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1§
Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 1 §

Kuntavaaleissa 2008 valittiin kuntien valtuustot valtuustokaudelle 2009
– 2012. Kuntalain 81 § määrää:
”Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, tai päätösvaltaa käyttää perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.
Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksen mukaisia toimielimiä.
Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston
päättämä kunnan muu toimielin.
Muiden kuin 1. momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on
sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta
kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.”
Kuntalain mukaan ja perussopimuksen mukaan yhtymäkokous on kutsuttava koolle valitsemaan liikelaitoskuntayhtymälle tarkastuslautakunta, johtokunta, perusturvalautakunta ja ympäristölautakunta valtuuskaudelle 2009 - 2012.
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.
Hallintosäännön 46 §:ssä mainitaan, että kokouskutsu tulee toimittaa
vähintään 3 viikkoa ennen yhtymäkokousta.
Yhtymäkokouksen ajankohta voi olla kuntien valtuustojen ja hallitusten
järjestäytymisestä johtuen helmikuussa ja edellä olevat huomioiden aikaisintaan 18.2.2009.
Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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Johtokunta 1 §
(jatkoa 2)
3. Tarkastuslautakunnan 8 jäsenen sekä heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta toimikaudelle 2009-2012 sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valinta
4. Johtokunnan 14 jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten
valinta toimikaudelle 2009 – 2012 sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
5. Perusturvalautakunnan 10 jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta toimikaudelle 2009 – 2012 sekä puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan valinta
6. Ympäristölautakunnan 10 jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta toimikaudelle 2009 – 2012 sekä puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan valinta
Kokouskutsun mukana toimitetaan myös esityslista.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle keskiviikkona 18.02.2009 klo 15.00. Kokouspaikka on Kauhajoen
kaupungintalon valtuustosali. Käsiteltävät asiat ilmoitetaan esittelyn
mukaisesti.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Kokouspäivämäärä
20.1.2009
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2§
Yhtymäkokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 2 §

Liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon jäsenkunnat nimeävät edustajansa kuhunkin kokoukseen
erikseen.
Yhtymäkokousedustajat tulee valita kuntalain 81 §:n mukaisesti.
Yhtymäkokoukseen valitaan yhteensä 27 edustajaa jäsenkunnista seuraavasti:
Kauhajoki
Isojoki
Karijoki
Teuva

15 edustajaa
3 edustajaa
2 edustajaa
7 edustajaa

Yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla edustajalla peruspääomaosuutta vastaava äänimäärä. Peruspääoman määrästä säädetään perussopimuksen 15 §:ssä seuraavasti:
Asu
Asukaskas-

Peruspää
Peruspääomaoma- Peruspää
Peruspääoma, Äänivalta yhty
yhtymämä-

luku

osuus, %

euroa

kokouksessa

Isojoki

2 518

10

125 900

10

Karijoki

1 579

6

78 950

6

14 428

59

721 400

59

6 158

25

307 900

25

24 683

100

1 234 150

100

Kauhajoki
Teuva
Yhteensä

Käytetty väestötietolain mukainen asukasmäärä on ajankohdalta
31.12.2007.
Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun
vähintään 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna. Tämän toteamiseksi suoritetaan
kokousedustajien nimenhuuto, joka toimitetaan jäsenkunnittain kuntien
ennalta ilmoittaman nimilistan pohjalta. Äänimäärät vahvistetaan.
Johtajan ehdotus:. Johtokunta ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat ja vahvistaa heidän äänimääränsä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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3§
Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 3 §

Perussopimuksen 27 § mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle liikelaitoskuntayhtymän valmistelua varten nimetty ohjausryhmä. Perussopimuksen 6 § mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kuntalain 64 §:n mukaan
“Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.”
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 46
§:ssä mainitaan, että yhtymäkokouksen kokouskutsu tulee toimittaa
jäsenkunnille vähintään 3 viikkoa ennen yhtymäkokousta.
Kokous todetaan päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa saapuvilla on vähintään kaksi kolmasosaa liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Johtajan ehdotus: Johtokunta ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se
toteaa kokouskutsun julkaistun perussopimuksen ja hallintosäännön
mukaisesti. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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4§
Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 4 §

Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymästä on voimassa soveltuvin
osin, mitä kunnasta säädetään 2, 3, 8 ja 12 – 18 §:ssä.
Kuntalain 12 § määrää kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinnasta. Kuntalain 86 §:ssä mainitaan erikseen, että
lain 12 § ei sovelleta yhtymäkokoukseen, joka valitsee kunkin kokouksen alussa itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai varapuheenjohtajat, jollei perussopimuksessa ole toisin määrätty.
Perussopimuksen 7 § a)-kohdan mukaan yhtymäkokous valitsee yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Johtajan ehdotus:. Johtokunta ehdottaa, että yhtymäkokous valitsee
yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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5§
Yhtymäkokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 5 §

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän
tehtävään erikseen valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Pöytäkirja tarkastetaan 19.2.2009 klo 10.00 Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa 23.2.2009 kello 12.00 - 15.00.
Johtajan ehdotus: Johtokunta ehdottaa, että yhtymäkokous valitsee
kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Heidät nimetään myös ääntenlaskijoiksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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6§
Tarkastuslautakunnan kahdeksan (8) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten
varajäsenten valinta toimikaudelle 2009 – 2012 sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 6 §

Kuntalain 71 § mukaan:
”Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien
vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintomenettelylain 10 §:n 2. momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö;
3) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä
4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.”
Kuntalain 10 a luvun 87 b § määrittää liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen tehtäväksi mm. ”3) valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta ja muut toimielimet, joiden valintaa ei ole johtosäännössä siirretty johtokunnalle;”
Kuntavaaleissa 2008 valittiin kuntien valtuustot valtuustokaudelle 2009
– 2012. Kuntalain 81 § määrää:
”Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, tai päätösvaltaa käyttää perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.
Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksen mukaisia toimielimiä.
Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston
päättämä kunnan muu toimielin.
Muiden kuin 1. momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on
sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta
kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.”

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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Kuntalain 82 §:
” Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen.
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 §:n 1. momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa
palvelussuhteessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 81 §:n 1. momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.”
Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymässä sovelletaan kuntalain 71
§:ä. Perussopimuksessa ei ole määritelty erityisiä vaatimuksia puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnalle.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7
§:ssä todetaan: ”Yhtymäkokous valitsee liikelaitoskuntayhtymän muut
toimielimet ja niiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, ellei valintaa ole hallintosäännössä siirretty johtokunnalle”.
Perussopimuksen 24 § mukaan ”Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakuntaan nimetään jäsenet seuraavasti:
Kauhajoki
Isojoki
Karijoki
Teuva

4 jäsentä
1 jäsen
1 jäsen
2 jäsentä

Esittelijän ehdotus: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se
valitsee tarkastuslautakuntaan 8 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen, sekä valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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7§
Johtokunnan neljäntoista (14) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta toimikaudelle 2009 – 2012 sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 7 §

Kuntalain 10 a luvun 87b § määrittää liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen tehtäväksi mm. ”3) valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta ja muut toimielimet, joiden valintaa ei ole
johtosäännössä siirretty johtokunnalle;”
Kuntavaaleissa 2008 valittiin kuntien valtuustot valtuustokaudelle
2009 – 2012. Kuntalain 81 § määrää:
”Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, tai päätösvaltaa käyttää perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.
Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksen mukaisia toimielimiä.
Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston
päättämä kunnan muu toimielin.
Muiden kuin 1. momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on
sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.”
Kuntalain 82 §:
” Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 §:n
mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 §:n 1. momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 81 §:n 1. momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta
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Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.”
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7
§:ssä todetaan: ”Yhtymäkokous valitsee liikelaitoskuntayhtymän muut
toimielimet ja niiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, ellei valintaa ole hallintosäännössä siirretty johtokunnalle”.
Perussopimuksen 10 § mukaan ”Liikelaitoskuntayhtymällä on johtokunta. Johtokuntaan kuuluu 14 jäsentä, joista 4 jäsenkuntien kunnanjohtajia. Kunnanjohtajat muodostavat Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan työvaliokunnan.”
Liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan valitaan jäsenet seuraavasti:
Kauhajoki
Isojoki
Karijoki
Teuva

6 edustajaa
2 edustajaa
2 edustajaa
4 edustajaa

Jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Johtajan ehdotus: Johtokunta ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se
valitsee johtokuntaan 14 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen, sekä valitsee johtokunnan puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta
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8§
Perusturvalautakunnan kymmenen (10) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta toimikaudelle 2009 – 2012 sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valinta
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 8 §

Kuntalain 10 a luvun 87b § määrittää liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen tehtäväksi mm. ”3) valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta ja muut toimielimet, joiden valintaa ei ole
johtosäännössä siirretty johtokunnalle;”
Kuntavaaleissa 2008 valittiin kuntien valtuustot valtuustokaudelle 2009
– 2012. Kuntalain 81 § määrää:
”Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, tai päätösvaltaa käyttää perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.
Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksen mukaisia toimielimiä.
Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston
päättämä kunnan muu toimielin.
Muiden kuin 1. momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on
sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta
kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.”
Kuntalain 82 §:
”Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen.
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 §:n 1. momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa
palvelussuhteessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 81 §:n 1. momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 8 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
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Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.”
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7
§:ssä todetaan: ”Yhtymäkokous valitsee liikelaitoskuntayhtymän muut
toimielimet ja niiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, ellei valintaa ole hallintosäännössä siirretty johtokunnalle”.
Perussopimuksen 12 §:ssä todetaan, että ”Liikelaitoskuntayhtymällä
on kaksi palvelulautakuntaa: 1) Perusturvalautakunta ja 2) Ympäristölautakunta. Kumpaankin lautakuntaan kuuluu 10 jäsentä ja näiden
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakuntiin nimetään jäsenet seuraavasti:
Kauhajoki
Isojoki
Karijoki
Teuva

5 jäsentä
1 jäsen
1 jäsen
3 jäsentä

Palvelulautakunnat vastaavat erityislainsäädäntöön perustuvista viranomaistehtävistä omilla toimialoillaan.
Johtajan ehdotus: Johtokunta ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se
valitsee perusturvalautakuntaan 10 varsinaista jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen, sekä valitsee perusturvalautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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9§
Ympäristölautakunnan kymmenen (10) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten
varajäsenten valinta toimikaudelle 2009 – 2012 sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 9 §

Kuntalain 10 a luvun 87b § määrittää liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen tehtäväksi mm. ”3) valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta ja muut toimielimet, joiden valintaa ei ole
johtosäännössä siirretty johtokunnalle;”
Kuntavaaleissa 2008 valittiin kuntien valtuustot valtuustokaudelle 2009
– 2012. Kuntalain 81 § määrää:
”Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, tai päätösvaltaa käyttää perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.
Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksen mukaisia toimielimiä.
Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston
päättämä kunnan muu toimielin.
Muiden kuin 1. momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on
sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta
kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.”
Kuntalain 82 §:
” Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen.
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 §:n 1. momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa
palvelussuhteessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 81 §:n 1. momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.”
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7
§:ssä todetaan: ”Yhtymäkokous valitsee liikelaitoskuntayhtymän muut
toimielimet ja niiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, ellei valintaa ole hallintosäännössä siirretty johtokunnalle”.
Perussopimuksen 12 §:ssä todetaan, että ”Liikelaitoskuntayhtymällä
on kaksi palvelulautakuntaa: 1) Perusturvalautakunta ja 2) Ympäristölautakunta. Kumpaankin lautakuntaan kuuluu 10 jäsentä ja näiden
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakuntiin nimetään jäsenet seuraavasti:
Kauhajoki
Isojoki
Karijoki
Teuva

5 jäsentä
1 jäsen
1 jäsen
3 jäsentä

Palvelulautakunnat vastaavat erityislainsäädäntöön perustuvista viranomaistehtävistä omilla toimialoillaan.
Hallintosäännön 3 §:ssä täsmennetään ympäristölautakunnan tehtävää:
”Ympäristölautakunta huolehtii kuntien ympäristöhallinnosta annetussa
laissa, ympäristösuojelulainsäädännössä, luonnonsuojelulaissa, ulkoilulaissa, terveydensuojelulaissa,
elintarvikelainsäädännössä, tuoteturvallisuuslainsäädännössä, tupakan myyntiä ja julkisten tilojen tupakointia rajoittavassa lainsäädännössä, nikotiinivalmisteiden myyntiä koskevassa lainsäädännössä,
kemikaalilaissa ja eläinlääkintähuoltolaissa määrätyistä kunnille kuuluvista viranomaistehtävistä.
Ympäristölautakunnalla on oikeus päättää hallintopakko- ja oikaisuvaatimusasioissa.
Ympäristölautakunnalla on oikeus siirtää alaiselleen viranhaltijalle lautakunnalle määrättyjä tehtäviä.”
Johtajan ehdotus: Johtokunta ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se
valitsee ympäristölautakuntaan 10 varsinaista jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen, sekä valitsee ympäristölautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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10 §
Liikelaitoskuntayhtymän johtajan toimenkuva
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 10 §

Liikelaitoskuntayhtymän strategia määrittelee yhtymän perustehtävän,
arvot, vision ja strategiset menestystekijät. Yhtymäkokous on hyväksynyt keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet BSCtuloskorttimuodossa liikelaitoskuntayhtymälle. Palvelualueiden tuloskortit on käsitelty johtokunnan hyväksyessä talousarvion vuodelle
2009.
Hallintosäännön ohella viran-/ ja toimenhaltijoille vahvistettavat toimenkuvaukset määrittelevät toiminnan tavoitteita tuloskorttien mukaisesti sekä toimivat myös tehtävien delegoinnin välineenä. Liikelaitoskuntayhtymän palvelualueiden johtajien toimenkuvauksilla on valmisteltu samanaikaisesti johtajan toimenkuvauksen valmistelun kanssa.
Näiden pohjana ovat hallintosäännössä olevat tehtäväjaot, joita on
mahdollisuus edelleen delegoida joko toimenkuvauksella tai erillisellä
delegointipäätöksellä.
Johtokunnan vahvistettua johtajan toimenkuvauksen voidaan määrittää myös palvelujohtajien toimenkuvaukset käytävissä kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelut on tarkoitus käydä koko liikelaitoskuntayhtymässä BSC-mallin mukaisesti.
Asian lisätietona on valmisteltu ehdotus liikelaitoskuntayhtymän johtajan toimenkuvasta.
Puheenjohtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liikelaitoskuntayhtymän johtajan toimenkuvauksen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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11 §
Etelä-Pohjanmaan lasten, nuorten ja perheiden pilottihanke 2009 – 2011
(osana Väli-Suomen alueen lasten, nuorten ja perheiden hankekokonaisuutta)
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 11 §

Hankkeen keskeinen sisältö on kehittää lasten, nuorten ja perheiden
palvelukokonaisuutta. Etelä-Pohjanmaan alueella on sosiaalialan keittämishankkeiden jatkumossa (perhehankkeet) saatu alkuun mm. perhetyön kehittäminen perhekeskusvision muodossa (Kuusiokunnat ja
Järviseutu).
Erillisissä lastensuojeluhankkeissa on keskitytty sekä avo- että sijaishuollon kehityssisältöihin. Erityisenä haasteena on perhekeskustyyppisten ja moniammatillisten toimintojen luominen lasten, nuorten ja
perheiden kehitysympäristöihin. Etelä-Pohjanmaalla jatkuu kymmenen
(10) kunnan alueella avohuollon ja perhetyön kehittämishanke elokuuhun 2009 saakka.
Nyt kyseessä olevan hankkeen tavoitteena on uudistaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja kokonaisuutena siten, että perustasolla
kehitetään ja nivotaan yhteen kehitystä tukevat, ongelmia ja häiriöitä
ehkäisevät ja korjaavat palvelut yli nykyisten sektorirajojen (kuten terveys-, sosiaali-, nuoriso-, sivistys- ja poliisitoimi). Erityispalveluja kehitetään tukemaan peruspalveluja erilaisilla toimintavaihtoehdoilla, tuodaan palvelut suoraan lasten ja nuorten kehitysympäristöihin ja puretaan laitoskeskeisyyttä.
Toteuttamistavat Etelä-Pohjanmaalla;
ennaltaehkäisevän työn koordinointi ja peruspalvelujen voimistaminen
kehitysympäristöissä tapahtuvan lasten ja nuorten tukemisen
mahdollistaminen
perhetyön mallien kehittäminen koko lasten-, nuorten ja perheiden palvelujen skaalalla
Perusteluna työlle on kasvanut lastensuojelun tarve ja perustyössä
olevan osaamisen vähäisyys. Erityisen keskeiseksi tavoitteeksi nousee lasten ja perheiden palvelutarpeisiin vastaavien palvelujen kehittäminen niin, että varhaiskasvatus-, perusopetus sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelut nivelletään toisiinsa matalan hallinnon mallilla ja
joustavilla rajapintojen työkäytänteillä.
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Hankkeen kautta pyritään luomaan moniammatillisia verkostoryhmiä.
Hankkeen kustannukset ilmenevät esityslistan liitteenä 1/johtokunta
20.1.2009 olevasta taulukosta. Hankkeen aikataulu ja rakenne sekä
toteutusaikataulu
3/2009-12/2011
on
esityslistan
liitteessä
2/johtokunta 20.1.2009 olevan kuvion mukaiset. Sosiaalipalvelujohtaja
on alustavana kannanottona 12.12.2008 ilmoittanut, että Suuohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä osallistuu hankkeeseen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä osallistuu hankkeeseen (Kauhajoen kaupunki
sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat). Hankkeen aloittamisajankohdaksi esitetään 1.9.2009.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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12 §
Palvelusopimus vuodelle 2009
Aikaisemmat käsittelyt:

Yhteistoimintalautakunta 10.12.2008 / 33 §
Johtokunta 30.12.2008 / 177 §
Valmistelija / lisätiedot: peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi, puh. 040 485 0050
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintaltk 33 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä vuonna 2009 hankittavia sosiaali-, terveys- ja ympäristöpalveluja varten on laadittu palvelusopimus.
Sopimus on tarkoitus käsitellä vielä työvaliokunnassa ennen yhteistoimintalautakunnan kokousta. Yhteistoimintalautakunnan käsittelyn
jälkeen palvelusopimus liitetään pöytäkirjan liitteeksi 2 / yhteistoimintalautakunta 10.12.2008.
Palvelusopimusluonnos on oheismateriaalina.
Esittelijän ehdotus: Annetaan kokouksessa.
Palvelusopimus käsiteltiin kuntajohtajien kokouksessa 5.12.2008, jolloin sitä täydennettiin. Lautakunnalle annetaan tiedoksi tehdyt muutokset.
Esittelijän ehdotus 10.12.2008: Yhteistoimintalautakunta hyväksyy
osaltaan palvelusopimuksen muutoksien jälkeen.
Yhteistoimintalautakunnan päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Kauhajoen ja Teuvan osalta tulee tarkistaa laitos- ja palvelukotiasumisen asumispäivät.
Palvelusopimus on pöytäkirjan liitteenä 2 / yhteistoimintalautakunta
10.12.2008.
----Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 177 §

Kuntakohtaiset tiedot ovat tällä hetkellä tarkistettavana kunnissa.
Asian lisätietona on palvelusopimus (liite 2 / yhteistoimintalautakunta
10.12.2008).
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Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi yhteistoimintalautakunnan päätöksen ja asia käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa tarkistettuna.
----Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 12 §

Palvelusopimukseen ei ole tullut osakaskunnista ja palvelujohtajilta
muutoksia.
Palvelusopimus on esityslistan liitteenä 3 / johtokunta 20.1.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy osaltaan palvelusopimuksen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
Raportointi annetaan kolmannes vuosittain yhteistoimintalautakunnalle.
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13 §
Vastine markkinaoikeudelle Kevytkuljetukset Jukka Juurakko Ky:n muutosvaatimuksen johdosta koskien laboratorio- ym. kuljetusten hankintaa
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 13 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta 27.11.2008
§ 127 hyväksyi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Tapio Kankaisen tarjouksen laboratorionäytteiden ja –
vastausten, lääkelähetysten, sisäisen kirjepostin ja pientavaran kuljetuksista sopimuskaudelle 1.1. – 31.12.2009. Kevytkuljetukset Jukka
Juurakko Ky on 11.12.2008 tehnyt markkinaoikeudelle muutosvaatimuksen tästä päätöksestä. Markkinaoikeus varaa julkisista hankinnoista annetun lain 80 §:n 1 momentin nojalla tilaisuuden vastineen
antamiseen kyseisen hakemuksen johdosta. Vastine pyydetään toimittamaan markkinaoikeudelle viimeistään 23.1.2009.
Vastineen yhteyteen markkinaoikeus pyytää liittämään jäljennöksen
kaikista asiaan oleellisesti vaikuttavista asiakirjoista. Tällaisia asiakirjoja ovat ainakin hankintailmoitus, tarjouspyyntö, saadut tarjoukset, tarjousvertailu, hankintapäätös sekä selvitys hankinnan sopimuskaudesta
ja hankinnan arvonlisäverottomasta kokonaisarvosta. Lisäksi vastineessa pyydetään selvittämään milloin ja miten hakijalle on annettu
tieto hankintapäätöksestä. Markkinaoikeus pyytää vastineen yhteydessä antamaan myös selvityksen siitä, missä vaiheessa hankintapäätöksen täytäntöönpano on. Hankintayksikön on aina vastineessaan ilmoitettava sisältyykö vastineeseen tai sen liitteisiin salassa pidettäviä
liikesalaisuuksia.
Kevytkuljetukset Jukka Juurakko Ky muutosvaatimuksessaan pyytää
markkinaoikeutta kumoamaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan valituksenalaisen päätöksen kokonaan tai
määräämään Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän suorittamaan heille hyvitysmaksua virheellisen tarjousmenettelyn johdosta.
Esityslistan lisätietona on kyseinen muutosvaatimus, josta ilmenee
myös muutosvaatimuksen perustelut.
Esityslistan lisätietona ovat kyseiset tarjousasiakirjat.
Johtajan ehdotus: Johtokunta antaa markkinaoikeudelle seuraavan
vastineen:
Hankinnasta on ilmoitettu 27.10.2008 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana Hilmaan. Hankinnasta ilmoitettiin myös Kauhajoen
Kunnallislehdessä 24.10.2008, Tejukassa 23.10.2008 ja Suupohjan
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seudussa 23.10.2008. Määräaikaan mennessä (14.11.2008 klo 15.00
mennessä) jätettiin kaksi tarjousta: Kevytkuljetukset Jukka Juurakko
Ky ja Tapio Kankainen. Molemmat tarjoukset on todettu tarjouspyynnön mukaisiksi.
Tässä tapauksessa kyseisen tarjouskilpailun voittajan, Tapio Kankaisen tarjous oli hinnaltaan halvin oli sitten kyseessä €/km tai mukaan
lukien mahdollinen ylimenevän osan tuntiveloitus.
Tarjousvertailu ei ole virheellinen laatuarvioinninkaan osalta. Tarjouspyynnön mukaisesti suoritettiin laatuvertailu. Laatukriteereitä olivat tieliikennevastuuvakuutus, tiedonkeruujärjestelmä, puhtauden selvitys ja
sisälämpötilan selvitys. Tarjouspyynnössä ei vaadittu tietyn laista tiedonkeruujärjestelmää, joten digitaalipiirturi ja ajopäivätiedot täyttivät
tämän laatukriteerin.
Hakijalle on annettu tieto hankintapäätöksestä lähettämällä kyseinen
johtokunnan pöytäkirjanote 1.12.2008 hakijalle postitse.
Hankinnan sopimuskausi on 1.1. – 31.12.2009 (1 vuosi) ja arvonlisäveroton kokonaisarvo on 27.009,36 €. Tarjouspyynnön mukaisesti on lisäksi optiomahdollisuutena yksi vuosi 31.12.2010 asti.
Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu. Kyseisiä kuljetuspalveluja ostetaan tällä hetkellä Tapio Kankaiselta.
Tähän vastineeseen tai sen liitteisiin ei sisälly salassa pidettäviä liikesalaisuuksia, sillä tarjoajat eivät ole tarjouksissaan ilmoittaneet, että
heidän tarjouksensa sisältävät liikesalaisuuksia. Tarjouspyynnössä
mainitaan tarjousasiakirjojen julkisuudesta seuraavaa: ”Hankintaasiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan
pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen
tarjoukseen on välttämätöntä, ne on ilmoitettava eri liitteellä. Julkisia
hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.”
Tarjousmenettely ei ole ollut virheellinen. Johtokunta on hyväksynyt
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Kevytkuljetukset Jukka Juurakko Ky:n muutosvaatimus tulee hylätä.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
20.1.2009
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14 §
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkehankintarenkaaseen liittyminen
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 14 §

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt 5.12.2008 päivätyn kirjeen,
jossa pyydetään ilmoittautumaan lääkehankintoja koskevaan hankintayhteistyöhön.
Hankintarenkaan perusteena on ostettavien tuotteiden kokonaisvolyymi, jonka perusteella saadaan mahdollisimman edullinen hinta. Taloudellisia etuja saadaan myös yhdenmukaistamalla lääkevalikoimaa.
Hankintayhteistyöhön osallistuminen maksaa kahdelta vuodelta
10.000 euroa. Hankintarengas suorittaa kilpailuttamisen, vertailujen
tekemisen ja päätöksenteon sekä lääketoimittajien kanssa tehtävät
puitesopimukset.
Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, osastoiminnan ylilääkäri Markku
Salomäki ja farmaseutit Hilkka Hanka ja Eeva Lindfors ovat käsitelleet
yhteisesti asiaa ja kannattaneet liittymistä isoon, valtakunnalliseen
hankintarenkaaseen, perusteluna hankintaprosessin laajuus ja hankintarenkaan kilpailukykyisemmät hinnat verrattuna Kauhajoen lääkekeskuksen omaan kilpailutukseen 2008-2009.
Hankinta koskee lääkkeitä ja niihin rinnastettavia tuotteita hankintakaudella 1.1.2010 – 31.12.2011.
Asian lisätietona on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lähettämä kirje.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän liittymisen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkehankintarenkaaseen hankintakaudeksi 2010 – 2011.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
20.1.2009
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15 §
Pankkitilien avaus
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 26.6.2008 / 9 §

Johtokunta 9 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä nimissä on pyydetty
pankeilta tarjoukset shekkitileistä.
Tarjousten yhdistelmä on esityslistan liitteenä 2 / Johtokunta
26.6.2008.
Esittelijän ehdotus: Allekirjoitetaan tilisopimus Etelä-Pohjanmaan
Osuuspankin kanssa, jonka kautta maksuliikenne hoidetaan toiminnan
alkuvaiheessa.
Varsinaisen toiminnan alkaessa tilisopimukset ja maksupankki tarkastellaan uudelleen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.
----Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 15 §

Nordeaan, Sampo-Pankkiin ja Suupohjan osuuspankkiin on avattu
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän nimissä tilit palkanmaksun helpottamiseksi. Pankkitilinen käyttöoikeudet ovat liikelaitoskuntayhtymän johtajalla, Kari Nuuttila ja sisäisen tukipalvelun johtajalla, Tiina Viitala sekä Kauhajoen kaupungin pääkirjanpitäjällä, Hilkka
Tuisku.
Toiminnan vakiintuessa kilpailutetaan maalis-huhtikuun 2009 aikana
maksupankki.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy tilien avaukset.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen seuraavilla täydennyksillä:
Johtokunta päätti avata tilin myös Isojoen osuuspankkiin ja Kristiinankaupungin säästöpankkiin.
Johtokunta päätti, että tilin voi avata muuhunkin Suupohjan seudulla
olevaan pankkiin.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
20.1.2009
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16 §
Liikelaitoskuntayhtymän laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 26.6.2008 / 11 §
Johtokunta 11.11.2008 / 101 §

Johtokunta 11 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa
on maininta (11 §), että liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päättää nimenkirjoitusoikeuksista.
Johtokunnan tulee valita laskujen sisältämien suoritusten vastaanottajat ja hyväksyjät. Vastaanottajat ja hyväksyjät voidaan valita joko johtokunnan toimikaudeksi tai vuosittain.
Jos hyväksyjä voi itse todeta, että tavara, työsuoritus tai muu palvelu
on saatu, ei tositteessa tarvitse olla vastaanottomerkintää.
Esittelijän ehdotus: Johtokunta päättää kuntayhtymän väliaikaisesta
nimenkirjoitusoikeudesta, joka on voimassa siihen saakka, kunnes
hallintosääntö hyväksytään.
Johtokunta päättää, että Kari Nuuttila, Jari Iso-Koivisto ja Satu Uitto
toimivat laskujen vastaanottajina. Hyväksyjinä toimivat Antti Rantakokko ja johtokunnan puheenjohtajat. Liikelaitoskuntayhtymän johtaja
toimii hyväksyjänä aloitettuaan viranhoidon.
Päätös on voimassa johtokunnan toimikauden loppuun saakka.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
-----Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 101 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palveluksessa on
aloittanut 3.11.2008 hallintosihteeri Anne Alavillamo ja toimistosihteeri
Jaana Korkeamäki aloittaa 17.11.2008. Kari Nuuttila on aloittanut johtajan virassa 15.8.2008, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen ja sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Viitala ovat aloittaneet 1.10.2008.
Tässä vaiheessa johtokunnan on syytä valita laskujen suoritusten vastaanottajat ja hyväksyjät eri palvelualueilla.

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 101 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
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Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että Anne Alavillamo, Jaana
Korkeamäki, Pekka Rahkonen ja Tiina Viitala toimivat laskujen vastaanottajina. Sosiaalipalvelun alueella laskujen hyväksyjänä toimii
Pekka Rahkonen. ICT-asioissa laskujen vastaanottajana toimii myös
Ritva Perälä. Kari Nuuttila ja Tiina Viitala voivat toimia koko liikelaitoskuntayhtymän laskujen hyväksyjänä. Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä ja ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala hyväksyvät omien palvelualueidensa laskut aloitettuaan virkansa hoitamisen.
Päätös on voimassa johtokunnan toimikauden loppuun saakka.
----Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 16 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa
on maininta (11 §), että liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päättää nimenkirjoitusoikeuksista. Johtokunnan tulee valita laskujen sisältämien
suoritusten vastaanottajat ja hyväksyjät. Vastaanottajat ja hyväksyjät
voidaan valita joko johtokunnan toimikaudeksi tai vuosittain.
Jos hyväksyjä voi itse todeta, että tavara, työsuoritus tai muu palvelu
on saatu, ei tositteessa tarvitse olla vastaanottomerkintää
Vastaanottajana, vastaanottotarkastuksen suorittajana ja tapahtuman
todentajana voi olla liikelaitoskuntayhtymän vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö ja joissakin tapauksissa myös luottamushenkilö.
Hyväksyjän tulee varmistaa vastaanoton ja/tai vastaanottotarkastuksen asianmukainen suorittaminen ennen laskun tai muun tositteen hyväksymistä. Vastaanottajan ja hyväksyjän tulee pääsääntöisesti olla
eri henkilöitä.
Tilivelvollisina laskujen hyväksyjien on huolehdittava siitä, ettei käytettävissä olevaa vastuu-/tehtäväalueen kokonaismäärärahaa ylitetä.
Tämän vuoksi hyväksyjien tulee olla selvillä käytössään olevien määrärahojen käyttötilanteesta. Mikäli osoittautuu, että määrärahat eivät
riitä, tulee laskujen hyväksyjien, ydin- ja osaprosessien esimiesten riittävän hyvissä ajoin raportoida asiasta palvelualajohtajalle.
Esimerkiksi määräaikaisissa kehittämishankkeissa myös työntekijät
voivat olla määräaikaisia ja heidän oikeuksistaan toimia laskujen vastaanottajina päättää palvelujohtaja.
Esityslistan liitteenä 4/johtokunta 20.1.2009 on hyväksyjien nimilista.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 101 §
(jatkoa 2)

Kokouspäivämäärä
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Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy oheisen liitteen mukaan hyväksyjät. Päätös on voimassa valtuustokauden 2009 – 2012.
Käsittely: Keskustelun aikana johtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Johtokunta hyväksyy oheisen liitteen mukaan hyväksyjät ja
tämän lisäksi johtokunta päättää, että palvelujohtajat oman palvelualueensa osalta voivat toimia laskujen hyväksyjänä. Kari Nuuttila ja Tiina Viitala voivat toimia koko liikelaitoskuntayhtymän laskujen hyväksyjänä. Päätös on voimassa valtuustokauden 2009 – 2012. Tällä päätöksellä kumotaan aikaisemmat päätökset § 11/johtokunta 26.6.2008
ja § 101/johtokunta 11.11.2008.
Johtokunnan päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
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17§
Puhelinliittymien hankinta
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 17 §

Liikelaitoskuntayhtymän gsm-puhelinliittymien hankkimisen periaatteet
on syytä selventää. Puhelimen hankintaan tarvitaan esimiehen lupa,
koska kyseessä on talousarvion määrärahojen käyttämisestä. Operaattorilta tilattavien palvelujen käytännön järjestäminen tulee myös
määritellä. Palvelujen tilaamiseen liittyvän sopimuksen allekirjoittaa yhtymän nimeämä henkilö ja käytännön toimintavaltuudet annetaan
Kauhajoen kaupungin yhteispalvelupisteelle.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että puhelinliittymän avaamiseen/sulkemiseen ja palveluihin liittyvät sopimukset allekirjoittaa liikelaitoskuntayhtymässä palvelujohtajat omaa toimialaansa koskevan
henkilöstön osalta tai hallintopäällikkö. SIM-kortin ja operaattorilta tilattavat palvelut hoitaa palvelusihteeri Kauhajoen kaupungin yhteispalvelupisteessä. Seutupalvelukeskuksen aloitettua toimintansa, se hoitaa
mainitut yhteispalvelupisteen tehtävät.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
20.1.2009
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18 §
Palvelutasotutkimuksen ja itsearvioinnin tekeminen yhtymässä
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 18 §

Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan käynnistymiseen liittyen on asiallista kerätä myös tietoa siitä, miten asiakkaat ja henkilöstö kokevat palvelujen saatavuuden ja tuottamisen.
Vuoden 2008 loppupuolella on käyty keskusteluja palvelutasotutkimuksen ja itsearvioinnin tekemisestä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä. Tutkimus on syytä tehdä pikaisesti toiminnan
käynnistyttyä ja toistona esim. vuoden kuluttua. Tutkimus voidaan tehdä otoksena palvelualueen kotitalouksille asiakasnäkökulman saamiseksi ja toisaalta sähköisenä koko yhtymän henkilöstölle.
Tutkimus on tarkoitus toteuttaa siten, että asiakasotos on jokaisessa
kunnassa kattava, mutta kuitenkin anonyymi. Vastaajille esitetään
joukko kysymyksiä palveluista ja niiden tärkeydestä. Näin voidaan kehittämistoimenpiteitä paremmin kohdentaa tarpeen ja tärkeyden mukaisesti. Myös vapaalle palautteelle on tarjottava mahdollisuus. Henkilöstöltä saadaan arvokasta tietoa siitä, miten se kokee työskentelyn
yhtymässä. Asiakaskyselyä ei käytännössä pystytä suorittamaan pelkästään sähköisesti.
Innolink Oy tekee alueella jo vastaavaa tutkimustyötä ja sen kanssa
on alustavasti keskusteltu kyselyn tekemisestä yhtymälle. Sillä on kokemusta vastaavasta tutkimustyöstä lukuisissa Suomen kunnissa.
Kustannukset tutkimuksesta ovat kertaa kohden yhteensä alle 10.000
euroa (alv 0 %). Tällöin otoksen koko on noin 1500 kotitaloutta ja henkilöstö on mukana kokonaan.
Kokouksessa esitellään tarkemmin suunnitelma. Mikäli johtokunta hyväksyy suunnitelman, tehdään tutkimuksesta sopimus Innolink Oy:n
kanssa ja tutkimus toteutetaan lähiaikoina.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä esittelyssä mainitun
tutkimuksen tekemisen. Asiakasotoksen koko on noin 1500 kotitaloutta. Kustannuksen ovat noin 9.630 euroa (alv 0%).
Käsittely: Keskustelun aikana johtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Johtokunta päättää ettei tutkimusta tehdä tässä muodossa,
vaan valmistellaan henkilöstökysely jossain muodossa.
Johtokunnan päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
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19 §
Palvelukeskus Sillan taloussopimus
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 19 §

Palvelukeskus Silta on Suupohjan työ- ja elinkeinotoimiston, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kuntien (Kauhajoki, Teuva,
Isojoki, Karijoki) sekä Kansaneläkelaitoksen yhteinen palveluyksikkö.
Palvelukeskus Sillan toimipiste on Kauhajoella. Suupohjan työ- ja elinkeinotoimisto sijoittaa palvelukeskukseen yhden kokoaikaisen työvoimaohjaajan viran. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä sijoittaa palvelukeskukseen yhden kokoaikaisen sosiaalityöntekijän viran.
Hän käsittelee palvelukeskuksen asiakkaiden toimeentulotukihakemukset Kauhajoen osalta. Liikelaitoskuntayhtymä nimeää Isojoelta,
Karijoelta ja Teuvalta omat sosiaalityöntekijät, jotka toimivat oman asiakkaansa asiassa työparina ja käsittelevät oman asiakkaansa toimeentulotukihakemukset. Lisäksi liikelaitoskuntayhtymä sijoittaa palvelukeskukseen yhden kokoaikaisen sairaanhoitajan viran.
Palvelukeskus Sillasta on ajalle 1.1. – 31.12.2009 laadittu taloussopimus, joka koskee menojen jakautumista TE-toimiston ja peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kesken. Kela vastaa omista kuluistaan.
Kukin yhteistyössä oleva viranomaistaho seuraa ja valvoo palvelukeskuksen kustannuksia ja toimintaa omien työntekijöidensä osalta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaa ja seuraa johtoryhmä.
Asian lisätietona on taloussopimus.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä palvelukeskus Sillan
taloussopimuksen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
20.1.2009

Sivu

31

20 §
Eräitä ostopalvelusopimusten siirtoja liikelaitoskuntayhtymälle
Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 20 §

Esityslistan liitteeseen 5 / johtokunta 20.1.2009 on koottu tällä hetkellä
tiedossa olevia Kauhajoen kaupungin sopimuksia, jotka siirtyvät ilman
muutoksia Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liitteessä olevien sopimusten
siirtymisen Kauhajoen kaupungilta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
Lista siirtyvistä ostopalvelusopimuksista on pöytäkirjan liitteenä 1 / johtokunta 20.1.2009.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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21 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 21 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Kauhajoen kaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan
22.12.2008 § 360 päättänyt osallistua Selevä paletti –hankkeeseen.
Kuntien työeläkevakuutuksen yleiskirje 3/2008, 17.12.2008, keskeisimmistä muutoksista työeläkemaksuissa vuonna 2009.
Viestintäviraston päätökset verkkotunnusten myöntämisestä verkkotunnuksille: 1) suupohjanperuspalveluliikelaitoskuntayhtymä.fi, 2) llky.fi
ja 3) paraskunta.fi. Tunnukset ovat voimassa 7.1.2012 saakka.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysviraston ilmoitus
yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen/vastuuhenkilön muuttumisesta 1.10.2008 – 31.3.2009 väliseksi ajaksi Aspa Palvelut Oy:n Kauhajoen asumispalveluryhmässä. Toimintayksikön vastuuhenkilö on asumispalveluvastaava Pirjo Särkelä-Mäki.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysviraston ilmoitus
yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön tarkastaminen / yksityinen lastensuojelulaitos. Palvelun tuottajana Lappajärven Tähti ja Koivu. Tarkastus on suoritettu 18.11.2008.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysviraston päätös
LSLH-2009-1/So-62 perustoimeentulotukeen maksettavista valtionosuusennakoista vuonna 2009.
Lääkelaitoksen päätös 6220/4.2.4.2./2008 lääkekaappiluvasta Kauhajoen 1. apteekin apteekkarin lääkekaappilupahakemukseen Kauhajoen kaupungin Kauhajärven kylään. Lupa on voimassa 5 vuotta,
7.1.2014 saakka.
Lääkelaitoksen päätös 6221/4.2.4.2./2008 lääkekaappiluvasta Kauhajoen 1. apteekin apteekkarin lääkekaappilupahakemukseen Kauhajoen kaupungin Nummijärven kylään. Lupa on voimassa 5 vuotta,
7.1.2014 saakka.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 21/2008, 16.12.2008, työaikapankkeja koskevista ohjeista.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 21 §
(jatkoa 2)
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Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 24/2008, 18.12.2008, tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskevasta suosituksesta.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 25/2008, 31.12.2008, sisältäen luettelon Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2008 yleiskirjeistä.
Kauhajoen kaupungin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan
29.12.2008 § 76 käsitellyt henkilöstön siirron Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelukseen.
Isojoen kunnan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.12.2008 § 41
käsitellyt henkilöstön siirron Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelukseen.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on allekirjoitettu
20.1.2009 yöpäivystysyhteistyösopimus johtokunnan päätöksen
18.12.2008 § 139 mukaisesti.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on allekirjoitettu
20.1.2009 siirtosopimus EPSHP ja kuntien/terveyskuntayhtymien vanhojen sopimusten siirtymisestä/päättymisestä pohjautuen sopimusneuvotteluun 7.11.2008.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:
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22 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 22 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Liikelaitoskuntayhtymän johtajan päätökset 30.12.2008 - 13.1.2009;

Pöytäkirjantarkastus:

9§

Määräaikaisten työtekijöiden palkkaamista koskevien viranhaltijapäätösten vahvistaminen hoidon ja hoivan alueella.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja vahvistaa Isojoen kunnasta vastaava sairaanhoitaja Jaana Auressalmen (10 kpl), Teuvan kunnasta johtava lääkäri Markku Salomäen (6 kpl), Teuvan kunnasta
hoitotyön johtaja Eila Runsalan (1 kpl), Kauhajoen kaupungista
osastonhoitaja Riitta Saunamäen (5 kpl), Kauhajoen kaupungista
osastonhoitaja Mervi Latomäen (9 kpl), Kauhajoen kaupungista
palvelukodin johtaja Susanna Teerimäen (6 kpl) ja Kauhajoen
kaupungista avopalvelun ohjaaja Sinikka Mäkisen (1 kpl) viranhaltijapäätökset, jotka koskevat työsuhdetta 1.1.2009 toimintansa
aloittavassa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.

10 §

Määräaikaisten työtekijöiden palkkaamista koskevien viranhaltijapäätösten vahvistaminen sosiaalipalvelujen alueella.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja vahvistaa Teuvan kunnasta vs.
sosiaalijohtaja Tarja Seppälän (6 kpl) ja Kauhajoen kaupungista
johtava sosiaalityöntekijä Seija Pietarin (2 kpl) viranhaltijapäätökset, jotka koskevat työsuhdetta 1.1.2009 toimintansa aloittavassa
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.

11 §

Virkavapauden/työloman myöntämistä koskevien viranhaltijapäätösten vahvistaminen hoidon ja hoivan alueella.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja vahvistaa Isojoen kunnasta vastaava sairaanhoitaja Jaana Auressalmen (5 kpl) viranhaltijapäätökset, jotka koskevat työsuhdetta 1.1.2009 toimintansa aloittavassa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.

12 §

Vuosilomajärjestystä koskevien viranhaltijapäätösten vahvistaminen hoidon ja hoivan alueella.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja vahvistaa Isojoen kunnasta vastaava sairaanhoitaja Jaana Auressalmen (4 kpl) viranhaltijapäätökset, jotka koskevat työsuhdetta 1.1.2009 toimintansa aloittavassa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.
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13 §

Ympäristöterveystarkastajan viran sijaisuus.
Ympäristöterveystarkastajan avoimen viran sijaiseksi on valittu
Jarno Perttula 1.1.2009 alkaen toistaiseksi kunnes virka on täytetty.

14 §

Eläinlääkärin viran sijaisuus.
Karijoen kunnan alueella avoimena olevan eläinlääkärin viran sijaiseksi on valittu Sakari Wirén 1.1.2009 alkaen toistaiseksi kunnes virka on täytetty.

15 §

Ympäristösihteerin viran sijaisuus.
Ympäristösihteerin äitiysloman sijaiseksi on valittu Outi Perkiö
ajalle 1.1. – 31.10.2009.

16 §

Vakinaisten työtekijöiden palkkaamista koskevien viranhaltijapäätösten vahvistaminen hoidon ja hoivan alueella.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja vahvistaa Isojoen kunnasta vastaava Teuvan kunnasta johtava lääkäri Markku Salomäen (1 kpl)
ja Teuvan kunnasta hoitotyön johtaja Eila Runsalan (10 kpl) viranhaltijapäätökset, jotka koskevat työsuhdetta 1.1.2009 toimintansa aloittavassa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.

17 §

Määräaikaisten työtekijöiden palkkaamista koskevien viranhaltijapäätösten vahvistaminen hoidon ja hoivan alueella.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja vahvistaa Teuvan kunnasta hoitotyön johtaja Eila Runsalan (18 kpl) viranhaltijapäätökset, jotka
koskevat työsuhdetta 1.1.2009 toimintansa aloittavassa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.

18 §

Määräaikaisten työtekijöiden palkkaamista koskevien viranhaltijapäätösten vahvistaminen hoidon ja hoivan alueella.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja vahvistaa Kauhajoen kaupungista ylilääkäri Kirsti Kähärän (1 kpl) viranhaltijapäätöksen, joka
koskee työsuhdetta 1.1.2009 toimintansa aloittavassa Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.

19 §

Määräaikaisten työtekijöiden palkkaamista koskevien viranhaltijapäätösten vahvistaminen hoidon ja hoivan alueella.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja vahvistaa Kauhajoen kaupungista avopalvelun ohjaaja Sinikka Mäkisen (7 kpl) viranhaltijapäätökset, jotka koskevat työsuhdetta 1.1.2009 toimintansa aloittavassa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.
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Johtokunta 22 §
(jatkoa 3)
1§

Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutusohjelmaan (80 op) ja
lähijohtamisen opintoihin (30 op) osallistujat.
Sosiaalipalvelujohtaja jää pois PD-koulutuksesta. Perusteluna
häen siirtyminen eläkkeelle ennen koulutuksen päättymistä. Hänen tilalleen on valittu Mervi Latomäki, joka siirtyy ryhmään Lähijohtamisen opinnoista. Latomäen tilalle Lähijohtamisen opintoihin
on valittu Anne-Mari Huhtala.

2§

Määräaikaisten työtekijöiden palkkaamista koskevien viranhaltijapäätösten vahvistaminen hoidon ja hoivan alueella.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja vahvistaa Isojoen kunnasta kotihoidon johtaja Riikka Jokisen (11 kpl) viranhaltijapäätökset, jotka
koskevat työsuhdetta 1.1.2009 toimintansa aloittavassa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.

3§

Virkavapauden/työloman myöntämistä koskevien viranhaltijapäätösten vahvistaminen hoidon ja hoivan alueella.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja vahvistaa Isojoen kunnasta kotihoidon johtaja Riikka Jokisen (6 kpl) viranhaltijapäätökset, jotka
koskevat työsuhdetta 1.1.2009 toimintansa aloittavassa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.

4§

Vuosilomajärjestystä ja sairauslomaa koskevien viranhaltijapäätösten vahvistaminen hoidon ja hoivan alueella.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja vahvistaa Isojoen kunnasta kotihoidon johtaja Riikka Jokisen (4 kpl) viranhaltijapäätökset, jotka
koskevat työsuhdetta 1.1.2009 toimintansa aloittavassa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.

5§

Koulutukseen osallistumista koskevan viranhaltijapäätöksen vahvistaminen hoidon ja hoivan alueella.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja vahvistaa Isojoen kunnasta kotihoidon johtaja Riikka Jokisen (1 kpl) viranhaltijapäätöksen, jotka
koskevat työsuhdetta 1.1.2009 toimintansa aloittavassa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä.

Sosiaalipalvelujohtajan päätökset 30.12.2008 – 8.1.2009;

Pöytäkirjantarkastus:

8§

Päätös- ja toimivallan siirtäminen. Päihdehuollon ohjaaja.

9§

Päätös- ja toimivallan siirtäminen. Etuuskäsittelijä.

10 §

Päätös- ja toimivallan siirtäminen. Sosiaaliohjaaja.

11 §

Päätös- ja toimivallan siirtäminen. Sosiaalityöntekijä.
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12 §

Päätös- ja toimivallan siirtäminen. Ydinprosessien vastuuhenkilö,
johtava sosiaalityöntekijä.

13 §

Päätös- ja toimivallan siirtäminen. Työkeskuksen johtaja.

14 §

Päätös- ja toimivallan siirtäminen. Kehitysvammahuolto, työ- ja
päivätoiminnasta vastaava ohjaaja.

15 §

Päätös- ja toimivallan siirtäminen. Toimistosihteeri/ etuuskäsittelijä sosiaalipalvelujen alueella.

16 §

Päätös- ja toimivallan siirtäminen. Kehitysvammahuolto, asumispalveluista vastaava ohjaaja.

1§

Viriketoiminnan ohjaajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi Kuja-Kokon asumispalvelujen aliprosessin alueella. Viranhaltijapäätös perustuu johtokunnan päätökseen 30.12.2008 §
169.

Sisäisen tukipalvelujohtajan päätökset 23.12.2008 - 14.1.2009;

Pöytäkirjantarkastus:

11 §

Määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen perusturvan neuvontaan ja palkkauksen päättäminen.
Määräaikaisen toimistosihteerin toimeen perusturvan neuvontaan
palkataan Riitta Kaari ajalle 1.1. – 30.6.2009. Tehtäväkohtainen
peruspalkka on 1693,74 euroa ja vuosisidonnainen osa 5 %,
84,69 euroa kuukaudessa.

1§

Liikelaitoskuntayhtymän maksuperiaatteista päättäminen
Liikelaitoskuntayhtymässä otetaan käyttöön ainoastaan laskutuskäytäntö. Pankkikorttimaksuja ja käteistä rahaa ei käytetä asiakaspalvelussa. Kuntaliiton ohjeen mukaan alueella tulee olla käteisen rahan vastaanottomahdollisuus. Nämä paikat ovat Kauhajoen kaupungin yhteispalvelupiste, Teuvan terveys- ja sosiaalikeskuksen neuvonta, Isojoen terveyskeskuksen vastaanotto ja
Karijoen terveysaseman vastaanotto. Mikäli käteistä rahaa otetaan näissä paikoissa vastaan, tilitykset tulee suorittaa pankkiin
mahdollisimman pian. Poikkeukset vallitsevasta käytännöstä ovat
Teuvan toimintakeskus ja Panu-tuotanto, jotka saavat ottaa vastaan käteistä rahaa ja pankkikorttimaksuja. Käytäntö on toiminnassa siirtymäajan jälkeen 1.3.2009 alkaen. Yksiköiden on tiedotettava muutoksesta asiakkaille välittömästi.

2§

Pohjakassan perustaminen Panu-tuotantoon, jonka arvo on
100,00 euroa.
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Terveyspalvelujohtajan päätökset 1.1.2009;
1§

Minna Kiviharjun virkavapausanomus.
Teuvan hammashoitolan hammaslääkäri Minna Kiviharjulle
myönnetään virkavapaus henkilökohtaisten syiden vuoksi pyynnön mukaisesti 1.1. – 30.9.2009.

2§

Hoidon ja hoivan palvelualueen toimivallan siirto toimenkuvien
mukaisesti ydin- ja osaprosessien vetäjille ja hoito- ja hoivatyönjohtajille hallintosäännön 66 § mukaisesti.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen seuraavalla täydennyksellä sisäisen tukipalvelujohtajan päätökseen 1 §:
Johtokunta päätti, että Teuvan hammashoitola lisätään käteisen rahan
vastaanottopisteeksi. Lisäksi tarkistetaan pankkikorttien käytön mahdollisuus toimipisteissä.

Pöytäkirjantarkastus:
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Muut asiat
Johtokunta 23 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Seuraava johtokunnan kokous on tiistaina 10.2.2009 klo 15.00.

Johtokunta
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