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24 §
Liikelaitoskuntayhtymän ilmoituskanavien valinta
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 24 §

Liikelaitoskuntayhtymän tiedottaminen sisältää mm. asiakkaille tiedottamista, kokousilmoittelua ja virkailmoituksia. Yhtymän palvelualueiden
tarpeet ovat myös erilaiset. Näiden lisäksi on esim. internet-sivujen
kautta tarpeen tiedottaa pysyvästi toiminnasta ja palveluista.
Tiedottamisen ja ilmoitusten tulisi tapahtua sellaisia viestintävälineitä
käyttäen, että kohdejoukko pystytään tavoittamaan mahdollisimman
hyvin ja taloudellisesti.
Liikelaitoskuntayhtymän alueen paikallislehdet ovat Kauhajoen Kunnallislehti, Tejuka ja Suupohjan Sanomat. Alueella leviää säännöllisesti
myös ilmaisjakelulehti Suupohjan Seutu, jonka jakelupeitto on kattava.
Esimerkiksi virkailmoitukset julkaistaan kuntien ilmoitustauluilla, työ- ja
elinkeinotoimistojen internet-sivuilla sekä ammattilehdissä. Maakunnallisia ja valtakunnallisia päivälehtiä voidaan käyttää harkinnan mukaan
tapauskohtaisesti.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että asiakastiedotukset, kokousilmoitukset ja virkailmoitukset julkaisemisessa käytetään pääsääntöisesti osakaskuntien ilmoitustauluja, yhtymän internet-sivuja, Kauhajoen Kunnallislehteä, Suupohjan Sanomia, Tejukaa, Suupohjan Seutua, työ- ja elinkeinotoimistojen internet-sivuja sekä toimialojen työntekijöiden ammattilehtiä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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25 §
Viestintästrategian valmistelu ja sähköiset osoitteet
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 25 §

Liikelaitoskuntayhtymässä on otettu käyttöön tasapainotettu mittaristo
ja tuloskortti johtamisjärjestelmäksi ja talousarviorakenteeksi.
Johtokunnan tehtävänä on määritellä viestintään ja yhtymän imagoon
liittyvät peruslinjaukset ja toimintaohjeet. Viestintää varten ei ole erikseen palkattu henkilöä, vaan viestintävastuu jakautuu toimijoille. Liikelaitoskuntayhtymälle on tarpeen laatia oma viestintästrategia, joka perustuu kuntien valtuustojen elokuussa 2007 yhtäpitävin päätöksin hyväksymään liikelaitoskuntayhtymän strategiaan sekä kevään 2009 aikana yhdessä yhteistoimintalautakunnan kanssa laadittavaan peruspalvelustrategiaan. Tavoitteena on kaiken viestinnän yhtenäisyys, mikä liittyy myös yhtenäiseen imagoon.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan yhtymäkokous hyväksyy kolmen valtuustokauden aikajänteelle laadittavan peruspalvelustrategian sekä
siihen liittyvän yhden valtuustokauden mittaisen toteutusohjelman.
Viestintää suunniteltaessa on myös tämä työ otettava huomioon.
Viestintästrategia voi sisältää yhtymän perusviestikartan, viestinnän
kohderyhmät ja kanavat, viestinnän tavoitteet, suunnittelun ja toimenpiteet. Strategiaan kirjataan myös ohjeet sen jalkauttamiseen, perehdyttämiseen, viestinnän johtamiseen ja organisointiin.
Ulkoisen viestinnän tärkein asia ensi vaiheessa on Internet-sivustojen
suunnittelu ja niiden toimivuus. Tässä on huomioitava realistinen eteneminen vaiheittain.
Viestintästrategian varsinainen valmistelu voidaan käynnistää myöhemmin. Tässä vaiheessa on sen sijaan tärkeätä tehdä tarpeelliset
ratkaisut ulkoisen viestinnän käynnistämiseksi vuoden 2009 tarpeita
vastaavasti. Tähän liittyy ensi vaiheessa internet-sivustosta päättäminen.
Valmisteluvaiheessa vuonna 2008 on liikelaitoskuntayhtymästä systemaattisesti käytetty työnimeä ”LLKY”. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän nimen ohessa on siitä helpompi käyttää lyhyempää ”työnimeä”. Syksyn 2008 aikana pyydettiin työntekijöiltä ja muiltakin tahoilta ehdotuksia sopivaksi nimeksi. Monia ehdotuksia saatiin,
mutta ne oli yleisimmin johdettu em. pitkästä nimestä tai kuntien nimistä. Paikallisesta murteesta johdettuja ehdotuksia saatiin myös.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 25 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
10.2.2009

Sivu

44

Koska yhteistä internet-osoitetta ei ole vahvistettu, on henkilökunnan
sähköpostiosoitteet pidetty myös entisellään heidän siirtyessään liikelaitoskuntayhtymään. Näin ollen henkilöstöllä on sähköpostiosoitteena
kauhajoki.fi, teuva.fi, isojoki.fi tai karijoki.fi.
Liikelaitoskuntayhtymän kunnissa on ollut käytössä erilaisia sähköpostiohjelmistoja. Nyt alueelle on valmisteltu yhteistä sähköposti- ja kalenteriohjelmiston hankintaa. Asiasta on kunnissa jo tehty päätöksiä. Uudeksi Suupohjan kuntien, liikelaitoskuntayhtymän ja Seutupalvelukeskuksen yhteiseksi sähköposti- ja kalenteriohjelmistoksi on valittu Microsoftin Exchange -ohjelmisto, joka otetaan käyttöön kevään 2009 aikana.
Liikelaitoskuntayhtymässä on järkevää siirtyä samanaikaisesti yhteen
yhtenäiseen sähköpostiosoitteeseen koko henkilöstön osalta. Realistiset vaihtoehdot ovat internet-sivuston mukainen yhteinen sähköpostiosoite tai yhtymässä yleisimmän osoitteen eli kauhajoki.fi-osoitteen
käyttöön ottaminen. Kauhajoki.fi-sähköpostiosoitteen käyttöönottoa
puoltaa se, että liikelaitoskuntayhtymän kotipaikka ja hallinnon sijaintipaikka on Kauhajoki. Sijaintipaikkakunnan käyttäminen olisi siten luontevinta. Muualla Suomessa on toimittu myös vastaavalla tavalla, mutta
on muitakin käytäntöjä. Tämäkin vaihtoehto edellyttää kuitenkin omien
internet-sivujen avaamista.
Tällä hetkellä liikelaitoskuntayhtymä on varannut kolme internetosoitetta: www.suupohjanperuspalveluliikelaitoskuntayhtyma.fi,
www.llky.fi ja www.paraskunta.fi. Näistä ensimmäinen on itsestään
selvä, mutta käyttäjän kannalta liian pitkä ja toinen sopii loogisesti
vuonna 2008 vallinneeseen käytäntöön. Kolmas sopii Paras-hankkeeseen ottaen huomioon liikelaitoskuntayhtymän strategiassa mainitun
tavoitteen ideaalimallin luomisesta ja myös strategisissa menestystekijöissä mainitun ”etulinjassa olemisen valtakunnassa”.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että liikelaitoskuntayhtymän
viestintästrategian valmistelu käynnistetään vuoden 2009 alkupuoliskolla.
Edelleen johtokunta päättää, että liikelaitoskuntayhtymän internet-sivut
ovat osoitteessa www.paraskunta.fi ja yhtymän sähköpostiosoitteet yhtenäistetään muotoon etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi tai
toiminto@kauhajoki.fi .
Käsittely: Käsittelyn aikana johtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Johtokunta päättää, että liikelaitoskuntayhtymän viestintästrategian ja viestintäohjeen valmistelu käynnistetään vuoden 2009 alkupuoliskolla.
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Johtokunta päättää, että liikelaitoskuntayhtymän internet-sivut ovat
osoitteessa www.llky.fi ja yhtymän sähköpostiosoitteet yhtenäistetään
muotoon etunimi.sukunimi@llky.fi tai toiminto@llky.fi.
Johtokunnan päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
keskustelun jälkeen.
Merkittiin, että jäsen Hapuanoja poistui tämän asian käsittelyn aikana.
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26 §
Lausunto Teuvan kehitysvammaisten autetun asumisen (hoitokoti) laajennussuunnitelmaan
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 26 §

Teuvan kunnanhallitus on pyytänyt 23.1.2009 päivätyllä kirjelmällään
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lausuntoa kehitysvammaisten autetun asumisyksikön (hoitokoti) laajennussuunnitelmaan.
Asian lisätietona on lausuntopyyntöasiakirja ja rakennuksen alustava
pohjapiirustus on nähtävänä kokouksessa.
Työryhmän asiakirjoista ilmenee, että tilat ovat monin eri tavoin epäkäytännölliset ja henkilöstön sosiaalitilojen osalta puutteelliset. Teuvalla on noin 30 kotona asuvaa kehitysvammaista, joista osa asuu hyvinkin ikääntyvien vanhempien kanssa. Asumispalvelujen tarve lisääntyy
niin Teuvalla kuin muissakin liikelaitoskuntayhtymän alueen kunnissa.
Johtajan ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
toteaa lausuntonaan, että Teuvan autetun asumisen (hoitokoti) laajennussuunnitelma on tarpeellinen toteuttaa nykyisten tilojen epäkäytännöllisyyden ja riittämättömyyden vuoksi. Suunnittelu pitäisi toteuttaa
niin, että tiloihin saadaan 2-3 lisähoitopaikkaa ensisijaisesti intervallihoidon tarpeita varten. Laajennushanke tulee toteuttaa niin, että se
tarvittaessa palvelee koko liikelaitoskuntayhtymän kehitysvammahuollon ydinprosessia. Oman palvelutuotannon kehittämisellä voidaan vähentää laitoshoidon tarvetta.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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27 §
Viranhaltijalle ja työntekijälle maksettavat kokouspalkkiot
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 27 §

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2007 – 2009 II luvun
11 § 1 mom:n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan toimivaltaisen viranomaisen määräämä kokouspalkkio, jos viranhaltija/työntekijä on kokouksessa toimivaltaisen viranomaisen määräyksen
nojalla muulloin kuin varsinaisena työaikanaan vähintään puoli tuntia
tai niin että kokous alkaa vähintään kaksi tuntia hänen työaikansa
päättymisen jälkeen.
11 § 2 mom:n mukaan kokouspalkkiota ei makseta viranhaltijalle/työntekijälle, joka saa kokouksen ajalta lisä-, yli- ilta- yö- tai sunnuntaityökorvauksen tai eri palkan tai palkkion kokouksessa suoritettavasta tehtävästä.
Sovellettaessa palkkausluvun 11 §:n kokouspalkkiota koskevia määräyksiä varsinaisen työajan katsotaan alkaneen liukuma-ajan alkaessa
ja päättyneen liukuma-ajan päättyessä. Yleistyöajassa liukuma-ajaksi
katsotaan tässä enintään kaksi tuntia.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen
päätöksen 18.12.2009 § 22 mukaan luottamushenkilöille maksettavat
kokouspalkkiot ovat 1.1.2009 lukien seuraavat:
- yhtymäkokous, johtokunta, johtokunnan jaosto
- tarkastuslautakunta, perusturvalautakunta,
ympäristölautakunta sekä niiden jaostot
- toimikunnat ja muut toimielimet

100 €
80 €
60 €

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että viranhaltijoille/työntekijöille maksetaan kokouspalkkioita 1.1.2009 lukien:
- yhtymäkokous, johtokunta, johtokunnan jaosto
100 €
- tarkastuslautakunta, perusturvalautakunta,
ympäristölautakunta sekä niiden jaostot
80 €
- toimikunnat ja muut toimielimet
60 €
Koska virka- ja työehtosopimuksessa ei ole yksityiskohtaisia ohjeita
kokouspalkkioiden maksamisesta, johtokunta antaa seuraavat soveltamisohjeet:

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 27 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
10.2.2009

Sivu

48

Jos säännöllistä työaikaa ei ole määritelty, katsotaan työajan kokouspalkkioita maksettaessa alkavan kunnassa tai kaupungissa noudatettavan säännönmukaisen työajan alkamisajankohtana ja päättyvän kello 16.00. Kokouspalkkiota määrättäessä liukuvassa työajassa oleville
työajan katsotaan päättyvän kello 16.00.
Puheenjohtajalle, sihteerille ja esittelijänä toimivalle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. Samasta kokouksesta suoritetaan
korotettu kokouspalkkio ainoastaan yhdestä tehtävästä.
Jos kokous kestää yli kolmen tuntia, maksetaan kokouspalkkio 50
%:lla korotettuna laskettuna peruspalkkiosta.
Jos samana kalenterivuorokautena pidetään useampi kuin yksi saman
toimielimen kokous, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi.
Johtokunnan päätös: Asia jätetään pöydälle. Asia otetaan uudelleen
käsittelyyn, kun Kauhajoen kaupungin henkilöstöjaosto on käsitellyt
asian omalta osaltaan. Liikelaitoskuntayhtymä pyrkii yhtenäiseen käytäntöön kuntien kanssa.
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28 §
Viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 28 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosääntö on hyväksytty yhtymäkokouksessa 18.12.2008 § 19. Hallintosäännössä todetaan § 11 sisäisestä valvonnasta, että sisäinen valvonta ja riskien
hallinta ovat liikelaitoskuntayhtymän johtamisen välineitä. Sisäisen
valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä vastaa johtokunta.
Hallintosäännön § 42 määrätään asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi, mistä voi päättää johtokunta, johtokunnan puheenjohtajan
ja liikelaitoskuntayhtymän johtaja.
Otto-oikeus koskee johtokunnan jaoston, lautakunnan ja johtokunnan
alaisen viranhaltijan päätöstä.
Hallintosäännön § 43 määrätään, että liikelaitoskuntayhtymän viranomaisen on seitsemän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta
ilmoitettava johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle ja työvaliokunnalle
johtokunnan määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa johtokunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Web-tallennusohjelmalla tehdään kaikki palkkoihin liittyvät viranhaltija
päätökset. Tapahtumat siirretään sähköisesti Pegasos-palkanlaskentaohjelmaan. Web-tallennusohjelman käyttäminen lisää tehtävien
viranhaltijapäätösten määrää huomattavasti (n. 9000 kpl/v), koska jokaisesta keskeytyksestä on tehtävä henkilökohtainen erillinen päätös.
Sama koskee myös sijaisten palkkaamista. Kaikki päätökset on tulostettava paperille, koska sähköinen arkisto ei vielä ole käytössä. Koska
alkuperäinen päätös arkistoidaan muualle kuin päätöksentekijän arkistoon, aiheuttaa tämä kaksinkertaista päätösten kopiointia.
Nykyään kaikki alkuperäiset henkilöstöasioita koskevat viranhaltijapäätökset tulevat sisäpostissa Kauhajoen kaupungin palkkatoimistoon,
josta ne lähetetään edelleen tiedoksi johtokunnalle.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy, että viranhaltijapäätöksen
tiedoksi saattamisesta johtokunnalle luovutaan seuraavissa tapauksissa:
päätökset, jotka koskevat virka- ja työehtosopimusten määräyksiin perustuvia, keskeytyksiä ja muutoksia, kuten esim. vuosi- ja
sairaslomat, koulutuspäätökset ym., joihin työntekijällä on sopi-
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musten mukainen ehdoton oikeus tai joihin hänellä ei ole muutoksenhakuoikeutta sekä
määräaikaiset/sijaiset, alle 6 kk mittaiset työsopimukset ja virkamääräykset
sisäisen tukipalvelun johtajan henkilöstölle palveluajan perusteella myöntämät lisät
alle 6 kk mittaiset harkinnanvaraiset virkavapaudet

Muutoin noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.
Vähintään 6 kk kestävistä työsopimuksista ja virkamääräyksistä tehdään lisäksi hallintopäätös muutoksenhakuohjein ja saatetaan tiedoksi
johtokunnalle.
Kaikki viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä
päätöstä seuraavan viikon maanantaina päätöksentekijän työpaikalla.
Esimiehille ja liikelaitoskuntayhtymän luottamushenkilöille turvataan
hallintosäännön mukainen mahdollisuus sisäisen valvonnan suorittamiseen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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29 §
Työsuojelupäällikön nimeäminen
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 29 §

Henkilöstöneuvottelussa 18.12.2008 hyväksyttiin työsuojeluvaltuutettujen lukumäärä ja ajankäyttö.
Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimeämä työsuojeluhenkilö, joka
huolehtii työpaikalla työsuojelun järjestämisestä. Työnantaja voi toimia
henkilökohtaisesti työpaikan työsuojelupäällikkönä, mutta tehtävässä
voi olla myös muu nimetty henkilö. Työsuojelupäällikkö voi hoitaa toimea usealla työpaikalla samanaikaisesti. Työsuojelupäällikkö edustaa
työnantajaa työsuojelutoimikunnassa.
Työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluvat työnantajan ja esimiesten neuvominen työsuojeluasiantuntemuksen hankintaan liittyvissä asioissa
sekä yhteistyössä työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa.
Työsuojelupäälliköllä pitää olla työpaikan vaativuuteen tarvittavat
osaamiset ja hyvät tiedot työsuojelusäännöksistä.
Työsuojelupäällikön tehtävät määräytyvät työsuojelun valvontaasetuksen 17 §:n mukaan.
Työsuojelupäällikölle määritellään tehtävästä erillinen korvaus.
Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää työsuojelupäälliköksi palveluohjaaja Riikka Jokisen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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30 §
Tietosuojavastaavan nimeäminen ja työn organisointi
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 30 §

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) tuli voimaan 1.1.2007. Lain 2 §:n 2 momentin mukaan
kyseistä lakia sovelletaan julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien järjestäessä taikka toteutettaessa sosiaalihuoltoa tai terveydenhuoltoa.
Edellä mainitun lain 20 § 4. momentin mukaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan johtajan tulee antaa kirjalliset ohjeet asiakastietojen käsittelystä ja noudatettavista menettelytavoista sekä huolehtia henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta ja
osaamisesta asiakastietojen käsittelyssä. Lisäksi jokaisella palvelujen
antajalla, Kansaneläkelaitoksella ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella on oltava seuranta- ja valvontatehtävää varten tietosuojavastaava.
Hallituksen esityksessä (HE 253/2006) todetaan, että tietosuojavastaavan tehtävänä on muun muassa lisätä yksikön henkilökunnan tietämystä asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn liittyvistä tietosuojanäkökohdista ja tuoda esille mahdollisia puutteita yksikön käytänteissä.
Tietosuojavastaava toimii henkilökunnan tukena asiakastietojen käsittelyn tietosuojaan liittyvissä asioissa.
Palvelujen antajan nimeämällä tietosuojavastaavalla tulee olemaan
merkittävä tehtävä mm. yksikön käytänteissä olevien puutteiden esille
tuomisessa ja osallistumisessa henkilötietojen käsittelyn suunnitteluun.
Lisäksi palvelunantajan tulee oma-aloitteisesti ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos asiakastietoja on käsitelty lainvastaisesti. Lisäksi jokaisella palvelujen antajalla on oltava seuranta- ja valvontatehtävää
varten tietosuojavastaava.
Tietosuojavastaavan tehtävänä on muun muassa
- osallistua rekisterinpitäjän hyväksymien tietosuojaohjeiden valmisteluun ja ylläpitoon
- lisätä henkilökunnan tietämystä asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn liittyvistä tietosuojanäkökohdista
- osallistua henkilökunnan tietosuojakoulutuksen toteutukseen
- toimia henkilökunnan ja rekisteröityjen tukena asiakastietojen käsittelyn tietosuojaan liittyvissä asioissa
- tuoda esille mahdollisia puutteita yksikön käytänteissä

Pöytäkirjantarkastus:
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Tietosuojavastaavan tehtävien hoitaminen edellyttää
- riippumatonta ja itsenäistä asemaa
- vahvaa asioihin perehtymistä ja toimimista asiantuntija-apuna johdolle ja henkilöstölle
- todellista mahdollisuutta vaikuttaa
- kykyä olla itsenäinen laadunkehittäjä ja vaikuttaja
- luottamussuhdetta johtoon, henkilökuntaan ja asiakkaisiin
Liikelaitoskuntayhtymässä on asiaa valmisteltu alkuvuoden aikana.
Valmistelussa on päädytty tietosuojavastaavan tehtävän jakamiseen
hallintosihteeri Anne Alavillamon ja toimistosihteeri Jaana Korkeamäen
kesken heidän suostumuksensa mukaisesti. Menettely mahdollistaa sijaisuusjärjestelyt ja tehtävien joustavan jakamisen.
Koska tietosuojavastaavan tehtävien hoitaminen edellyttää laajaa asiantuntemusta ja asioihin perehtymistä, tulisi hänen avukseen perustaa
tietosuojatyöryhmä. Työryhmään kuuluvat ainakin atk-vastuuhenkilö ja
arkistovastaava. Heidän lisäkseen jokaiselta palvelualueelta tulee nimetä tarvittava määrä työyksiköiden ja osastojen henkilökuntaa. Työryhmän jäsenet omalta osaltaan kehittävät tietosuojaa ja sen laatua liikelaitoskuntayhtymän ydintoiminnassa.
Tietosuojavastaavalle määritellään tehtävästä erillinen korvaus.
Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää liikelaitoskuntayhtymän tietosuojavastaaviksi Anne Alavillamon ja Jaana Korkeamäen.
Edelleen johtokunta nimeää tietosuojavastaavia avustamaan tietosuojatyöryhmän: Ritva Perälä (ATK), Seija Kuusisto (Kauhajoki, TK),
Raili Luokkakallio (Kauhajoki, työterveys, effica-pääkäyttäjä), Riitta YliLaurunen (Teuva, TK), Päivi Viitalähde (Isojoki, TK), Tarja Seppälä
(Teuva, sosiaali), Mirja Sorila (Kauhajoki, sosiaali, effica-pääkäyttäjä)
ja Mirja Loukko (Kauhajoki, ympäristö). Työryhmään nimetään lisäksi
asiantuntijajäseneksi Sami Sjöblom (Teuvan kunta, järjestelmän ylläpito). Työryhmä toimii tietosuojavastaavien johdolla ja se voi kutsua tarvittaessa asiantuntijoita.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:
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Johtokunta
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31 §
Lausunto Kauhajoen kaupungille asemakaavaehdotuksista
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 31 §

Kauhajoen kaupunki on 13.1.2009 päivätyllä lausuntopyynnöllään pyytänyt lausuntoa kolmesta asemakaavaehdotuksesta:
1.

Lellavan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus;

2.

Aronkylän teollisuusalueen asemakaavamuutos;

3.

Lellavan teollisuusalueen asemakaavan muutos lämpökeskuksen alueella.

Lausuntoa on pyydetty perusturvalautakunnalta, mutta koska sen tehtävät ovat siirtyneet liikelaitoskuntayhtymälle, annetaan lausunto sen
toimesta.
Lellavan teollisuusalueen asemakaavan laajennus ja muutos koskee
aluetta, jotka sijaitsevat nykyisen Lellavan liikerakennuksen takana
Pohjolantien varrella rajoittuen jokeen lännessä. Jokirantaan tullaan
varaamaan asuntotontteja. Nykyisin pääosin peltona olevalle alueelle
Pasi Linna aikoo rakentaa varastorakennuksen.
Aronkylän teollisuusalueen asemakaavaluonnos koskee Isojoen Konehallin tarvetta saada lisää rakennusmaata. Alue sijaitsee kantatie 67
pohjoispuolella, rautatien länsipuolella ja ulottuu lännessä metsäalueelle. Alueella on teollista toimintaa, huoltotoimintaa, varastointia, tukkukauppaa sekä paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan liiketiloja.
Läntistä osaa asemakaava-alueesta ei ole vielä toteutettu.
Asemakaavan muutos lämpökeskuksen alueella liittyy lämpövoimalan
tehontarpeen lisääntymiseen. Kaavan mukaan alueella voi olla 15 MW
voimalaitos, mutta tarve kasvaa vuosittain ja alueen suuret rakennushankkeet lisäävät sitä entisestään. Kaavoitettava alue on Lellavan teollisuusaluetta ja se sijaitsee Pohjoisen yhdystien pohjoispuolella ja Lellavantien eteläpuolella rajoittuen lännessä jokeen. Idässä rajana on
Kenttätie. Kaavassa kaukolämpölaitoksen enimmäistehoksi sallitaan
50 MW. Polttoaineena ovat kiinteä polttoaine ja raskas polttoöljy.
Asiakirjat ovat kokouksessa lisätietona.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää lausuntonaan, että Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksista.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
10.2.2009

Sivu

55

32 §
Lausunto Kauhajoen kaupungille asemakaavan laajennuksista ja muutoksista
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 32 §

Kauhajoen kaupunki on 13.1.2009 päivätyllä lausuntopyynnöllään pyytänyt lausuntoa kolmesta asemakaavaehdotuksesta:
1.

Asemakaavan laajennus Äijälän alueella;

2.

Asemakaavan siirto numeeriseen muotoon ja sen yhteydessä
tehtävät vähäiset muutokset, kaava käsittää keskustaajaman
asema-(rakennus-)kaavoitetut alueet;

3.

Asemakaavan muutos ja laajennus vapaa-aikakeskuksen alueella kortteleissa 65, 93 – 96 sekä niihin liittyvillä VU ja LP-alueilla
sekä katualueilla.

Lausuntoa on pyydetty perusturvalautakunnalta, mutta koska sen tehtävät ovat siirtyneet liikelaitoskuntayhtymälle, annetaan lausunto sen
toimesta.
Äijälän alueen asemakaava-alue sijaitsee Kalkunmäen alueella Päntäneentien varrella Vuorenmäentien molemmin puolin. Pohjoisessa rajana on Koivisto-Kokon asuntoalue, lännessä Kalkunmäen asuntoalue
ja etelässä metsäalueet. Alueella on 1980 rakennettu Äijälän pappila.
Muu osa alueesta on rakentamatonta metsää ja vanhaa peltoaluetta.
Alueelle tulee olemaan asuntoaluetta.
Asemakaavan siirrolla numeeriseen muotoon on tavoitteena myös
asemakaavan sisällön saavutettavuus ja paikkatiedon käsittely ohjelmilla. tarkistukset ovat pienehköjä tarkennuksia. Kaava-alue on koko
Kauhajoen keskustan alue Koskenkylästä Aronkylään.
Vapaa-aikakeskuksen osalta alue rajoittuu lännessä jokeen, etelässä
ja pohjoisessa olemassa olevaan asutukseen ja idässä Kenttätiehen.
Kaavamuutoksen tavoitteena on turvata alueen kehitys seudullisesti
merkittävänä urheilu- ja virkistysalueena. Kaavamuutoksella tutkitaan
kevyen liikenteen, huoltoliikenteen ja ajoneuvoliikenteen tarkoituksenmukaiset yhteydet. Lisäksi kaavassa osoitetaan pysäköintialueita vapaa-aikakeskuksen länsipuolella.
Asiakirjat ovat kokouksessa lisätietona.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää lausuntonaan, että Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksista.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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Johtokunta
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33 §
Ulkopaikkakuntalaisille annettavan kiireellisen hoidon ja vakuutusyhtiöiden
laskutuksen sekä sotainvalideille annettavien palveluiden hinnoittelu vuodelle 2009
Valmistelija/lisätiedot: Jorma Uusimäki, puh. 046 855 5004
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 33 §

Ulkopaikkakuntalaisille annettavan kiireellisen hoidon kansanterveyslain 22 §:n mukainen korvaus perustuu talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisiin menoihin ja tuloihin.
Lakisääteisiin tapaturmavakuutuksiin perustuvien, vakuutusyhtiöiltä
tapaturmapotilaiden hoidosta perittävien täyskustannuskorvausten
hinnoittelu määräytyy samoin kansanterveyslain 22 §:n mukaisin perustein. Lisäksi vakuutusyhtiöiltä laskutetaan asiakasmaksua koskeva
osuus.
Sotainvalidien hoitokustannusten sotilasvammalain 6 a §:n 2 momentin mukainen korvaus annettavista hoitopalveluista määräytyy kansanterveyslain 22 §:n mukaisesti talousarvion ja käyttösuunnitelman perusteella. Laskelmassa vähennettäviin toimintatuloihin ei kuitenkaan
lueta palvelujen käyttäjiltä perittäviä asiakasmaksuja.
Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtoryhmä on 9.1.2009 käsitellyt
ulkokuntalaskutuksen hintoja vuonna 2009. Johtoryhmä on todennut,
että tavoitteena on käytäntöjen yhtenäistäminen ja kaikkien kustannusten huomioiminen. Edelleen on todettu, että tässä vaiheessa sovelletaan Kauhajoen soveltamismallia + 6 %:n kustannuslisäys perustuen talousarvion yleiskorotukseen, kunnes johtokunta on hyväksynyt
liikelaitoskuntayhtymälle oman soveltamismallin.
Edellä olevan johtoryhmäkäsittelyn mukaisesti on laadittu luettelo ko.
annettavien palveluiden hinnoista, joka on esityslistan liitteenä 1 / johtokunta 10.2.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta vahvistaa ulkopaikkakuntalaisille annettavan kiireellisen hoidon ja vakuutusyhtiöiden laskutuksen sekä sotainvalideille annettavien palveluiden hinnat liitteen mukaisesti. Hintoja sovelletaan 1.1.2009 lukien, kunnes liikelaitoskuntayhtymälle hyväksytään oma soveltamismalli.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:
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Johtokunta
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34 §
Suolistosyövän seulontaa koskevan ostopalvelusopimuksen siirto/hyväksyminen
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 34 §

Suolistosyövän seulontaa on Kauhajoen kaupunki ostanut Pirkanmaan
Syöpäyhdistys ry:ltä. Ylilääkäri Kirsti Kähärä on 1.11.2004 allekirjoittanut ko. sopimuksen, joka on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden
kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuksen osapuoli kirjallisesti irtisano sitä edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tätä sopimusta ei
ole irtisanottu.
Isojoen kunnan perusturvalautakunta on 25.6.2008 § 71 irtisanonut
suolistosyövän seulontaa koskevan ostopalvelusopimuksen Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n kanssa 1.1.2009 alkaen. Isojoen kunnan ao.
ostopalvelusopimuskustannukset v. 2008 oli n. 600 euroa.
Valmistelussa on Isojoki kuitenkin sisällytetty sopimukseen.
Seulonnan hinta 1.1.2009 lukien on 9,29 euroa seulontatestiltä.
Esityslistan lisätietona on suolistosyövän seulontaa koskeva ostopalvelusopimus, joka sisältää kyseisen seulonnan järjestämistä sekä
Kauhajoen kaupungissa että Isojoen kunnassa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy em. ostopalvelusopimuksen,
joka sisältää suolistosyövän seulonnan järjestämistä Kauhajoen kaupungissa ja Isojoen kunnassa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:
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Johtokunta

Yhtymäkokous
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35 §
Option käyttö vuoden 2009 seulontamammografioiden suorittamisesta
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 35 §

Isojoen ja Teuvan kunnat sekä Kauhajoen kaupunki ovat v. 2008 ostaneet rintasyöpäseulontatutkimukset (mammografiaseulonnat) Seinäjoen Lääketieteellinen Tutkimuslaitos Oy:ltä (Seinäjoen Lääkäritalo).
Kyseinen tarjous on sisältänyt option seulontamammografioista vuodelle 2009 muuten täysin vuotta 2008 koskevan tarjouksen mukaisesti,
paitsi tutkimuksen hinnan osalta on tarkistusmahdollisuus, jonka perusteluna on terveydenhuoltohenkilöstön mahdolliset ennakoitua suuremmat palkankorotukset.
Seulontamammografiatutkimuksen kokonaishinta v. 2008 oli Isojoen,
Kauhajoen ja Teuvan terveyskeskuksissa tehtynä 28,40 €/kuvattava.
Seulontamammografian hinta vuodelle 2009 on 31,20 €/kuvattava nainen, ja itse maksavilta tutkimuslaitos perii 57 €. Digitaalinen mammografiatutkimus suoritetaan Isojoen, Kauhajoen ja Teuvan terveyskeskuksissa. Karijokisten kuvaukset suoritetaan Kauhajoen tai Teuvan
terveyskeskuksissa.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä em. option käytön ja
ostaa vuoden 2009 seulontamammografioiden tekemisen Seinäjoen
Lääketieteellinen Tutkimuslaitos Oy:ltä hintaan 31,20 €/kuvattava.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:
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Johtokunta
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36 §
Eläinlääkäreiden päivystysvapaa
Valmistelija/lisätiedot: Tapani Ojala, puh. 0400 161 501
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 36 §

Eläinlääkäreiden virkaehtosopimuksen mukaisesti viikonloppupäivystyksestä tulee kaksi palkallista vapaapäivää. Näiden vapaapäivien
palkka perustuu loma-ajan palkkaan. Loma-ajan palkka on hygieenikkoeläinlääkärin peruspalkka – 15 %.
Valtakunnallisesti on myös käytäntö, jossa yöpäivystyksistä saa vapaapäiviä. Tässä kuntien käytännöt vaihtelevat, on kuntia joissa yhdestä yöpäivystyksestä saa yhden vapapäivän. Joissain kunnissa
kahdesta yöpäivystyksestä saa yhden vapaapäivän.
Ympäristöpalvelut on pohtinut ratkaisua päivystysvapaisiin ja esittää
hyväksyttäväksi mallia, jossa viikonloppupäivystyksestä tulee virkaehtosopimuksen mukaisesti kaksi palkallista vapaapäivää, joiden palkkaus perustuu loma-ajan palkkaan.
Lisäksi kolmesta viikolla olevasta yöpäivystyksestä tulisi yksi vapaapäivä, sekä arkena maanantaista perjantaihin, olevan juhlapyhäpäivän
päivystyksen osalta yksi vapaapäivä. Vapaapäivien palkkaus perustuisi myös loma-ajan palkkaan. Tämä menettely aiheuttaa kokonaisuudessaan vuositasolla n. 3920 euron lisäkustannuksen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää eläinlääkäreiden päivystyksen
palkallisista vapaapäivistä:
1.
Viikonloppupäivystyksien osalta esittelyn mukaisesti noudattaen
virkaehtosopimusta.
2.
Viikon arki-iltojen, sekä arkena maanantaista perjantaihin, olevien juhlapyhäpäivien osalta esittelyn mukaisesti, jolloin kolmesta
viikolla olevasta yöpäivystyksestä tulee yksi palkallinen vapaapäivä, sekä arkipyhäpäivän päivystyksestä yksi palkallinen vapaapäivä, joiden palkka määräytyy loma-ajan palkan mukaan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:
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Johtokunta

Yhtymäkokous
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37 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 37 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Kuntaliiton yleiskirje 2/80/2009, 13.1.2009, maankäyttö- ja rakennuslain muutokset (1129/2008) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen
muutokset (1130/2008) tulivat voimaan 1.1.2009.
Kuntaliiton yleiskirje 3/80/2009, 19.1.2009, europarlamenttivaaleista.
Kuntaliiton korjaus yleiskirjeeseen 3/80/2009, 23.1.2009, koskien europarlamenttivaaleja.
Kuntaliiton yleiskirje 4/80/2009, 20.1.2009, sairaankuljetustaksan muutoksesta 1.1.2009.
Kuntaliiton yleiskirje 5/80/2009, 26.1.2009, kansallisesta veteraanipäivästä 27.4.2009.
Kuntien eläkevakuutuksen kirje 1/2009, 30.1.2009, kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallitusten päätösten tiedoksiannosta.
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian kanssa on allekirjoitettu
28.1.2009 sopimus, jolla sovitaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen
maksujärjestelmän valintaan liittyvät yksityiskohtaiset maksutekijät sekä vakuutussopimuksen päättymisestä ja maksujärjestelmän vaihtamisesta.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysviraston ilmoitus
yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön tarkastaminen / yksityinen lastensuojelulaitos. Palvelun tuottajana Valokki Oy. Tarkastus on
suoritettu 23.12.2008.
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan
23.1.2009 § 5 käsitellyt viittomakielen tulkkipalvelujen laskutustavan
muutosta. Tulkkien laskut on jatkossa tarkoitus tulla kunnille Eskoon
kautta. Kunnilta pyydetään lausuntoa laskutustavan muutoksesta.
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan
23.1.2009 § 8 päättänyt erityisneuvola Silmun aikaperusteisen laskutuksen käyttöönotosta.
TietoEnatorilta on hankittu tunnukset väestötietojärjestelmän muutostietotoimituksia varten Eady-Edi –web-pohjaiseen palveluun.

Pöytäkirjantarkastus:
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Karijoen kunnan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.12.2008 § 51
käsitellyt henkilöstön siirtymisen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle 1.1.2009 lukien.
Isojoen kunnan kunnanhallitus on kokouksessaan 19.1.2009 § 11 käsitellyt työpaikkaruokailun ja vierasaterian hinnan.
Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtoryhmä on 30.1.2009 käsitellyt työntekijöille annettavia etuuksia kuten ruokailutuki, uimahalliliput ja
koulutukseen osallistuminen. Vallitsevat edut pyritään säilyttämään.
Ruokailutuen osalta tuetaan vain työpaikkaruokailua verotusarvon
mukaan. Liikelaitoskuntayhtymälle tullaan laatimaan omat säännöt
työntekijöille annettavista etuuksista.
Länsi-Suomen lääninhallituksen päätös (LSLH-2008-29144/So-38 ja
LSLH-2008-3944/So-38) 29.1.2009 koskien hallintokanteluita.
Hallintokanteluita on tehty samaan asiaan liittyen kaksi keväällä 2008
omaisten toimesta koskien Kauhajoen terveyskeskuksen vanhusten
hoitoa. Vakavasti sairas ikäihminen toivoi kotiutusta sairautensa eri
vaiheissa ja hoito järjestettiin hänen toiveidensa mukaisesti. Omaisten
näkökulmat asiassa olivat laitoshoitopainotteiset. Arvioinnissaan lääninhallitus toteaa, että potilasta on hoidettu lain mukaan ja hyvää lääketieteellistä käytäntöä noudattaen. Erityisesti henkilökunta on toiminut lain hengen mukaisesti pyrkiessään toteuttamaan potilaan toiveita
hoitonsa suhteen.
Arvioinnissa käsitellään myös vuodeosaston henkilökuntamitoitusta ja
mahdollisuutta kuntoutukseen. Kauhajoen vuodeosastolla on hoitohenkilökuntamitoitus ollut 0,6 henkilöä potilasta kohden laskettuna
osaston ilmoitetun potilaspaikkamäärän mukaan. Jos osaston kuormitus lisääntyy ja henkilökuntamitoitus laskee 0,5 tasolle, ei kuntouttavalle toiminnalle jää aikaa. Lääninhallitus pyytää kuitenkin toimittamaan
selvityksen vuodeosaston tilanteesta ja kuntouttavan toiminnan tosiasiallisesta toteutumisesta 7.8.2009.
Puhelintiedustelu markkinaoikeuteen 10.2.2009. Liikelaitoskuntayhtymän osalta ei ole vireillä muutoksenhakua. Ambulanssikuljetuksia koskevat johtokunnan kokouksen 30.12.2008 päätökset § 166-168 ovat
siten lainvoimaisia ja täytäntöönpantavissa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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38 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 38 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Liikelaitoskuntayhtymän johtajan päätökset 26.1.2009;
6§

Johtoryhmän jäsenten nimeäminen valtuustokaudelle 2009 –
2012.
Johtoryhmän jäseniksi nimetään liikelaitoskuntayhtymän johtaja
Kari Nuuttila, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala,
sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Viitala, hallintopäällikkö Pirkko
Heikkilä ja hallintosihteeri Anne Alavillamo. Kauhajoen kaupungin
peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemelle toimitetaan johtoryhmän
esityslista ja hänellä on mahdollisuus osallistua johtoryhmän kokouksiin.

7§

1) Sopimusten allekirjoittajat koskien oppilaitosten kanssa tehtäviä puitesopimuksia työharjoittelijoista/työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä.
Allekirjoittajina toimivat palvelualuejohtajat.
2) Työharjoittelu-, työelämävalmennus- ja työkokeilusopimusten
nimenkirjoitusoikeus.
Allekirjoittajina toimivat palvelualueittain nimetyt henkilöt ja varahenkilöt.
3) Palkkatukihakemukset ja palkkatukitilitykset.
Allekirjoittajana toimii sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Viitala ja
hänen varahenkilönään apulaiskamreeri Jorma Uusimäki.

Sosiaalipalvelujohtajan päätökset 26.1. – 2.2.2009;

Pöytäkirjantarkastus:
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1.2.2009 alkaen. Palkkaus 7 % tehtäväkohtaisesta palkasta kuukaudessa.
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Sovittelijoiksi nimetään sosiaalityöntekijä Raija Halonen, sosiaalityöntekijä Maija Hauta-Heikkilä, sosiaalityöntekijä Merja Latvala,
sosiaalityöntekijä Seija Pietari, vt. sosiaalityöntekijä Mirja Rajaluoma, sosiaalityöntekijä Pirjo Sartola ja sosiaalityöntekijä Tarja
Seppälä.
Ympäristöpalvelujohtajan päätökset 4.2.2009;
1§

Ympäristöterveystarkastajan viran täyttäminen.
Ympäristöterveystarkastajan virkaan valitaan Jarno Perttula
1.3.2009 alkaen. Hakijoita oli 13. Viran palkkaus ja toimenkuva
sovitaan myöhemmin uudella päätöksellä.

2§

Vastaavan kunnaneläinlääkärin viran täyttäminen.
Vastaavan eläinlääkärin virkaan valitaan Marja Bergström. Hakijoita oli 1. Viran aloittamisaika, palkkaus ja toimenkuva sovitaan
myöhemmin uudella päätöksellä.

Sisäisen tukipalvelujohtajan päätökset 28. – 29.1.2009;
3§

Liikelaitoskuntayhtymän yleislaskutuksen järjestäminen.
Yleislaskutus järjestetään Kauhajoen kaupungin myyntireskontran kautta keskitetysti. Toiminta siirtyy Suupohjan seutupalvelukeskukselle sen aloitettua toimintansa.

4§

Liikelaitoskuntayhtymän perintätoiminnan järjestäminen.
Perintätoiminta hoidetaan kokonaisuudessaan Kauhajoen kaupungin myyntireskontran kautta keskitetysti. Toiminta siirtyy Suupohjan seutupalvelukeskukselle sen aloitettua toimintansa.

5§

Liikelaitoskuntayhtymän maksuperiaatteista päättäminen / muutospäätös sisäisen tukipalvelu johtajan päätökseen § 1,
14.1.2009.
Käteisen rahan vastanottopisteeksi lisätään Teuvan hammashoitola. Käteinen raha tulee tilittää pankkiin kerran kuukaudessa 26.
päivään mennessä. Pankkikorttipäätteiden kartoituksen valmistuttua päätetään pankkikorttimaksuista. Päätös on voimassa
1.2.2009 alkaen.

Osastonhoitaja Tuula Keski-Pukkilan päätökset 28.1.2009;
1§
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Karijoen toimipisteen vastaottotoimintaan valitaan sairaanhoitaja
Arja Harjunpää. Hakijoita oli 14.
Kauhajoen toimipisteeseen diabetestyöhön valitaan sairaanhoitaja Pirjo Särkelä-Mäki. Hakijoita oli 10.
Työkeskuksen työnjohtaja Raija Kermanin päätökset 15. – 19.1.2009;
1§

Määräaikainen virka tai työsuhde.
Panu-tuotannon osa-aikaeläkeläisen sijaiseksi ajalle 1.1. –
31.12.2009 valitaan Olli Illikainen.

10 §

Määräaikainen virka tai työsuhde.
Panu-tuotannon määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.1. –
31.12.2009 valitaan Pia Mäkisalo.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
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39 §
Muut asiat
Johtokunta 39 §

Johtaja Kari Nuuttila on ilmoittanut olevansa vuosilomalla 23.2. –
1.3.2009.
Johtokunnan päätös: Johtaja Kari Nuuttilalle myönnetään vuosiloma
esityksen mukaan.
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