline Oy on ilmoittanut 3.10.2008 jatkavansa sopimusta ja tarjouksia 31.12.2009 saakka. Täten hammashuolto saa suunnitteluaikaa
hankintoihin.
Hankintasopimus on ollut edullinen, hankinnoissa on saanut tietyn
alennusprosentin ja lisäksi yhden koulutuspäivän koko henkilöstölle ja
lisäksi on saatu ns. vuosihyvitysprosentin ostoista, joita on käytetty laitehankintoihin ja koulutukseen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Hammasväline Oy:n option
käytön vuodelle 2009 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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112 §
Ostopalvelusopimusten hinnantarkistus/Terveyspalvelut Mendis Oy
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 112 §

Terveyspalvelut Mendis Oy on 14.7.2008 (Kauhajoen palvelukoti ja
Teuvan palvelukoti) saapuneessa kirjeessä esittänyt ostopalvelun
hinnankorotuksia 1.1.2009 seuraavasti: Vuorokausihintaan tulisi
4,87 %:n korotus eli uusi hinta olisi 99,89 €/vrk (korotus 4,63 €).
Ostopalvelusopimusten mukaan esitykset hinnan tarkistamisesta on
tehtävä viimeistään seitsemän kuukautta ennen ehdotettua muutosta. Hinnanmuutoksista käydään ostajan ja yrittäjän kahdenkeskiset
neuvottelut.
Hinnantarkistus tehdään periaatteella, jossa korotus muodostuu
suhteessa 70 % ansiotasoindeksin nousun ja 30 % kuluttajahintaindeksin nousun perusteella. Tarkistus tulee kokopäivähintaan.
Korotusesitys perustuu ansiotasoindeksiin 1/2008 ja elinkustannusindeksiin 5/2008. Aiempina vuosina esitys on perustunut ansiotasoindeksiin 1/kuluva vuosi ja elinkustannusindeksiin 5/kuluva
vuosi.
Terveyspalvelut Mendis Oy esitti, että esitykset hinnan tarkistamisesta tehtäisiin kuutta kuukautta ennen ehdotettua muutosta. Sopimuksessa todetaan ajan olevan seitsemän kuukautta. Näin ollen se
olisi sama kuin irtisanomisaika.
Asian lisätietona on hinnantarkistuskirje, neuvottelumuistio ja päivitetty sopimus.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Terveyspalvelut Mendis
Oy:n Kauhajoen ja Teuvan palvelukotien hinnankorotukset 1.1.2009
lukien siten, että vuorokausihinta on 99,89 €. Lisäksi Kauhajoen ja
Teuvan palvelukoteja koskevat sopimukset siirtyvät Kauhajoen
kaupungilta ja Teuvan kunnalta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle. Lisäksi sopimukset yhdistetään. Johtokunta hyväksyy hinnantarkistusajankohdan muutoksen kuutta kuukautta ennen
ehdotettua hinnanmuutosta.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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113 §
Ostopalvelusopimuksen hinnankorotus/Mendis Palvelukodit Oy
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 113 §

Mendis Palvelukodit Oy on 12.9.2008 saapuneessa kirjeessään
esittänyt ostopalvelun hinnankorotusta 1.1.2009 seuraavasti: Vuorokausihintaan tulisi 4,87 %:n korotus eli uusi hinta olisi 102,97
€/vrk (korotus 4,78 €).
Mendis Palvelukodit Oy ylläpitää Alahärmässä entisessä Härmän
sairaalan kiinteistössä kahta mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua
palvelukotia: Välitupa ja Ylätupa. Välituvassa on sijoitettuna yksi
kauhajokinen henkilö.
Ostopalvelusopimuksen mukaan esitys hinnan tarkistamisesta on
tehtävä viimeistään seitsemän kuukautta ennen ehdotettua muutosta. Hinnanmuutoksista käydään ostajan ja yrittäjän kahdenkeskiset
neuvottelut.
Hinnantarkistus tehdään periaatteella, jossa korotus muodostuu
suhteessa 70 % ansiotasoindeksin nousun ja 30 % kuluttajahintaindeksin nousun perusteella. Tarkistus tulee kokopäivähintaan.
Korotusesitys perustuu ansiotasoindeksiin 1/2008 ja elinkustannusindeksiin 5/2008. Aiempina vuosina esitys on perustunut ansiotasoindeksiin 1/kuluva vuosi ja elinkustannusindeksiin 5/kuluva
vuosi.
Mendis Palvelukodit Oy esitti, että esitykset hinnan tarkistamisesta
tehtäisiin kuutta kuukautta ennen ehdotettua muutosta. Sopimuksessa todetaan ajan olevan seitsemän kuukautta. Näin ollen se olisi
sama kuin irtisanomisaika.
Asian lisätietona on saapunut kirje ja päivitetty sopimus.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Mendis Palvelukodit Oy:n
hinnankorotuksen 1.1.2009 lukien siten, että vuorokausihinta on
102,97 €. Sopimus siirtyy Kauhajoen kaupungilta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle. Johtokunta hyväksyy hinnantarkistusajankohdan muutoksen kuutta kuukautta ennen ehdotettua hinnanmuutosta.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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114 §
Ostopalvelusopimuksen hinnantarkistus/Kauhajoen Invalidit ry
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 114 §

Kauhajoen Invalidit ry. esittää neuvottelussa 7.11.2008 yhdistyksen
ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän väliseen ostopalvelusopimukseen tarkistusta, jolla katettaisiin menoihin odotettavissa olevat lisäykset. Ehdotus uudeksi maksuksi 1.1.2009 alkaen on
82,00 e/vrk/hlö (korotus 7,67 € eli 10,32 %), perusteluina hinnankorotukselle ovat henkilöstökulujen, sähkönhinnan sekä elintarvikkeiden kustannusten kasvu. (Vuonna 2008 hinta on 74,33 €/vrk.)
Liikelaitoskuntayhtymä ostaa Kauhajoen Invalidit ry:ltä Asuulin
asuntolan 19 asumispalvelupaikkaa, joihin sisältyy myös mahdollinen intervallipaikka.
Sopimusneuvottelussa tuli esiin seuraavat asiat liittyen sopimuksen
sisällön muuttamiseen: hinta tulee tarkistaa, mikäli viranomainen
määrää alarajan (henkilöstömitoitus) tai toiminta muuttuu oleellisesti
(henkilörakenteen muutos). Lisäksi yhdistys esitti, että hintaneuvottelu tulisi olla erikseen vuosittain ja sopimukseen tulee kirjata rekisteripidon vastuut ja tietosuojasta huolehtiminen.
Asian lisätietona on neuvottelumuistio ja päivitetty sopimus.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Kauhajoen Invalidit ry:n
kanssa tehtyyn ostopalvelusopimukseen 1.1.2009 lähtien asumispalvelun hinnaksi 82,00 €/päivä.
Sopimus siirtyy Kauhajoen kaupungilta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle. Sopimus on toistaiseksi voimassa, kuuden
kuukauden irtisanomisajalla. Sopimukseen kirjataan seuraavat
säännöt: Rekisterinpitäjänä on palvelun tuottaja, Kauhajoen Invalidit
ry, jolloin arkistointivelvollisuus kuuluu tuottajalle. Hintaneuvottelu
on erikseen vuosittain elokuun aikana sekä hintaa tulee tarkistaa,
mikäli viranomaisen määräykset vaikuttavat henkilöstömitoitukseen
tai asiakkaiden henkilörakenne muuttuu oleellisesti.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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115 §
Ostopalvelusopimuksen tarkistus / Sarpat Oy
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 115 §

Kauhajoen kaupungin perusturvalautakunnalla on toistaiseksi voimassa oleva ostopalvelusopimus mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien tuettua asumista, päivätoimintaa ja avohoidon järjestämistä sekä lasten ja nuorten tukitoimintaa ja tuettua asumista tuottavan yksityisen palveluntuottajan Sarpat Oy:n kanssa. Ostopalvelusopimus on hyväksytty Kauhajoen kaupungin perusturvalautakunnassa
28.3.2007 § 25.
Tukiasumistoiminta/Kiertotie 10 on laitosta korvaavaa erittäin kattavaa tukea antavaa asumispalvelua. Sarpat Oy:llä on käytössään rivitalo, jossa on kuusi kaksiota ja yksiö sekä työtilaa. Työntekijät ovat paikalla koko päivän. Iltaisin ja viikonloppuna heidät tavoittaa puhelimitse.
Tukiasumistoiminta/Kaisantie 2 on suunnattu henkilöille, jotka eivät
tarvitse ympärivuorokautista asumispalvelua. Toiminta voi sisältää
myös lyhytaikaista intervallitukiasumista.
Tukiasumistoiminnassa kuntoutuja asuu hallinnoimassaan asunnossa
ja maksaa asumisensa ja ruokahuoltonsa itse. Hänellä on mahdollisuus osallistua arkisin toiminnalliseen terapiaan. Tuki sisältää myös
mahdollisesti lääkehoidon toteutuksen ja seurannan sekä kokonaisvaltaisen henkilökohtaisen tuen.
Päivätoiminnan tarkoitus on kuntoutujan toiminnallisen, fyysisen ja
psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäminen niin, että hän pystyisi mahdollisimman pitkään selviytymään kotonaan. Päivätoimintaan kuuluu toiminnallinen terapia arkipäivisin, lääkkeistä ja kuntoutuksesta huolehtiminen ja toimintaedellytysten jatkuva arviointi.
Tukikäyntien tarkoituksena on auttaa henkilöä selviytymään omassa
asunnossa mahdollisimman pitkään tai kokonaan ilman mittavampia
tukitoimia. Asiakasta tuetaan omatoimisuuteen, lääkehoitoa seurataan
kuntoutussuunnitelman mukaisesti.
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Nuorten tukihenkilötoiminta, tukiasuminen on ennaltaehkäisevää
tai korjaavaa toimintaa. Nuorta tuetaan selviytymään kotonaan, ettei
tarvitse siirtyä esim. lastensuojelulaitokseen. Toisaalta voidaan tukea
nuorta laitoksen jälkeen jälkihuollossa. Toiminta tapahtuu yhteistyössä
lastensuojelun kanssa.
Sarpat Oy:n edustajan Heikki Santalan kanssa on käyty neuvottelu
21.10.2008 ostopalvelusopimuksen hinnantarkastuksesta ja ostopalvelusopimuksen siirtymisestä liikelaitoskuntayhtymään.
Sopimusneuvottelussa tuli esiin seuraavat asiat liittyen sopimuksen sisällön muuttamiseen: palvelun osto joko intervalliluontoisesti tai pidempiaikaisena, LLKY:n maksuvelvoitteen raukeaminen asiakkaan yli
14 vuorokauden perusteettomasta poissaolosta, sopimuksen muuttaminen nopealla aikataululla yhteisesti sopien.
Neuvottelun yhteydessä Sarpat Oy:n Heikki Santala luovutti vuoden
2009 hinnoitteluesityksen. Kustannukset ovat
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kuntoutus:
Laitosta korvaava asuminen Sarpatin palveluasumisessa 1895 € (aikaisemmin 1840 €, korotus 3%)
Tukiasuminen Sarpatin vuokraamissa tai asiakkaan hallinnoimassa
kodissa
- tiivis tuki (5-6 kertaa viikossa) 1500 € (ei hintamuutosta)
- korjaava tuki (3-4 kertaa viikossa) 900 € (ei hintamuutosta)
- auttava tuki (2 kertaa viikossa) 400 € (uusi palvelu)
Päivätoiminta 29,80 € (aikaisemmin 29 €, korotus 2,8%)
Yksittäiset kotikäynnit 25 € tunti (aikaisemmin 23 €, korotus 8,7%)
Nuorten ammatillinen tukihenkilötoiminta sekä muu lastensuojelun
avotyö (ei aikaisempaa hinnoittelua):
Laitoshoitoa välttävä tai laitoksesta kotiutuksen aikaisemmin mahdollistava työ
- tiivis tuki (5 kertaa viikossa) 1100 €
- korjaava tuki (3-4 kertaa viikossa) 800 €
- auttava tuki (2 kertaa viikossa) 400 €
Yksittäiset kotikäynnit 35 € tunti
Tapaamisen valvonnat arkena 35 € tunti
Tapaamisen valvonnat lauantaina 40 € tunti
Tapaamisen valvonnat sunnuntaina 45 € tunti
Palveluasumisessa matkakulut esim. lääkärikäynnit sisältyvät kuntoutukseen. Muusta työstä aiheutuneet matkakulut veloitetaan yleisen
taksan mukaan.
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Johtokunta 115 §
(jatko 3)
Sopimuksen tarkoittamat asiakkaat valitaan vain yhteistyössä kaupungin kanssa. Ennen palvelun aloittamista on asiakkaalle laadittava henkilökohtainen palvelu- ja hoitosuunnitelma jonka kaupunki on hyväksynyt. Kaupunki määrittelee ostettavan palvelun tarpeen mukaan.
Asian lisätietona on hinnantarkistuskirje, neuvottelumuistio ja päivitetty
sopimus.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Sarpat Oy:n kanssa tehdyn
ostopalvelusopimuksen 1.1.2009 lähtien edellä mainitun hinnoitteluesityksen mukaan.
Sopimus siirtyy Kauhajoen kaupungilta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle. Sopimukseen kirjataan seuraavat säännöt: palvelun osto joko intervalliluontoisesti tai pidempiaikaisena, LLKY:n maksuvelvoitteen raukeaminen asiakkaan yli 14 vuorokauden perusteettomasta poissaolosta, sopimuksen muuttaminen nopealla aikataululla
yhteisesti sopien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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116 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 116 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Sisäisten tukipalvelujen johtajan päätökset 4.11. – 17.11.2008;
5 § Hallintosihteeri Anne Alavillamon palkkauspäätöksen täsmennys
viran vastaanottoajan ja palkkauksen hinnoittelutunnuksen osalta.
6 § Toimistosihteeri Jaana Korkeamäen viran vastaanottamisesta ja
palkkauksesta päättäminen.
Jaana Korkeamäki ottaa viran vastaan 17.11.2008. Tehtäväkohtainen peruspalkka on 1860 euroa ja vuosisidonnainen osa 10 %,
186 euroa kuukaudessa.
7 § Terveydenhuollon tietosuojaseminaariin 18.-19.11.2008 osallistuminen. Osallistujat ovat Anne Alavillamo ja Jaana Korkeamäki.
Liikelaitoskuntayhtymän johtajan päätökset 10.11.2008;
6 § Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutusohjelmaan (80 op) marraskuu 2008 – 2011 osallistuvat
1. Heikinniemi Erja (Kauhajoen kaupunki)
2. Heikkilä Pirkko
3. Jokinen Riikka
4. Keski-Pukkila Tuula
5. Kippola Erja
6. Nuuttila Kari
7. Ojala Tapani
8. Rahkonen Pekka
9. Runsala Eila
10. Salomäki Markku
11. Seppälä Tarja
12. Toivonen Tarja
13. Uusi-Hakala Paula
14. Vanhanen Aune
15. Viitala Tiina
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7 § Sosiaali- ja terveysalan lähijohtamisen opintoihin (30 op) marraskuu 2008 – tammikuu 2010 osallistuvat
1. Auressalmi Jaana
2. Haanpää Päivi
3. Haavisto Seija
4. Harjula Irma
5. Kykkänen Mari
6. Latomäki Mervi
7. Lehtinen Anne
8. Lintala Kerttu
9. Mäkinen Sinikka
10. Mäki-Marttunen Merja
11. Rinne Ulla
12. Rintaniemi Liisa
13. Syväoja Ritva
14. Teerimäki Susanna
15. Ylilammi Ulla
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
Johtokunta vahvistaa koulutuksiin osallistujat.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
20.11.2008

Sivu

216

117 §
Muut asiat
Johtokunta 117 §

Yhtymäkokous joudutaan siirtämään joulukuulle talousarvion valmistumisen viivästymisen johdosta. Yhtymäkokous pidetään torstaina
18.12.2008 klo 13.00 Kauhajoen kaupungintalon valtuustosalissa. Kokouksen siirtyminen ja uusi ajankohta on tiedotettu kunnille kirjeellä.
Keskusteltiin talousarvioesityksestä, josta talousarviopalaveri
22.11.2008.
Johtokunnan seuraava kokous 27.11.2008 klo 15.00.
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