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104 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion toteutumisen tarkastelu / määrärahojen lisäys- ja muutostarpeiden ennakkoarviointi
sekä investointiosan lisämääräraha
Valmistelija/lisätiedot: Jorma Uusimäki, puh. 046 855 5004
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 104 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan 14.4.2009 § 68 hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2009. Samalla johtokunta on päättänyt, että ydinprosessien sisällä määrärahojen siirroista voi päättää palvelualueen johtaja.
Johtokunta on myös edellyttänyt, että liikelaitoskuntayhtymälle valmistellaan lisätalousarvio, jossa huomioidaan Kela-maksun alennus
ja Kauhajoen akuuttiosaston ja kuntouttavan osaston resurssit. Lisäksi johtokunta on päättänyt, että hoidon ja hoivan palvelualueen
vireillä ollutta ja Karijoen akuuttiosastoon liittyvää rekrytointiprosessia voidaan jatkaa.
Hyväksytyn talousarvioasiakirjan mukaan liikelaitoskuntayhtymän
toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Vuoden 2009 talousarviossa määrärahojen sitovuustasoksi johtokuntaan nähden on
määrätty nettoperiaate. Talousarviossa toimielimelle sitovana hyväksyttyjä nettomäärärahoja (=toimintakate) ei saa ylittää.
Toisaalta kuntalain 87 f §:n mukaan talousarvio ja –suunnitelma on
laadittava siten, että edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien
hoitamiseen turvataan.
Johtokunta on 9.6.2009 § 92 tarkastellut kuluvan vuoden talousarvion toteutumista ensimmäisen vuosikolmanneksen osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä. Kokonaisuutena liikelaitoskuntayhtymän
menojen toteutuma osoittaa 31,3 % ja tulojen osalta 24,7 %.
Alustavana ennusteena ja arviona koko vuoden talousarvion toteutumisen kannalta on todettu 30.4.2009 tilanteen mukaan merkittävinä poikkeamina seuraavaa:
Hoidon ja hoivan alueella katsauksen mukaan talousarvion ylityspaineita vuositasolla aiheutuu lähinnä erikoissairaanhoidosta noin
500.000 euroa, Teuvan vuodeosaston ylipaikkatilanteesta noin
70.000 euroa. Alueella pyritään löytämään sellaisia ratkaisuja, että
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talousarviossa voitaisiin pysyä. Karijoen akuuttipotilaiden hoitojärjestelyjen osalta Kauhajoella tarvitaan lisätalousarvio.
Sosiaalipalvelun alueella ylityspaineita aiheutuu lastensuojelun avohuollossa arviolta 80.000 euroa ja lasten perhehoidossa noin 60.000
euroa. Perustoimeentulotuen osalta kotitalouksien määrä on lisääntynyt ja menot kasvaneet. Kustannusten kehitystä seurataan toisen
vuosikolmanneksen aikana.
Edellä todetun tämän hetkisen talouden kokonaistoteutuman perusteella varsinaisen lisätalousarvion / muutosbudjetin laatimiseen ei
tuntuisi olevan vielä tarvetta, vaan riittäisi käyttösuunnitelmaan tehtävät muutokset. Määrärahojen tarpeen kehitystä on tarpeen seurata
vielä toisen vuosikolmanneksen verran ennen kuin tehdään lopullinen ja luotettavampi arvio loppuvuoden toteutumasta. Samoin esim.
osakaskuntien ja yhtymän välisen laskutuksen mahdolliset virheet on
oikaistava ja kohdennettava oikein.
Tässä yhteydessä lienee kuitenkin ensimmäisen osavuosikatsauksen pohjalta laadittujen ennusteiden mukaisesti tarpeellista ennakoivasti todeta tiedossa olevat merkittävät määrärahojen lisäys- /
muutostarpeet seuraavasti:
Käyttötalousosa:
-

erikoissairaanhoito 500.000 euroa menolisäys;
Karijoen akuuttipotilaiden hoitojärjestelyt Kauhajoella 370.000 euroa menolisäys, joka ei ole realisoitunut vielä osavuosikatsauksessa;
Teuvan vuodeosaston ylipaikkatilanne 70.000 euroa menolisäys;
lastensuojelun avohuolto 80.000 euroa menolisäys;
lasten perhehoito 60.000 euroa menolisäys;
henkilöstöpäällikön viran perustaminen 18.000 euroa määrärahan siirto talousarvion sisällä (vaikutus: menolisäys);
Kauhajoen neuvolan terveydenhoitajan menolisäys 14.000 euroa;
menovähennyksenä Kela-maksun alennus 135.000 euroa;
kriisityö sekä menona että tulona 75.000 euroa.

Nettomääräisesti määrärahojen lisäys- / muutostarpeet olisivat
977.000 euroa. Laskelmat tarkentuvat kuitenkin kesän aikana, kun
esim. kesälomasijaisuuksien kustannukset ja palvelujen tarve lomakaudelta ovat tiedossa.
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Investointiosa:
-

materiaalihallinnon atk-ohjelmisto 26.000 euroa

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää tässä vaiheessa alustavasti
todeta käyttötalousosaan liittyvät edellä mainitut määrärahojen lisäys- / muutostarpeet, lukuun ottamatta henkilöstöpäällikön viran perustamiseen tarvittavaa 18.000 euron määrärahaa. Määräraha vahvistetaan erillisenä 18.000 lisämäärärahana, joka kohdennetaan ”Sisäisen tukipalvelun kustannuspaikalle” ja katetaan säästyvistä Kelamaksuista.
Muilta osin mahdollisesti tarvittavaan käyttötalousosan lisätalousarvioon palataan toisen vuosikolmanneksen osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä, kun talousarvion toteutuminen tarkemmin täsmentyy.
Lisäksi johtokunta päättää hyväksyä talousarvion investointiosaan
26.000 euron lisämäärärahan yhtenäistä materiaalihallinnon atkohjelmistoa varten. Määräraha katetaan palvelutoiminnan maksujen
kautta kuten muidenkin investointimenojen rahoitus.
Päätös toimitetaan tiedoksi yhteistoimintalautakunnalle.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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105 §
Yhtymäkokouksen päätösten 23.6.2009 laillisuus ja täytäntöönpano
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 105 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 11
§ mukaan johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoskuntayhtymän hallinnon, talouden ja
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että liikelaitoskuntayhtymän sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Johtokunnalle esitellään kokouksessa yhtymäkokouksen 23.6.2009
pidetyn kokouksen pöytäkirja. Lisäksi yhtymäkokouksen päätösten
täytäntöönpanoluettelo jaetaan kokouksessa.
Johtajan ehdotus: Annetaan kokouksessa.
Käsittely: Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpanoluettelo jaettiin kokouksessa.
Johtokunnan päätös: Johtokunta totesi, että yhtymäkokouksen
päätökset 23.6.2009 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä
mene yhtymäkokouksen toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan
ole lain tai asetuksen vastaisia. Johtokunta päätti panna päätökset
täytäntöön.
Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpanoluettelo on pöytäkirjan
liitteenä 1 / johtokunta 25.6.2009.
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106 §
Suupohjan alueen ehkäisevän päihdetyön strategia koulu- ja nuorisotyöhön vuosille 2009 - 2012
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 106 §

Päihdehuollon ohjaaja Eero Lakari on lähettänyt johtokunnalle lausuttavaksi ja hyväksyttäväksi Suupohjan alueen ehkäisevän päihdetyön
strategian koulu- ja nuorisotyöhön vuosille 2009 – 2012.
Kauhajoen päihdehuollon ohjaaja ja Pohjanmaa-hanke kutsuivat
syksyllä 2008 koolle Suupohjan alueelta eri alan viranhaltijoita, joiden
kesken voisi perustaa ehkäisevän päihdetyöryhmän. Samaan aikaan
oli toimintansa aloittanut ns. NuKuTe – ryhmä, joka koostui Kauhajoen kaupunkiin palkatuista uusista kuraattoreista ja nuorisotyöntekijöistä sekä jo aiemmin työskennelleistä nuorisotyöntekijöistä, kuraattoreista ja terveydenhoitajista.
Koska Paras-hankkeen tuomat muutokset rakenteisiin alkoivat hahmottua, päädyttiin päihdestrategiassa keskittymään nuorten parissa
tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön. Tarjolla ollut asiantuntija-apu
ja saadut lisäresurssit mahdollistivat työskentelyn aloittamisen seutukunnallisena tammikuussa 2009. Seutukuntaan kuuluvat Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskunnat Kauhajoki, Isojoki, Teuva ja Karijoki.
Strategiatyön tarkoituksena on nostaa esiin nuorten parissa tehtävän
ehkäisevän päihdetyön keskeisiä kehittämiskohteita, asettaa niihin
liittyvät tavoitteet ja menetelmät, sekä nimetä vastuutahot.
Tämän ehkäisevän päihdetyön strategian tavoitteena on viime kädessä turvata Suupohjan alueen nuorten hyvinvointia vahvistamalla
ehkäisevän päihdetyön suunnitelmallisuutta ja eri tahojen yhteistyötä.
Tavoitteena on välttää päällekkäistä työtä ja nimetä vastuutahoja toteuttamaan käytännössä strategiaan kirjattuja toimia.
Nyt tehty strategia tähtää siihen, että sen avulla voitaisiin vastata
ajankohtaisiin muutostarpeisiin nuorten parissa tehtävässä työssä.
Työn onnistuminen riippuu mukana olijoiden sitoutumisesta sekä
strategiatyön tunnetuksi tekemisestä päätöksistä vastaaville.
Valmisteltu strategia liitteineen on esityslistan lisätietona. Se on tarkoitus käsitellä myös kuntien sivistystoimissa.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy osaltaan Suupohjan alueen ehkäisevän päihdetyön strategian koulu- ja nuorisotyöhön vuosille 2009 – 2012.
Käsittely: Päihdehuollon ohjaaja Eero Lakari oli läsnä hyväksyttynä
asiantuntijana asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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107 §
Ostopalvelusopimuksen muutos / Kauhajoen Invalidit ry
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 107 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on
20.11.2008 § 114 hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymälle 1.1.2009 alkaen siirtyväksi Kauhajoen kaupungin ja Kauhajoen Invalidit ry:n välillä tehdyn sopimuksen Asuulin asuntolan asumispalvelupaikoista.
Kauhajoen kaupungin ja Kauhajoen Invalidit ry:n välinen sopimus on
koskenut 19 asumispalvelupaikkaa. Liikelaitoskuntayhtymä on kuitenkin tämän vuoden alusta lukien ostanut 20 asumispalvelupaikkaa,
joten sopimukseen tulee tehdä kyseinen muutos.
1.1.2009 lukien vuorokausihinta on 88,50 €/vrk/hlö (johtokunta
30.12.2008 § 165).
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä kyseiseen ostopalvelusopimukseen em. muutoksen 1.1.2009 lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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108 §
Palvelukeskus Sillan taloussopimuksen muuttaminen
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 108 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan 20.1.2009 § 19 hyväksynyt Palvelukeskus Sillan taloussopimuksen.
Palvelukeskus Silta on Suupohjan työ- ja elinkeinotoimiston, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kuntien (Kauhajoki, Teuva,
Isojoki ja Karijoki) sekä kansaneläkelaitoksen yhteinen palveluyksikkö. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on sijoittanut palvelukeskukseen yhden kokoaikaisen sosiaalityöntekijän viran.
Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on vaikeaa ja työntekijät vaihtuvat
usein, mikä haittaa palvelukeskuksen toimintaa.
Taloussopimusta esitetään muutettavaksi niin, että sosiaalityöntekijän virka muutetaan sosiaaliohjaajan viraksi. Lisäksi sopimusta tarkastetaan kohdan 2.1. työhuoneista aiheutuvien kustannusten osalta.
Sopimusta esitetään toistaiseksi voimassa olevaksi ja irtisanomisajaksi esitetään kolme kuukautta.
Kaikki yhteistoimintatahot ovat hyväksyneet muutoksen. Taloussopimus on esityslistan liitteenä 1 / johtokunta 25.6.2009.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä Palvelukeskus Sillan taloussopimuksen muutoksen 1.7.2009 alkaen.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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109 §
Sosiaalityöntekijän viran muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 109 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Kauhajoen toimipisteessä on perussosiaalityössä seitsemän sosiaalityöntekijän virkaa ja
yksi uusi virka on sisällytetty talousarvioon täytettäväksi 1.9.2009 alkaen. Lisäksi perheneuvolassa on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ja
terveydenhuollossa yksi virka.
Kauhajoen viroista yksi on sijoitettu Palvelukeskus Siltaan, joka on
Suupohjan työ- ja elinkeinotoimiston, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kuntien (Kauhajoki, Teuva, Isojoki ja Karijoki) sekä
kansaneläkelaitoksen yhteinen palveluyksikkö.
Liikelaitoskuntayhtymä on sitoutunut sijoittamaan palvelukeskukseen
yhden kokoaikaisen sosiaalityöntekijän viran. Palvelukeskuksen sosiaalityöntekijä on vaihtunut usein ja sosiaalityöntekijän viran täyttäminen kelpoisuusehdot täyttävillä henkilöillä on vaikeaa. Suuri vaihtuvuus haittaa palvelukeskuksen toimintaa. Palvelukeskus Sillan johtoryhmässä on keskusteltu sosiaalityöntekijän viran muuttamisesta
sosiaaliohjaajan viraksi.
Sosiaaliohjaajan virka voidaan täyttää aluksi sisäisin siirroin ja virka
julistetaan myöhemmin haettavaksi vakinaista täyttämistä varten.
Johtajan ehdotus: Palvelukeskus Sillan sosiaalityöntekijän virka
muutetaan sosiaaliohjaajan viraksi 1.9.2009 lukien.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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110 §
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2009 – 2011 ja sen toteutuksen
aloittaminen
Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 110 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtaja on neuvotellut työterveyshuollon osastonhoitajan kanssa lisätietona olevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Se perustuu pääosin aikaisemmin käytössä olleisiin sopimuksiin. Sopimuksen sisältö koostuu
lakisääteisestä työterveyshuollosta (työpaikan terveysvaarojen selvitykset, työpaikan terveysriskien selvitykset, työkykyä ylläpitävä toiminta, työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus, työntekijöiden kuntoutuksen ohjaus). Työterveyshuollon keskeinen yhteistyöelin työpaikalla
on työsuojeluorganisaatio. Lisäksi sopimuksen sisältöön kuuluu sairaanhoito ja muu terveydenhuolto.
Liikelaitoskuntayhtymässä henkilöstö on ollut toiminnan alkuvaiheessa kuormittunutta ja työssä jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Suurimman paineen alaisena toimivien esimiesten työssä
jaksamista tulee edistää myös työterveyshuollon toimenpitein.
Esimiesten kuntoremontti -nimisen teeman alla on valmisteltu Härmän kuntokeskuksen kanssa jo ensimmäiset kaksi ryhmää, joihin
kumpaankin tulisi noin 12 henkilöä. Kuntokeskuksella on vankka kokemus tästä toiminasta. Ensimmäinen ryhmä alkaa suunnitelman
mukaan 19. – 21.8.2009 olevalla jaksolla. Seuraavat jaksot ovat marraskuussa ja tammikuussa 2010 kumpikin 2 päivän jaksoina. Toinen
vastaava ryhmä alkaa suunnitelman mukaan 4. – 6.11.2009 ja jatkuu
tammikuussa 2010 ja maaliskuussa 2010.
Kuntoutusta voidaan tarjota virkaehtosopimuksen mukaisesti palkattomana, mutta yleistymässä on työpaikoilla käytäntö, jossa kuntoutusaika on palkallinen ja ajalle haetaan Kelan kuntoutustuki, joka kattaa 60 – 70 % kustannuksista. Lisäksi tulevat tietenkin sijaisuuksista
johtuvat kustannukset työpaikoilla.
Kuntoutuksella voidaan osaltaan ehkäistä sairaslomia ennakolta ja
edistää työssä jaksamista, joten siihen tehty taloudellinen sijoitus on
yhtymälle kannattava. Kuntoutus maksaa 860 €/henkilö ja siihen haetaan Kelan kuntoutustuki.
Kuntoutuksen sisältöön kuuluu mm. toiminta paikan päällä majoituksineen, mm. psykologin vastaanotto, luentoja, harjoituksia, polkupyöräergometritestejä ja lihaskuntotestit.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman 2009 – 2011.
Edelleen johtokunta hyväksyy esittelyn mukaiset esimiesten kuntoremontit palkallisina toteutettavaksi.
Käsittely: Käsittelyn alussa johtaja muutti päätösehdotuksen jälkimmäisen osan siten, että kuntoremontit ovat palkattomia, kuten ne
ovat osakaskunnissakin.
Johtokunnan päätös: Uusi päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Merkittiin, että jäsen Lehtimäki poistui tämän asian käsittelyn aikana.
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111 §
Seutukunnallisen Työpaja –hanke – varajäsenen nimeäminen ohjausryhmään
Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh. 050 386 4706
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 111 §

Kauhajoen kaupungin perusturvalautakunta on kokouksessaan
21.10.2008 § 90 nimennyt Seutukunnallisen Työpaja -hankkeen projektien (Seutukunnallinen Työpaja, Seutukunnallinen Työpaja – Nuoret ja Työpaja Focus) ohjausryhmän ja valtuuttanut ohjausryhmän valitsemaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessaan. Ohjausryhmään nimettiin eri yhteistyöorganisaatioista ja – tahoilta jäsenet ja heidän varajäsenet sekä
rahoittajien edustajat asiantuntijoiksi seuraavasti:
Rahoittajien edustajat / asiantuntijat:
Tuija Nikkari (Länsi-Suomen Lääninhallitus)
Erik Häggman (Länsi-Suomen Lääninhallitus)
Johanna Latvala (Etelä-Pohjanmaan TE-keskus)
Toteuttajaorganisaatio / Suupohjan peruspalveluliikelaitos Ky:
jäsen Pekka Rahkonen (LLKY)
varajäsen Seija Pietari (Kauhajoen kaupunki)
Nuoret:
jäsen Jaakko Huhtasaari
varajäsen Sami Perälä
Romanityöryhmä:
jäsen Raija Koivisto (Kurikka)
varajäsen Kirsi Grönstrand (Kauhajoki)
Työnhakijat:
jäsen Riitta Sihto (Kauhajoen Työttömät Työnhakijat ry)
varajäsen Aila Jokimäki (Kauhajoen Työttömät työnhakijat ry)
Työvoimahallinto:
jäsenet Katri Lehto (Suupohjan työvoimatoimisto)
Mari Lähdesmäki (Seinäjoen seudun työvoimatoimisto, Kurikan toimipaikka)
varajäsenet Raija Wideroos (Suupohjan työvoimatoimisto)
Matti Keltamäki (Seinäjoen seudun työvoimatoimisto, Kurikan toimipaikka)

Pöytäkirjantarkastus:
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Johtokunta

Yhtymäkokous
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Perusturvaosasto / sosiaalitoimi:
jäsen Veli-Erkki Wiberg (Kurikan kaupunki)
varajäsen Helena Hakalehto(Kurikan kaupunki)
Nuoriso-, vapaa-aika- ja sivistystoimi:
jäsen Paula Kallionpää (Kauhajoen kaupunki)
varajäsen Pekka Laurila (Kauhajoen kaupunki)
Koulutoimi:
jäsen Matti Voutilainen (Suupohjan koulutuskuntayhtymä)
varajäsenet Jouni Vallin (Suupohjan Ammatti-instituutti)
Risto Ojanperä (Kurikan ammattioppilatos)
Terveystoimi:
jäsen Kirsti Ala-Keturi (Kauhajoen psykiatrian pkl)
varajäsen Marita Lindström (Kauhajoen psykiatrian pkl)
Työnantaja:
jäsenet Mikko Rotola-Pukkila (P Rotola-Pukkila Oy)
Raija Kerman (Panu-Tuotanto)
varajäsenet Juho Äijö
Veli Aromaa (Eke-Tuote)
Kauhajoen Työttömät Työnhakijat ry:n hallitus on kokouksessaan
11.6.2009 valinnut edustajakseen/varajäsen Tuija Latva-Korpelan
yhdistyksen toiminnasta jättäytyneen Aila Jokimäen tilalle.
Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää Seutukunnallisen Työpaja hankkeen projektien ohjausryhmään Kauhajoen Työttömät Työnhakijat ry:n varajäseneksi Tuija Latva-Korpelan Aila Jokimäen tilalle.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Pöytäkirjantarkastus:
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112 §
Lausunto asemakaavaluonnoksesta Karijoen kunnan Sahakankaan
alueella
Valmistelija/lisätiedot Tapani Ojala, puh 0400 161 501
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 112 §

Karijoen kunta pyytää Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lausuntoa Sahakangas Etelä asemakaavaluonnoksesta. Lausunto pyydetään 15.7.2009 mennessä.
Sahakankaan eteläosan kaava-alue sijaitsee Karijoen kunnan Ylikylässä, noin 3 – 4 km keskustaajamasta koilliseen, Kauhajoelle johtavan seututien 663 eteläpuolella, tiehen ajoittuen. Alueen pinta-ala on
n. 25 ha.
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Sahakankaan teollisuusalueen laajentuminen ja turvata teollisuuden laajenemistarpeet.
Kaavan laajennus sijoittuu olemassa olevan teollisuuskaavan yhteyteen ja vahvistaa olemassa olevaa yhdyskunta- ja työpaikkarakennetta. Alue sijoittuu rauhalliselle alueelle, mutta kuitenkin hyvien tieyhteyksien varrelle.
Kaava-alue liitetään kunnallisteknisiin verkostoihin rakentamalla siirtoviemäri, vesijohtoverkosto ja varaus kaukolämpöputkistolle.
Alueelta on laadittu luontoselvitys, jonka pohjalta liito-oravien lisääntymis- ja levähdysalue, alueen länsiosassa, on huomioitu kaavoituksessa. Alue on kokonaisuudessaan mäntyvaltaista metsämaata ja
alue korkeusasemaltaan laskee länteen n. 12 metriä. Alue ei sijaitse
pohjavesialueella.
Alueelle on suunniteltu 8 kpl T-1 tonttia, 6 kpl TY-1 tontteja, 1 kpl EN1 tonttia, 1 kpl ENT/kem-1 tonttia, joille rakentaminen on sallittua. Lisäksi tulee VL, VL-1, EV-1, M-1 ja LT-alueet , joille ei ole rakennusoikeutta. Lisäksi tulee tarvittavat katualueet. ENT/kem alue on varattu
biokaasulaitokselle. Kaavalla muodostetaan korttelit 51 – 56. Rakennusoikeutta tonteille annettaisiin 30 % ja e= 0,40
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättä antaa puoltavan lausunnon
Karijoen Sahakankaan Etelä asemakaavaluonnoksesta. Asemakaava ei kuitenkaan vapauta hakemasta ympäristölupaa, sitä edellyttävälle toiminnalle. Kortteliin 52 ja 54 on suunniteltu sijoitettavaksi biokaasulaitos. Jätteiden kaasuttaminen on jätteiden ammattimaista ja
laitosmaista jätteiden käsittelyä ja edellyttää laitoksen ympäristöluvittamista.
Käsittely: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana asian käsittelyn ajan.

Pöytäkirjantarkastus:
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Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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113 §
Ostopalvelusopimus hammaslääkäripalveluista
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 113 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta 14.4.2009
§ 71 hyväksyi Coronaria Hoitoketju Oy:n tarjouksen hammaslääkäripalvelujen hankinnasta ajalle 1.5.2009 – 30.4.2010, sillä se oli hinnaltaan halvin. MediradiX Oy teki 30.4.2009 markkinaoikeudelle muutosvaatimuksen tästä päätöksestä.
Koska asia on nyt markkinaoikeudessa, tehdään määräaikainen sopimus hammaslääkäripalvelujen ostosta Coronaria Hoitoketju Oy:n
kanssa. Tämä määräaikainen sopimus olisi voimassa seuraavasti:
20.7.2009 alkaen siihen saakka kunnes ao. markkinaoikeuden päätös on tehty kuitenkin enintään 30.4.2010 saakka. Sopimus tehdään
ao. tarjouspyynnön ja Coronaria Hoitoketju Oy:n tarjouksen mukaisesti paitsi voimassaoloaika on em. mukainen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä tehtäväksi määräaikaisen ostopalvelusopimuksen hammaslääkäripalveluista esityksen
mukaisesti.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:
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114 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 114 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös nro 09/0313/4, diaarinro
01450/08/6112 Tampereen kaupungin ja Kauhajoen kaupungin välisessä lastensuojelukustannusten korvaamista koskeneessa riitaasiassa. Sisältää ei julkisia asioita.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätös
LSLH-2009-00783/So-35ml lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palvelujen tuottaja Optiprof Finland Oy.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston ilmoitus
LSLH-2009-00783/So-35ml yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. Palvelujen tuottaja Optiprof Finland Oy.
Kansaneläkelaitoksen Kyrönjoen vakuutuspiirin ilmoitus koskien Isojoella toimivaa asumispalveluyksikkö Koivukotia.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän valmiussuunnitelma
influenssapandemian varalle. Päivitetty 28.5.2009.
Valmiussuunnitelma on lisätietona.
Hallinnon tarkistetut toimenkuvaukset:
- Liikelaitoskuntayhtymän johtaja
- Sisäisen tukipalvelun johtaja
- Hallintopäällikkö
- Hallintosihteeri
- Toimistosihteeri
Toimenkuvaukset ovat lisätietona.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän selvitys LänsiSuomen lääninhallitukselle Kauhajoen terveyskeskuksen vuodeosaston tilanteesta ja kuntouttavan toiminnan toteutumisesta. Selvitys on
lisätietona.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 5.6.2009 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-5/2009 sekä vertailun vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan. Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.

Pöytäkirjantarkastus:
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Ote Kauhajoen kaupungin kaupunginhallituksen pöytäkirjasta
25.5.2009
220 § Esitys Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmaan otettavista asioista.
Pykälä ja liite 5/Khall 25.5.2009 ovat lisätietona.
Kuntaliiton yleiskirje 15/80/2009, 12.6.2009, influenssa A-viruksen
ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 ja H5N1 ovat yleisvaarallisia tartuntatauteja siihen asti kunnes tartuntatautiasetusta muutetaan.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 11/2009, 9.6.2009, vuoden 2009 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset.
Kuntien eläkevakuutuksen kirje 2/2009, 17.6.2009, kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallitusten päätösten tiedoksianto.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston lausunto
LSLH-2007-2395/So-612, 6.5.2009, lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen paikan päällä tehdystä tarkastuksesta. / Lastensuojelun avohuollon ja perhetyön kehittämisyksikkö –
hanke.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätös
LSLH-2008-5965/So-62, 15.6.2009, lopullisen valtionosuuden vahvistaminen vuodelle 2008 perustoimeentulotuen kustannuksiin.
Vaasan työsuojelupiirin tarkastuskertomus nro 09/2257, 16.6.2009,
työsuojelutarkastus hammashoitola / Porvarintie 32, Teuva.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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115 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 115 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Ympäristölautakunta 4.6.2009
- Henkilöstöjaosto 10.6.2009
- Perusturvalautakunta 11.6.2009 (sisältää ei julkisia asioita)
Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan I varapuheenjohtaja Esko Lehtimäen päätökset;
2§

Liikelaitoskuntayhtymän johtajan vuosiloman hyväksyminen lomanmääräytymiskaudelta 1.5.2008-30.4.2009. Hyväksytään
vuosilomapäivät 6.-9.7.2009; yhteensä 4 pv ja ajalta 13.7.2.8.2009; yhteensä 17 pv. Vuosilomapäiviä ajalla 6.7.-2.8. yhteensä 19 pv.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
12 §

Diabeteshoito liikelaitoskuntayhtymän alueella.
Peruspalvelujohtaja Heikinniemen pyytämä näkemys Suupohjan diabetesyhdistyksen kirjelmän johdosta diabeteshoidon tilanteeseen.

13 §

Hoidon ja hoivan palvelualueen kesätoiminnan muutoksista.
Kiireellisen hoidon, yhteispäivystyksen ja akuutti osastotoiminnan sekä muun toiminnan turvaaminen henkilöstön lomien aikana.

14 §

Perusvastuuväestömäärät.
Väestövastuun perusvastuuväestömäärät alueittain 1.6.2009
alkaen.

Kauhajoen vastaanottotoiminnan osastohoitaja Tuula Keski-Pukkilan
päätökset;
3§

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Kauhajoen ensiapuryhmän avustusanomus.
Nummirock-festivaalin ensiavun järjestämistä varten SPR:n
Kauhajoen ensiapuryhmälle annetaan lainaksi terveyskeskuksen laitteita ja luovutetaan käyttöön hoitotarvikkeita ja lääkkeitä.
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4§

Määräaikaisten sijaisten palkantarkastukset harmonisointiohjelman mukaisesti.
Henkilöstöjaoston harmonisointiohjelman hyväksymistä koskevaa päätöstä ennen palkattujen määräaikaisten sijaisten palkkojen tarkistus harmonisointiohjelman mukaisiksi.

311 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Susanna Alhainen ajalle 1.6. –
31.12.2009.

Neuvolatoimintojen osastonhoitaja Seija Haaviston päätökset;
135 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Terveydenhoitajan toimeen valitaan Sanna Lepola ajalle
1.6.2009 – 31.5.2010.

136 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Terveydenhoitajan toimeen valitaan
1.6.2009 – 31.5.2010.

Hanne

Risku

ajalle

Teuvan Lehtiharjun osasto 3 osastonhoitaja Anja Kiviluoman sijaisen
Mari Kykkäsen päätökset;
1§

Määräaikaisten sijaisten palkantarkastukset harmonisointiohjelman mukaisesti.
Henkilöstöjaoston harmonisointiohjelman hyväksymistä koskevaa päätöstä ennen palkattujen määräaikaisten sijaisten palkkojen tarkistus harmonisointiohjelman mukaisiksi.

Isojoen palvelukoti Koivukodin osastohoitaja Jaana Auressalmen päätökset;
1§

Vakinainen virka tai toimi.
Laitosapulaisen toimeen palvelukoti Koivukotiin valitaan Hilla
Kuivalainen. Hakijoita oli 10.

Teuvan pienkotien vt. palveluvastaava Pirjo Heinolan päätökset;
126 §

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Määräaikainen virka tai toimi.
Teuvan pienkotien lähihoitajan toimeen valitaan Marika Heikkilä
ajalle 1.5. – 31.12.2009.
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Kauhajoen kotihoidon palveluohjaaja Sinikka Mäkisen päätökset;
282 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Kauhajoen kotihoidon lähihoitajan toimeen valitaan Kirsi Nimell
ajalle 27.6.2009 – 8.5.2010.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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Muut asiat
Johtokunta 116 §

Johtokunnan seuraava kokous on ti 18.8. klo 16.00.
Johtokunnalle esitettiin liikelaitoskuntayhtymän esittelyvideo.
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