N:o 6 / 2009

Pöytäkirja
Johtokunta
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Paikka

Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Aika

12.5.2009 klo 14.00 – 15.17

Saapuvilla olleet jäsenet
Lasse Hautala
Esko Lehtimäki
Antti Seppälä
Antti Ala-Kokko
Kaija Hapuanoja
Pirjo-Liisa Ketola
Viljo Kurvinen
Lauha Lylyoja
Teijo Toivonen
Seppo Kalliomaa
Pekka Laurila
Matti Mäntysaari
Erkki Nevanperä

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (T. Koivula)
varajäsen (K. Kuja-Lipasti)
varajäsen (T. Hakala)
varajäsen (V. Nummela)

Poissaolleet

Tiina Hakala
Timo Koivula
Keijo Kuja-Lipasti
Veli Nummela
Marketta Nummijärvi

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet

Kari Nuuttila
Anne Alavillamo
Pirkko Heikkilä

esittelijä, liikelaitoskuntayhtymän johtaja
pöytäkirjanpitäjä, hallintosihteeri
hallintopäällikkö, § 79

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
Asiat

§:t 79 - 88, sivut 141 - 159

Pöytäkirjan tarkastajat Viljo Kurvinen ja Esko Lehtimäki.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Lasse Hautala

Anne Alavillamo

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Viljo Kurvinen
Nähtävilläolo

Kauhajoki 12.5.2009
Esko Lehtimäki

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla 13.5.2009
Pöytäkirjanpitäjä

Anne Alavillamo

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
12.5.2009

Sivu

142

79 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2008 tilinpäätös
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 26.3.2009 / 54 §
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 54 §

Kuntalain 87j §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta on voimassa, mitä tämän lain 68 ja 68a §:ssä säädetään.
Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi
sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston (tässä yhtymäkokouksen) käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 68 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan (tässä liikelaitoskuntayhtymän) toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
kunnanhallituksen (tässä johtokunnan) jäsenet ja kunnanjohtaja (tässä liikelaitoskuntayhtymän johtaja). Em. lain 68a § koskee konsernitilinpäätöstä.
Kuntalain 87k §:n mukaan johtokunnan on toimintakertomuksessaan
tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Kuntalain 87b §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen
tehtävänä on mm. päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, hyväksyä tilinpäätös ja
päättää vastuuvapaudesta.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on mm. päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, hyväksyä tilinpäätös
ja päättää tilikauden tuloksen käsittelystä sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tämän perussopimuksen 11 §:n
mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma, laatia ja allekirjoittaa liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös.
Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta on 27.11.2008 § 132 hyväksynyt
liikelaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2008 seuraavasti:
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Toimintatuotot:
1. Valtiovarainministeriön avustus
2. Kuntien maksuosuudet
Yhteensä

87.400 €
429.600 €
517.000 €

Toimintakulut:
1. Henkilöstökulut
2. Toiminnan käynnistämiseen liittyvät
hallinnon kustannukset
3. Perusturvalautakunnan ja
ympäristölautakunnan kustannukset
4. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen
koulutuskustannukset
Yhteensä

85.000 €
110.000 €
16.000 €
306.000 €
517.000 €.

Käyttösuunnitelmaa vuodelle 2008 ei ole tehty.
Koska kyseessä oli liikelaitoskuntayhtymän perustamiseen liittyvä toimintakausi, ei toiminnalle ollut vahvistettu toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita eikä investointiohjelmaa erikseen.
Tietojärjestelmiin liittyviä kustannuksia oli vaikea arvioida etukäteen,
koska vastaavia yhteistoiminta-alueita ei ollut ja niitä perustetaan valtakunnassa samanaikaisesti.
Vuosikatteeksi muodostui 60.838,12 €. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 59.641,83 €.
Tilinpäätöksen laatimiseksi johtokunnan tulee päättää eräistä tilinpäätösvienneistä.
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2008 on esityslistan liitteenä, liite 1/ johtokunta 26.3.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä tilinpäätöksen muodostamiseksi suunnitelman mukaiset poistot 1.196,29 €. Lisäksi johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä
59.641,83 € siirretään oman pääoman yli-/alijäämätilille. Johtokunta
hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä esittää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastusta ja arviointia varten.
Käsittely: Hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä oli läsnä hyväksyttynä
asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
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Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2008 on pöytäkirjan liitteenä
2/johtokunta 26.3.2009.
----Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 79 §

Johtokunnan tulee uudelleen hyväksyä tilinpäätös, koska kirjanpitoon
on tehty eräitä muutoksia.
Käyttötaloudesta on investointeihin siirretty atk-ohjelmistohankintoja
yhteensä 153 871,60 €. Lisäksi uutena on kirjattu lomapalkkavelkaa
lyhytaikaiseksi saamiseksi kunnilta vuoden 2008 puolella siirtyneen
henkilöstön osalta yhteensä 35 129,72 €. Samalla tilinpäätökseen
lyhytaikaiseksi saamiseksi on kirjattu Karijoen kunnan vuonna 2009
maksama osuus peruspääomasta.
Poistoja ei vuodelle 2008 tehty, koska varsinainen toiminta alkoi vasta 1.1.2009.
Kauhajoen kaupungin rahatoimisto, jolta liikelaitoskuntayhtymä tällä
hetkellä ostaa kirjanpitopalvelut, on toimittanut uudet tilinpäätöslaskelmat.
Vuonna 2008 toimintatulot olivat 517 000,00 € ja toimintamenot
305 166,58 €. Tilikauden tulos on 214 709,72 € ylijäämäinen.
Tasekirja vuodelta 2008 on esityslistan liitteenä, liite 1 /johtokunta
12.5.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle,
että tilikauden ylijäämä 214 709,72 € siirretään oman pääoman yli/alijäämätilille. Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä esittää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastusta ja
arviointia varten.
Käsittely: Hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä oli läsnä hyväksyttynä
asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Tilintarkastajan pyynnöstä tasekirjan tekstien järjestystä ja otsikointia
on muutettu. Korjattu tasekirja vuodelta 2008 jaettiin kokouksessa
johtokunnan jäsenille hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.
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Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Tasekirja vuodelta 2008 on pöytäkirjan liitteenä 1 / johtokunta
12.5.2009.
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80 §
Toimeksiantosopimuksen hyväksyminen talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 80 §

Länsi-Suomen lääninhallituksesta on saatu allekirjoitettavaksi toimeksiantosopimus talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä. Sen mukaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä sitoutuu tuottamaan talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain
(4.8.2000/713) 1 §:ssä tarkoitettuja talous- ja velkaneuvontapalveluja
toimialueella, johon kuuluu Kauhajoen kaupunki sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat. Sopimus on voimassa 1.5.2009 alkaen toistaiseksi. Tätä edeltävän sopimuksen Länsi-Suomen lääninhallitus on
tehnyt Kauhajoen kunnan kanssa vuonna 2001.
Valtio maksaa peruskorvausta kulloinkin voimassa olevan Työ- ja
elinkeinoministeriön talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille
maksettavan korvauksen perusteista antaman asetuksen mukaisesti
(0,76 € / asukas sopimushetkellä). Asukaslukuna otetaan huomioon
toimialueen väestötietolain (11.6.1993/507) 18 §:n mukainen asukasluku edeltävän vuoden alussa. Korvausta voidaan käyttää vain talous- ja velkaneuvontahenkilöstön palkkaukseen, koulutukseen ja kohtuullisiin talous- ja velkaneuvonnasta suoranaisesti aiheutuviin yleiskustannuksiin. Vuonna 2009 tämä peruskorvaus on 18 759 €.
Toimeksisaaja sitoutuu tämän sopimuksen perusteella antamaan
toimialueellaan talous- ja velkaneuvontaa siten, että sen antamisesta
vastaa vähintään 0,5 henkilötyövuotta talous- ja velkaneuvontatehtäviin osoitettua henkilöä. Talous- ja velkaneuvontatehtäviin osoitetut
henkilöt käyttävät koko työaikansa talous- ja velkaneuvontalain 1 §:n
mukaisiin tehtäviin.
Toimeksiantosopimus talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä on esityslistan liitteenä, liite 2 / johtokunta 12.5.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä toimeksiantosopimuksen talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä liitteen mukaisesti. Asia saatetaan tiedoksi myös yhteistoimintalautakunnalle ja Kauhajoen kaupunginhallitukselle.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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81 §
Asumispalvelujen ostopalvelusopimuksen hyväksyminen / Kainuun Hoivataito Oy / Palvelukoti Rantaniemi
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 81 §

Kainuun Hoivataito Oy:n ja Kauhajoen kaupungin välillä on ollut ostopalvelusopimus asumispalvelujen ostosta Palvelukoti Rantaniemestä.
Tämä sopimus tehtiin määräaikaisena vuoden 2008 loppuun saakka,
koska Kauhajoen kaupungin perusturvan toiminta siirtyi vuoden 2009
alusta lähtien liikelaitoskuntayhtymälle.
Kainuun Hoivataito Oy ylläpitää kehitysvammaisten erityishuoltolain
(519/1977) 2 §:n mukaisia avohuollon työtoimintaa, ympärivuorokautista asumispalvelua, yksilöllistä hoitoa ja muuta huolenpitoa
järjestävää, Reisjärvellä sijaitsevaa Palvelukoti Rantaniemeä.
Yrityksessä on 19 paikkaa, joista sopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymä käyttää tarvitsemansa määrän. Liikelaitoskuntayhtymä
osoittaa asukkaat palveluasuntoihin. Liikelaitoskuntayhtymä ostaa
palveluasuntoon sijoittamalleen asukkaalle kokonaisvaltaisen ja ympärivuorokautisen yksilöllisen hoidon ja ateriapalvelun sekä mahdollisen avohuollon päivätoiminnan hintaan 158 €/vrk (sisältää ruoan
13,10 €/pv).
Palvelukoti Rantaniemi on aloittanut toimintansa vuoden 2008 alkupuolella. Sinne on viime vuoden helmikuussa sijoitettu asumaan yksi
kauhajokinen aikuinen kehitysvammainen mieshenkilö. Asukkaan ja
palvelutalon välillä on vuokrasopimus, josta asukas vastaa suoraan
palvelun tuottajalle. Lisäksi liikelaitoskuntayhtymä perii asiakkaalta
asiakasmaksun.
Esityslistan liitteenä on ko. asumispalvelujen ostopalvelusopimus, liite
3 / johtokunta 12.5.2009. Sopimus on voimassa 1.1.2009 alkaen
toistaiseksi ja irtisanomisaika on molemmin puolin puoli vuotta.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy em. ostopalvelusopimuksen
liitteen mukaisesti.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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82 §
Ympäristöterveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteisen työtilan vuokrasopimus Isojoen kunnassa
Valmistelija/lisätiedot Tapani Ojala, puh 0400 161 501
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 82 §

Isojoen kunnantalolla on ympäristöterveystarkastajan käyttöön varattuna 10 m2 huonetila. Huone tulee toimimaan myös ympäristösuojelun käytössä yhteiskäyttötilana. Kuukausivuokra on 163,00 euroa
kuukaudessa + alv ja vuokra sisältää sähkön, veden, lämmön sekä
siivouksen. Vuokrasopimus alkaa 1.1.2009 ja on voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika sopimuksen mukaan, eikä irtisanomisaikaa
ole erikseen määrätty.
Vuokrasopimus on esityslistan liitteenä, liite 4 / johtokunta 12.5.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä Isojoen kunnan
vuokrasopimuksen koskien ympäristöterveystarkastajan työtilaa liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti.
Käsittely: Esityslistan lähettämisen jälkeen on ilmennyt tarvetta tarkistaa vuokrakäytäntöä perussopimuksen mukaiseksi. Johtaja muutti
päätösehdotustaan seuraavasti: Johtokunta päättää jättää asian
pöydälle.
Johtokunnan päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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83 §
Ympäristöterveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun työtilojen vuokrasopimus Kauhajoen kaupungin kaupungintalolla
Valmistelija/lisätiedot Tapani Ojala, puh 0400 161 501
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 83 §

Kauhajoen kaupungilta on varattuna ympäristöterveystarkastajien ja
ympäristönsuojelun ja toimiston käyttöön yhteensä 70 m2 huonetilaa.
Huoneita on neljä, 325, 326, 328 ja 304.. Kuukausivuokra on yhteensä 934,50 euroa kuukaudessa + alv. Vuokra sisältää lämmityksen,
valaistussähkön, siivouksen, yhteisten tilojen käytön, kiinteistöhuollon. Vuokrasopimus alkaa 1.3.2009 ja on voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika sopimuksen mukaan kolme kuukautta.
Vuokrasopimus on esityslistan liitteenä, liite 5 / johtokunta 12.5.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä Isojoen kunnan
vuokrasopimuksen koskien ympäristöterveystarkastajan työtilaa liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti.
Käsittely: Esityslistan lähettämisen jälkeen on ilmennyt tarvetta tarkistaa vuokrakäytäntöä perussopimuksen mukaiseksi. Johtaja muutti
päätösehdotustaan seuraavasti: Johtokunta päättää jättää asian
pöydälle.
Johtokunnan päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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84 §
Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan ilmoitus / Marjatan Siivous- ja Ruokapalvelut
Valmistelija/lisätiedot: Sinikka Mäkinen, puh. 0400 335 702,
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 84 §

1.1.1997 alkaen tuli voimaan laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Sellaisen yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa
muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä
ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista ja lopettamista
kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunnan
puolestaan on ilmoitettava tätä toimintaa koskevat tiedot lääninhallitukselle rekisterin pitoa varten.
Marjatta Viitikolta on saapunut 14.1.2009 yksityisen sosiaalipalvelutuottajan ilmoitus koskien kotipalvelun antamista Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella. Kohderyhmänä ovat lapsiperheet ja vanhukset. Marjatan Siivous- ja Ruokapalvelujen vastuuhenkilönä toimii Marjatta Viitikko. Hän on suorittanut kotityöpalvelun
ammattitutkinnon. Marjatan siivous- ja ruokapalvelut on aloittanut
toimintansa 1.6.2007.
Ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi Marjatta Siivous- ja Ruokapalvelut em. ilmoituksen. Lisäksi ilmoitetaan toimintaa koskevat tiedot
lääninhallitukselle rekisterin pitoa varten.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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85 §
Henkilöstöpäällikön viran perustaminen liikelaitoskuntayhtymään
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 85 §

Hallintosäännön 20 § mukaan johtokunta päättää talousarvion puitteissa viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen
muuttamisesta työsuhteeksi, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.
Johtokunta päätti kokouksessaan 12.8.2008 § 32 perustaa sisäisen
tukipalvelun johtajan viran. Sisäisen tukipalvelun johtajan tehtäväalueeseen katsottiin kuuluvan myös henkilöstöhallinnon koordinoiminen.
Liikelaitoskuntayhtymällä on henkilöstöä noin 650 ja lisäksi noin 100
sijaista. Henkilöstöhallinto on vaativa tehtävä edellyttäen strategista
työskentelyä, suunnittelua ja käytännön toteutusta. Tehtävä vaatii
yhden henkilön kokoaikaisen työpanoksen. Yhtymän hallintoa tulee
kiireellisesti vahvistaa tältä osin.
Koska virka ei ole vuoden 2009 talousarviossa, se edellyttää talousarvioon tehtävää muutosta. Johtokunta on jo aikaisemmin edellyttänyt lisätalousarvion valmistelua, joten asia voidaan käsitellä siinä yhteydessä.
Henkilöstöpäällikön palkkauksen kokonaiskustannukset ovat vuositasolla enintään 56.000 €. Vuonna 2009 on palkkauksen kustannuksia
säästynyt hallinnosta mm. sairaslomista johtuen sen verran, että sillä
voidaan lähes kokonaan rahoittaa henkilöstöpäällikön palkkaaminen
1.8.2009 alkaen.
Viranhaltija sijoittuu yhtymän hallintoon ja hänen esimiehenään toimii
liikelaitoskuntayhtymän johtaja. Hallintosäännön mukaan viran julistaa auki se, jonka tehtäväksi tulee viranhaltijan valinta. Sama taho
määrittää myös kelpoisuusehdot. Virka voidaan julistaa haettavaksi
lisätalousarvion tultua hyväksytyksi.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että vuoden 2009 lisätalousarvioon sisällytetään henkilöstöpäällikön viran kustannukset 1.8.2009
lukien.
Edelleen johtokunta päättää perustaa liikelaitoskuntayhtymään henkilöstöpäällikön viran 1.8.2009 lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:
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Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
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86 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 86 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Kuntaliiton yleiskirje 10/80/2009, 7.4.2009, lääkkeiden velvoitevarastointia koskeva lainsäädäntö uudistuu.
Kuntaliiton yleiskirje 11/80/2009, 20.4.2009, rahalaitosluoton koron
tai korkomarginaalin yksipuolinen tarkistaminen.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 7/2009, 30.3.2009, jaksotyöaikaa koskevien kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
(KVTES) määräyksien soveltamiskysymyksiä.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 8/2009, 14.4.2009, työelämää koskevien asiakirjojen uudistaminen.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 9/2009, 21.4.2009, kuntaalan työmarkkinaseminaari Raumalla.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätös
LSLH-2009-00259/So-17m1, 1.4.2009, lupa yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan muuttamiseen, Kauhajoen Invalidit ry.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätös
LSLH-2009-00656/So-35m1, 20.4.2009, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Hammaslaboratorio Jari Halkola Ky.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöpalvelujen
tarkastuskertomus 5.5.2009 Kuja-Kokon palveluasuntojen tarkastukselta osoitteesta Uusikuja 2.
Länsi-Suomen lääninhallitus on kirjeellään Va-6, 25.2.2009 pyytänyt
kunniamerkkiesityksiä 30.4.2009 mennessä valtiovarainministeriön,
sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetusministeriön hallinnonaloilta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on jättänyt esityksen kunniamerkkien saajista. Ehdotukset kunniamerkin saajista esitetään johtokunnan kokouksessa (ei julkisuuteen).

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 86 §
(jatkoa 2)
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Kauhajoen terveyskeskuksen työterveyshuollon vuokrasopimus hyväksyttiin johtokunnassa 14.4.2009 § 70. Vuokrasopimuksen mukaan
vuokraa korotetaan 1.4. lukien elinkustannusindeksin muutosta vastaavalla määrällä (perusindeksi tammikuun 2004 indeksiluku).
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen sairaala, hankinta- ja
materiaalitoimi tiedote 31.3.2009, toimistotarvikkeet hankintakaudelle
1.4.2007 – 31.3.2009 sekä optiona kaudelle 1.4.2009 – 31.3.2010.
Tiedoksi sopimustoimittajien kanssa tehdyt optiokautta koskevat sopimukset.
MediradiX Oy ilmoittaa 4.5.2009 saapuneella kirjeellä, että se tulee
jättämään muutosvaatimuksen markkinaoikeuteen johtokunnan päätöksestä 14.4.2009 § 71 koskien hammaslääkäripalvelujen hankintaa.
Fortum Markets Oy ilmoittaa 24.4.2009 saapuneella kirjeellä Fortum
Kuukausisähkö –sopimuksen lakkautuksesta 31.5.2009 ja siirtymisestä Fortum Tarkka –sopimukseen 1.6.2009 alkaen. Muutos koskee
sähkön käyttöpaikkanumeroita 4018328 ja 4046042.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 8.5.2009 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-4/2009 sekä vertailun vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan. Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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Johtokunta
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87 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 87 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Perusturvalautakunta 22.4.2009 (sisältää ei julkisia asioita)
- Ympäristölautakunta 23.4.2009
Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan puheenjohtajan Lasse Hautalan
päätökset;
1§

Liikelaitoskuntayhtymän johtajan vuosiloman hyväksyminen lomanmääräytymiskaudelta 1.5.2007-30.4.2008. Hyväksytään
vuosilomapäivät 20.4.2009, 23.-24.4.2009, 27.4.2009 ja
30.4.2009; yhteensä 5 pv. Hyväksytään säästövapaiksi 23 pv,
jolloin säästövapaita on yhteensä 34 pv

Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
13 §

Lomarahan ja loma-ajan palkan maksupäivä.
Lomarahojen maksupäivä on 30.6. Loma-ajan palkkaa ei makseta etukäteen.

14 §

Laskutuksen muutos koskien Kauhajoen ampumavälikohtauksen jälkihoitoon perustettua Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hanketta.
Laskutus hankkeelle tapahtuu jatkossa kolmen kuukauden välein.

15 §

Hoitopäivien tilastointi.
Liikelaitoskuntayhtymässä käyttöön otettavat ohjeet hoitopäivien tilastointiin.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;

Pöytäkirjantarkastus:

110 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Terveyskeskuslääkärin avoimen viran sijaiseksi valitaan Riitta
Eskelinen ajalle 27.4.2009 – 31.5.2010.

111 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Kriisityön sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan lastensuojeluun valitaan Tuovi Lehtonen ajalle 1.6.2009 – 31.5.2010.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta
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(jatkoa 2)
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Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen päätökset;
4§

Sosiaalipalvelualueen ydinprosessien johtavien sosiaalityöntekijöiden sijaiset.
Lapsiperheiden sosiaalityö, sosiaalityöntekijä Merja Latvala.
Aikuissosiaalityö, sosiaalityöntekijä Esko Kiviniitty.
Vammaispalvelut, sosiaalityöntekijä Maija Hauta-Heikkilä
31.8.2009 saakka ja sosiaalityöntekijä Kastehelmi Ketola
1.9.2009 alkaen.
Palkkaus KVTES:n luku II 5 § 2 mom mukaan.

5§

Päätös- ja toimivallan siirtäminen. Toimistosihteerit Karijoen ja
Isojoen sosiaalitoimisto.
Toimistosihteerit Isojoen ja Karijoen sosiaalitoimistoissa päättävät tarvittaessa toimeentulotuen myöntämisestä.

Neuvolatoimintojen osastonhoitaja Seija Haaviston päätökset;
85 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Terveydenhoitajan äitiyslomasijaiseksi valitaan Johanna Peltola
ajalle 20.4.2009 – 9.4.2010.

Kauhajoen akuuttiosaston osastohoitaja Riitta Saunamäen päätökset;

Pöytäkirjantarkastus:

1§

Vakinainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen akuuttiosastolle valitaan Tiina Salmenoksa. Hakijoita oli 8.

2§

Vakinainen virka tai toimi sekä määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen akuuttiosastolle valitaan Merina Rintala.
Hakijoita oli 18. Määräaikaisen varahenkilön tointa ei täytetä.

3§

Vakinainen virka tai toimi.
Laitoshuoltajan toimeen akuuttiosastolle valitaan Tarja Palomäki. Hakijoita oli 26.

148 §

Vakinainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen akuuttiosastolle valitaan Johanna
Nummi 1.4.2009 alkaen.

149 §

Vakinainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen akuuttiosastolle valitaan Outi Lyyski
1.4.2009 alkaen.

150 §

Vakinainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen akuuttiosastolle valitaan Leila Nummikoski
1.4.2009 alkaen.

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Johtokunta 87 §
(jatkoa 3)
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Vakinainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen akuuttiosastolle valitaan Satu Kalliomäki
1.4.2009 alkaen.

Kauhajoen kuntouttavan osaston osastohoitaja Mervi Latomäen päätökset;
1§

Vakinainen virka tai toimi, 7 kpl.
Lähihoitajan toimeen kuntouttavalle osastolle valitaan perushoitajat Lea Mäki-Turja ja Raili Lohikoski sekä lähihoitajat Miia Peltola, Linda Kallio-Kokko, Anu Rintaluoma, Ilpo Nisula ja Eeva
Kangasniemi. Lähihoitajan vakituiseksi vuosilomasijaiseksi valitaan Mira Rankaviita. Hakijoita oli 32.

2§

Vakinainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen kuntouttavalle osastolle valitaan sairaanhoitaja Elina Rahkola. Hakijoita oli 5.

3§

Vakinainen virka tai toimi, 2 kpl.
Laitoshuoltajan toimeen kuntouttavalle osastolle valitaan laitoshuoltajat Tarja Alasaari ja Minna Koivisto. Hakijoita oli 26.
Vakinainen virka tai toimi.
Fysioterapeutin toimeen alkusijoituspaikkana kuntouttava osasto ja Sanssin palvelukoti valitaan fysioterapeutti Minna Martonen. Hakijoita oli 7.

4§

246 §

Vakinainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen kuntouttavalle osastolle valitaan MarjoRiitta Ahonen 1.4.2009 alkaen.

Kauhajoen Sanssin palvelukodin osastohoitaja Susanna Teerimäen
päätökset;
1§

Vakinainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen Sanssin palvelukodille valitaan lähihoitaja
Minna Koivisto. Hakijoita oli 16.

2§

Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan määräaikaiseen (varahenkilö) toimeen Sanssin
palvelukodille valitaan sairaanhoitaja Tiina Haapaniemi vuoden
2009 loppuun. Hakijoita oli 2.

Työterveyshuollon osastohoitaja Päivi Haanpään päätökset;
1§

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Vakinainen virka tai toimi.
Kauhajoen toimipisteeseen sairaanhoitajan/terveydenhoitajan
toimeen valitaan työterveyshoitaja Marita Tulensalo. Hakijoita

Johtokunta

Yhtymäkokous
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oli 14. Työterveyshoitajan toimeen valitaan työterveyshoitaja
Raija Perkiö. Hakijoita oli 7. Työfysioterapeutin toimeen valitaan
työfysioterapeutti Heli Jeronen. Hakijoita oli 9.
Kauhajoen kotihoidon palveluohjaaja Sinikka Mäkisen päätökset;
162 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Kauhajoen kotihoidon lähihoitajan toimeen valitaan Kirsi Siirtola
1.5.2009 alkaen.

163 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Kauhajoen kotihoidon lähihoitajan toimeen valitaan Henna Viitala 1.5.2009 alkaen.

176 §

Vakinainen virka tai toimi.
Kauhajoen kotihoidon lähihoitajan toimeen valitaan Jonna Oravamäki 20.4.2009 alkaen.

177 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Kauhajoen kotihoidon lähihoitajan toimeen valitaan Leena Pakkala 4.5.2009 alkaen.

Lapsiperheiden johtavan sosiaalityöntekijän Seija Pietarin päätökset;
15 §

Kimpassa –pienryhmätoiminnan tukeminen.
Maksetaan keväälle 2009 tehdyn toimintasuunnitelman mukaan
Kimpassa –pienryhmätoiminnasta aiheutuneita kustannuksia
tarvetta vastaavasti, enintään kuitenkin 2000 euroa.

Vammaispalvelujen asumispalvelujen vastaava ohjaaja Liisa Rintaniemen päätökset;
132 §

Vakinainen virka tai toimi.
Vammaisten palveluasunto Kuja-Kokkoon Kauhajoelle valitaan
lähihoitajan toimeen Marja-Leena Kamila 23.3.2009 alkaen.

Atk-palvelujen atk-vastuuhenkilö Ritva Perälän päätökset;
5§

Vakinainen virka tai toimi.
Atk-tukihenkilön toimeen valitaan Keijo Rinta-Halkola 1.4.2009
alkaen.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous
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Johtokunta
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88 §
Muut asiat
Johtokunta 88 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Muita asioita ei ollut.

Johtokunta

Yhtymäkokous

Sivu

158

