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130 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2010
ja taloussuunnitelma vuosille 2011 – 2012
Valmistelijat/lisätiedot: Tiina Lehtinen, puh. 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 130 §

Kuntalaki 17.3.1995/365 § 87 f määrää seuraavasti liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja –suunnitelmasta. ”Johtokunnan on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä liikelaitoskuntayhtymälle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä johtokunnan on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi
on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään liikelaitoskuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.
Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.”
Vuosi 2009 on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminnan ensimmäinen vuosi. Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio
vuodelle 2009 laadittiin kussakin yhteistoiminta-alueen kunnassa
erikseen ja nämä osat yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi ilman yhteensovitusta, tästä syystä annettu talousarvioraami ei välttämättä
vastaa kaikilta osin toimintaa. Esimiehet ovat valmistelleet talousarviota palvelualueittain ja ydinprosesseittain kattaen koko yhteistoiminta-alueen. Esimiesten ehdotuksissa on myös esitykset toiminnan
kehittämiseksi ja henkilöstöresurssien parantamiseksi, tästä syystä
esimiesten esityksistä laadittu yhteenveto on selkeästi korkeampi
kuin talousarvioraami. Esityslistan lähettämisen yhteydessä käytettävissä oleva yhteenveto on tarkistamaton.
Talousarvio-ohjeet ja –raami annettiin esimiehille elokuussa 2009.
Annetut talousarvio-ohjeet ja –raami ovat asian lisätietona.
Talousarvioraami sisältää talousarvion valmisteluvaiheessa arvioidun
keskimääräisen 2,7 %:n palkkavarauksen. Tehy-sopimuksen vaikutus on 3,4 % vuonna 2010 ja muiden sopimusten vaikutus on 1,9 %.
Henkilöstökulujen osalta on huomioitava siirtyneen henkilöstön viiden
vuoden työsuhdeturva. Erikoissairaanhoidon kustannustason kehitystä on arvioitu sairaanhoitopiiriltä saatujen tietojen mukaan, että
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vuodelle 2010 riittäisi 4 % korotustarve nykyiseen talousarviomäärärahaan.
Talousarvioraamin taustatietoina käytetyt tiedot on saatu Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta, Kuntaliitosta ja sairaanhoitopiiriltä.
Liikelaitoskuntayhtymän prosessien läpikäynnin yhteydessä on tullut
esille asioita, jotka on huomioitu vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa. Muutamia palvelukokonaisuuksia on vaihdettu sosiaalipalvelujen ja hoidon ja hoivan palvelualueiden kesken. Perusteena muutoksille on prosessien perusteiden hallitseminen. Tähän prosessiin on
liittynyt myös työntekijöiden palkkojen kustannuspaikkojen vaihtuminen ja muutokset kuntatunnisteelta toiselle. Tästä syystä talousarvioehdotuksen vertaaminen vuoden 2009 talousarvioon ei anna todellisesta tietoa muutoksista ja niiden vaikutuksista.
Talousarvion laadinnassa on vielä epäselviä kokonaisuuksia. Huomioon otettavia asioita on mm. Seutupalvelukeskus Oy:n kustannusvaikutus erityisesti atk-palveluiden osalta. Kuntien tuottamat atk-palvelut
eivät ole olleet laskutuksessa mukana, joten kokonaisuuden arviointi
on vaikeaa. Taloushallinnon ja palkkahallinnon kustannukset on arvioitu kuntien laskutuskäytännön perusteella. Muutamien isojen sopimusten kustannusvaikutus vuodelle 2010 on laskennassa. Talousarvioehdotukseen vaikuttaa myös yhteispäivystyksen ja Karijoen akuuttipotilaiden kustannusten jako.
Talousarvio käsitellään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa johtokunnalle palvelujohtajat esittelevät talousarvion toiminnalliset tavoitteet ja niiden budjettivaikutukset ja toisessa käsittelyssä
esitellään talousarvioehdotus.
Liikelaitoskuntayhtymän palvelujohtajat tulevat esittelemään palvelualueidensa toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2010 johtokunnan kokoukseen.
Esityslistan lisätietona ovat
- Talousarvio-ohjeet 13.8.2009
- Talousarvio raamiehdotus
- Talousarvioehdotus, tilanne 23.9.2009
Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen ja edelleen johtokunta päättää jatkaa talousarvion
käsittelyä 12.10.2009 kokouksessa.
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Käsittely: Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä ja
ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala olivat läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Merkittiin, että jäsen Ala-Kokko saapui tämän asian käsittelyn alkaessa.
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131 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeet
Valmistelijat/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 131 §

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan riskejä.
Se on kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, varmistamiseen, edistämiseen
ja parantamiseen. Sillä turvataan myös kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuus, ennaltaehkäistään erehdyksiä, virheitä ja väärinkäytöksiä sekä turvataan liikelaitoskuntayhtymän varojen huolellinen ja taloudellinen hoito.
Valvonta jakautuu kahteen alueeseen - ulkoiseen valvontaan ja sisäiseen valvontaan. Liikelaitoskuntayhtymän omasta intressistä tapahtuvaa ulkoista valvontaa suorittavat yhtymän toimivasta johdosta
ja organisaatiosta riippumaton tarkastuslautakunta sekä tilintarkastaja, jotka yhtymäkokous valitsee. Yhteistoiminta-alueen kuntalaiset
valvovat yhtymän toimintaa julkisuuden avulla, muutoksenhakujärjestelmällä, oikaisumenettelyllä ja kunnallisvalituksella. Valtion ulkoisen
valvonnan muodostaa valtion sektoriviranomaisten valvonta ja lääninhallituksen valvonta.
Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan yhtenä tehtävänä on arvioida, miten sisäinen valvonta on järjestetty ja onko se riittävää.
Sisäinen valvonta tulee toiminnan johdossa olevana johtokunnan ohjeistaa ja tilivelvollisten tulee ohjeistuksen mukaan valvonta järjestää
ja ylläpitää.
Valvonnan tehokkuus perustuu reaaliaikaisuuteen ja resurssien käytön joustavuuteen. Sisäinen valvonta on osa operatiivista johtamista
eikä sitä voida siirtää ulkopuolisen tarkastajan tehtäväksi. Sen sijaan
sisäiseen valvontaan kuuluvana jälkikäteistä tarkastusta voidaan ostaa myös ulkopuoliselta tarkastajalta.
Ohjeeseen kuuluu sisäisen valvonnan toteuttamista ohjaava osio sekä siihen liittyvä seurantalomake.
Sisäisen valvonnan ohje on esityslistan liitteenä 1 / johtokunta
28.9.2009.
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Ehdotus: Hyväksytään sisäisen valvonnan ohje liitteen mukaisena.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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132 §
Suolistosyövän seulontaa koskevan ostopalvelusopimuksen hinnan tarkistus 1.1.2010 lukien
Valmistelija/lisätiedot: Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 132 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä on ostopalvelusopimus suolistosyövän seulonnan ostamisesta Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:ltä. Tämä sopimus on esityslistan lisätietona.
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry ilmoittaa 10.9.2009 saapuneella kirjeellä korottavansa kyseisen seulonnan hintaa 1.1.2010 lukien 9,29
eurosta 9,48 euroon (korotus + 0,19 €, + 2 %) yleisen kustannustason nousun vuoksi. Kyseinen kirje on esityslistan lisätietona.
Voimassa olevan ostopalvelusopimuksen mukaan mahdollisista hinnan tarkistuksista ilmoitetaan viimeistään kolme kuukautta ennen niiden voimaantuloa.
Kauhajoen terveyskeskuksesta saadun arvion mukaan näitä tutkimuksia on tänä vuonna Kauhajoella 526 kpl ja Isojoella 96 kpl, yhteensä 622 kpl. Tämän mukaan vuosikustannukset tänä vuonna
ovat yhteensä noin 5.800 € ja ensi vuonna noin 5.900 €.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy suolistosyövän seulontaa
koskevan ostopalvelusopimuksen hinnan tarkistuksen 1.1.2010 lukien 9,29 eurosta 9,48 euroon / seulonta.
Käsittely: Keskustelun aikana jäsen Kurvinen esitti, että ostopalvelu
laajennetaan koskemaan kaikkia neljää jäsenkuntaa.
Johtokunnan päätös: Ehdotus ja esitys palvelujen laajentamisesta
koskemaan kaikkia neljää jäsenkuntaa hyväksyttiin yksimielisesti
keskustelun jälkeen.
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133 §
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
Valmistelija/lisätiedot: Sinikka Mäkinen, puh. 0400 335 702, Erja Kippola,
puh. 040 549 2235,
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 133 §

Sosiaalihuoltolain (20 §) mukaista tarveharkintaan ja peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen perustuvaa kuljetuspalvelua voidaan myöntää kotihoidon tukipalveluna (ShA 9 § 2 mom.), jos henkilöllä on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi alentunut toimintakyky eikä hän perustelluista syistä
kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä tai kunnan järjestämää joukkoliikennettä tai asiointireittikuljetusta.
Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Palvelu ei ole subjektiivinen oikeus, joten se ei koske vaikeavammaisia henkilöitä.
Kuljetuspalvelun laajuus:
Kuljetuspalvelua voidaan käyttää vain asiointi- ja virkistysmatkoihin.
Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissäkäynti-, tutkimus-, sairaalatai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta Kelalta.
Kuljetuspalvelua myönnetään 2-8 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen. Omatoimisesti kotona
asuville asiakkaille myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa
kuukaudessa ja palvelukodeissa asuville enintään 2 yhdensuuntaista
matkaa kuukaudessa.
Yhdensuuntainen matka on matka, joka päättyy eri osoitteeseen, kuin
mistä se on alkanut. Yhdensuuntainen matka on suorin matka tilausosoitteesta pääteosoitteeseen. Paluu kotiin asiointi- tai virkistäytymiskohteesta on toinen yhdensuuntainen matka. Korvattava odotusaika on enintään 30 minuuttia yhdensuuntaisten matkojen välissä.
Ylimenevän odotusajan asiakas maksaa itse.
Valmisteltu esitys sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohjeeksi 1.1.2010 alkaen on esityslistan liitteenä 2 / johtokunta
28.9.2009.
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut tulevat suurimmaksi
osaksi uutena palvelumuotona kotihoidon palvelualueelle. Teuvalla
on SHL:n mukaista kuljetuspalvelua myönnetty jo aikaisemmin. Kauhajoella on osa myönnetty vammaispalvelulain mukaisena muuna
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palveluna, joka vuonna 2010 siirtyy vähitellen SHL:n mukaiseen kuljetuspalveluun.
Arvio kustannusvaikutuksesta vuodelle 2010:
Teuva
32.000 €
Kauhajoki
52.640 €
Isojoki
10.000 €
Karijoki
5.000 €
Yhteensä
99.640 €
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella. Toimintaohjeen mukainen kuljetuspalvelu
otetaan käyttöön 1.1.2010.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Johtokunta

Kokouspäivämäärä
28.9.2009

Sivu

259

134 §
Ostopalvelumaksun hinnantarkistus: Kotisairaanhoito / Kauhajoen Vanhaintuki ry
Valmistelija/lisätiedot: Sinikka Mäkinen, puh. 0400 335 702
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 134 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan 11.11.2008 § 102 hyväksynyt nyt voimassa olevan ostopalvelusopimuksen palvelujen ostosta Kauhajoen Vanhaintuki ry:ltä
koskien palveluasumisen kotisairaanhoitoa.
Kauhajoen Vanhaintuki ry esittää 1.9.2009 päivätyllä kirjeellä
1.1.2010 alkaen tapahtuvasta kotisairaanhoidon hinnankorotuksesta.
Kotisairaanhoidon tuntihinta korotettaisiin 16,88 eurosta 17,39 euroon, korotusta 0,51 € (3 %). Laskutettavat tunnit ovat 915 / vuosi eli
kustannusvaikutus korotuksineen on 15.911,85 €/ vuosi, josta korotus on 466,65 € / vuosi.
Kauhajoen vanhaintuki ry esittää maksun korotukselle seuraavan perusteen: PTYTES:n mukaiset palkankorotukset syyskuussa 2009
(vaikuttavat nyt koko vuoteen 2010), palkkausjärjestelmän kehittämiseen tarkoitettu korotus 1.2.2010 lukien (0,6 %). Männikönkodille on
palkattu sairaanhoitaja 2009. Kyseinen sairaanhoitaja toimii kotisairaanhoitajan sijaisena.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy kotisairaanhoidon hinnantarkastuksen 1.1.2010 alkaen seuraavasti: kotisairaanhoidon tuntihinta korotetaan 16,88 eurosta 17,39 euroon, korotusta 0,51 € (3 %).
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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135 §
Helokki ry:n avustushakemus vuodelle 2009
Valmistelija / lisätiedot: Sinikka Mäkinen, puh. 0400 335 702
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 135 §

Helokki ry anoo 11.5.2009 päivätyllä hakemuksellaan toimintansa
turvaamiseksi Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnalta avustusta
4.000 € vuodelle 2009. Helokki ry:n kirje on esityslistan lisätietona.
Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunta päätti 26.8.2009 § 99, että
sivistyslautakunta ei käsittele Helokki ry:n avustushakemusta. Sivistyslautakunta ehdottaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle, että se käsittelee Helokki ry:n avustushakemuksen.
Helokki ry järjestää kodeissaan asuville eläkeläisille virkistyspäiviä
yhdessä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän / Kauhajoen
kotihoidon, seurakunnan ja Sedun oppilaitoksen kanssa. Helokki ry:n
toimintaan kuuluu kotiin annettavaa ystävä- ja asiointiapua. Lisäksi
yhdistys toteuttaa kaikille kaupunkilaisille avoimia Arjen Akatemian
yleisöluentotilaisuuksia. Toimintaa rahoitetaan mm. RAY:n avustuksen turvin.
Kauhajoen kotihoidon toimipiste on ainoa yksikkö, joka ei itse toteuta
päivätoimintaa.
Liikelaitoskuntayhtymän talousarviossa 2009 on erikseen varattuna
jo 6.000 € mainitun päivätoiminnan kuljetuksia varten. Avustuksen
käsittelemiselle on siten toiminnallinen peruste, koska yhteistoiminta
on siirtynyt yhtymälle.
Helokki ry on aikaisemmin saanut avustusta Kauhajoen kaupungin
perusturvalautakunnalta. Vuonna 2008 avustus oli 3.360 €.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Helokki ry:n 4.000 €:n
avustushakemuksen vuodelle 2009.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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136 §
Tiedotusasiat
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 136 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston kirje
LSLH-2009-04928/So-17 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen merkitseminen rekisteriin –kotipalvelun tukipalvelut.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston ilmoitus
LSLH-2009-00881/So-17ml yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen.
Palvelujen tuottaja Marjatan Siivous- ja Ruokapalvelut.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston ilmoitus
LSLH-2009-01181/So-17ml yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen/vastuuhenkilön muuttumisesta 1.4.2007 lukien Terveyspalvelut
Mendis Oy, Kauhajoen palvelukodissa. Toimintayksikön vastuuhenkilö Miia Rinta-Könnö.
Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston kirje
LSLH-2009-6028/Va-6 äitienpäiväkunniamerkit v. 2010. Palvelualueiden esitykset pyydetty johtokunnalle 20.10.2009 mennessä.
Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2009, 28.8.2009, laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta.
Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran tiedote elokuu 2009, Vammaisten henkilöiden avustajien työeläkevakuuttaminen.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa 7.9.2009 saapuneella
kirjeellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut
1-8/2009 sekä vertailun vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan. Taulukko jäsenkunnilta laskutetuista palvelumaksuista on lisätietona.
Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen maksupäätös 10/322/06,
28.8.2009, Työllisyyspoliittisen avustuksen maksaminen. Hankkeen
nimi Työelämävalmennuksella takaisin työelämään, maksujakso 1.1.
– 30.3.2009, avustus 19.914,85 €.
Markkinaoikeuden tiedoksianto 535/08/JH, 9.9.2009, hakemuksen
täydennys/ Kevytkuljetukset Jukka Juurakko Ky.
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Markkinaoikeuden tiedoksianto 212/09/JH, 10.9.2009, hakemuksen
peruutus/ Mediradix Oy.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ilmoitus 14.9.2009
markkinaoikeudelle koskien Mediradix Oy:n muutosvaatimuksen peruutusta / oikeudenkäyntikulujen perimättä jättäminen.
Markkinaoikeuden tiedoksianto 321/09/JH, 10.9.2009, vastaselitys
tiedoksi/ Documenta Oy.
Henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä ottaa viran vastaan 5.10.2009.
Ote Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunnan pöytäkirjasta 25.8.2009
29 § Ympäristöterveydenhuollon ulkomyyntimääräysten hyväksyminen.
Pykälä ja liite 1/ympäristölautakunta 25.8.2009 ovat lisätietona.
Ote Teuvan kunnan kunnanhallituksen pöytäkirjasta 7.9.2009
180 § Terveyspalvelut Mendis Oy / vanhusten ympärivuorokautiset
asumispalvelut Teuvalla, edustajan nimeäminen työryhmään.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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137 §
Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen
Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 137 §

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa
Pöytäkirjoja;
- Ympäristölautakunta 25.8.2009
- Perusturvalautakunta 27.8.2009 (sisältää ei julkisia asioita)
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset;
22 §

Henkilöstöpäällikön viran täyttäminen.
Henkilöstöpäällikön virkaan valitaan Katri Heikkilä. Varalle virkaan valitaan Jaana Järvi-Laturi. Hakijoita oli 13.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset;
18 §

Kauhajoen Ambulanssi Ky:n uuden sairausauton hyväksyminen.

19 §

Kotihoidon nimikemuutos: perushoitajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi.
Teuvan kotihoidon vapautuvan kodinhoitajan toimi muutetaan
lähihoitajan toimeksi 1.9.2009 alkaen.

20 §

Työntekijän siirto yksikköjen sisällä.
Henriikkakodilta siirretään Teuvan kotihoidon lähihoitajan toimeen Titta Kunnaspuro 1.9.2009 alkaen.

21 §

Työnterveyshuollon ylilääkärin valinta.
Valitaan LL Kyösti Rinne työterveyshuollon ylilääkärin virkaan
1.10.2009 alkaen. Hakijoita oli 1.

22 §

Sanssin palvelukodin intervallimaksun määräaikainen alentaminen 14. – 30.9.2009 väliseksi ajaksi 14 euroon vuorokaudessa.
Hyväksytään maksun alentaminen niiden uusien asukkaiden
kohdalla, jotka siirtyvät Sanssin palvelukodin asukkaiksi kuntouttavalta osastolta.

Ylihammaslääkäri Aune Vanhasen päätökset;
190 §

Pöytäkirjantarkastus:
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Kauhajoen akuuttiosaston osastonhoitaja Riitta Saunamäen päätökset;
269 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Lähihoitajan toimeen valitaan Tarja Kalliomäki ajalle 1.6. –
31.12.2009.

Teuvan vuodeosasto 1 osastonhoitaja Anne Lehtisen päätökset;
345 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Sairaanhoitajan toimeen valitaan Marja-Leena Mäki-Kanto ajalle 1.10.2009 – 9.4.2010.

Lehtiharjun osasto 2 osastonhoitaja Oili Hahdon päätökset;
2§

Sivutoimilupa Päivi Peltola.
Myönnetään Päivi Peltolalle toistaiseksi voimassa oleva sivutoimilupa jalkahoitajan työhön.

Henriikkakodin osastonhoitaja Kerttu Lintalan päätökset;
323 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Hoitoapulaisen toimeen valitaan Anne Latva-Välkkilä ajalle
24.9.2009 – 26.3.2010.

Kauhajoen kotihoidon palveluohjaaja Sinikka Mäkisen päätökset;
332 §

Määräaikainen virka tai toimi.
Kotiavustajan toimeen valitaan Niina Aaltonen ajalle 24.8.2009
– 8.5.2010.

349 §

Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi.
Palveluohjaajan virkaan valitaan Tuula Kälviäinen 1.9.2009 alkaen.

Lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Seija Pietarin
päätökset;
16 §

Pöytäkirjantarkastus:
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Katri-Helena Santalan toimivapaahakemus.
Myönnetään perhetyön ohjaaja Katri-Helena Santalalle hakemuksen mukaan toimivapaa ajalle 1.9.2009 - 31.8.2010.
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Lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Paula UusiHakalan päätökset;
1§

Lapsiperheiden sosiaalityön ydinprosessin sosiaalityöntekijän
viran täyttäminen (Kauhajoen toimialue).
Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan kasvatustieteiden ylioppilas
Pirjo Kurikka määräaikaisesti ajalle 1.10.2009 – 30.9.2010. Hakijoita oli 2.

Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälän päätökset;
114a § Aikuissosiaalityön ydinprosessin sosiaalityöntekijän viran täyttäminen (Teuvan toimialue).
Sosiaalityöntekijän virkaan valitaan sosionomi/amk Mirjami Ketola määräaikaisesti ajalle 1.10.2009 – 30.9.2010. Hakijoita oli
3.
115a § Työelämävalmennuksella takaisin työelämään –projektin loppuun saattaminen.
Jatketaan Jaana Tammen työsuhdetta ajalle 28.8. – 11.9.2009
projektin loppuun saattamiseksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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