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Pöytäkirja
Yhtymäkokous

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntyhtymä
Paikka

Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali

Aika

22.11.2010 klo 13.00 – 14.47

Saapuvilla olleet yhtymäkokousedustajat
Isojoki:

Jorma Rantala
Äänimäärä yhteensä10

Tapio Teikari,varajäsen

Anna-Maija Siltaoja

Karijoki:

Ahti Malm

Anne Niemelä

Äänimäärä yhteensä 6

Kauhajoki:

Heikki Ahola, varajäsen
Seppo Kalliomaa
Marketta Nummijärvi
Merja Paananen
Äänimäärä yhteensä 59

Taija Hakola
Jorma Ketola
Unto Männistö
Mikko Rotola-Pukkila, varajäsen

Heikki Järviluoma
Veikko Koivula
Asko Ojala
Sami Yli-Rahnasto

Teuva:

Hannes Haavisto
Paula Kaleva
Aulis Ranta-Muotio
Äänimäärä yhteensä 25

Leila Harju
Anne Luhtala

Irma Harjula
Matti Mäntysaari

Poissaolleet yhtymäkokousedustajat
Isojoki: Vesa Ristiharju
Kauhajoki: Antti Ala-Kokko, Esa Ala-Kyyny, Riitta Maunula-Craycroft, Tarja
Tapanainen, Piia Ylikoski
Muut saapuvilla olleet
Kari Nuuttila, liikelaitoskuntayhtymän johtaja
Johtokunta: pj. Lasse Hautala, vpj. Esko Lehtimäki, Isojoen kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja, poistui klo 14. 20 § 19, Karijoen vt. kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, poistui klo 14. 02 § 19,
ja Kauhajoen kaupungin kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti, poistui klo 14. 00 § 19
Johtoryhmä: sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, ympäristöpalvelujohtaja Tapani
Ojala, vs. henkilöstöpäällikkö Anna Elenius, vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana
Järvi-Laturi, hallinnon toimistosihteeri Jaana Korkeamäki, hallintosihteeri Anne Alavillamo ja Pirkko Heikkilä, hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Asiat

§:t 14 – 24, sivut 24 – 51

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Puheenjohtaja
Asko Ojala
Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Matti Mäntysaari

Pöytäkirjanpitäjä
Pirkko Heikkilä

Tarkastusaika 29.11.2010 klo 9.00
Marketta Nummijärvi

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 29.11.2010 kello 12.00 - 15.00 Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa.
Pöytäkirjanpitäjä

Pirkko Heikkilä
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14 §
Kokouksen avaus, asia nro 1
Yhtk 14 §

Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautala.
Yhtymäkokouksen päätös: Johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautala
avasi kokouksen.
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15 §
Yhtymäkokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen, asia nro 2
Yhtk 15 §

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.
Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat ja vahvistaa
heidän äänimääränsä.
Yhtymäkokouksen päätös: Nimenhuudossa todettiin seuraavien yhtymäkokousedustajien olevan läsnä. Merkittiin tiedoksi myös edustajien
äänimäärät.
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Kunta
(äänimäärä)

Jäsen
(varajäsen)

Läsnä
(x)

Isojoki (10)

Jorma Rantala

X

Isojoki (10)

Vesa Ristiharju

Isojoki (10)

Pöytäkirjantarkastus:
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Äänimäärä
kokouksessa
3,33

0,00

Tapio Teikari, varajäsen

X

3,33

Isojoki (10)

Anna-Maija Siltaoja

X

3,33

Karijoki (6)

Ahti Malm
(Kim Tasanko)

X

3,00

Karijoki (6)

Anne Niemelä
(Carita Latikka)

X

3,00

Teuva (25)

Hannes Haavisto
(Anu Mäntylä)

X

3,57

Teuva (25)

Leila Harju
(Merja Laitila)

X

3,57

Teuva (25)

Irma Harjula
(Jarmo Kiviluoma)

X

3,57

Teuva (25)

Paula Kaleva
(Ari Ollikkala)

X

3,57

Teuva (25)

Anne Luhtala
(Jukka Leppäniemi)

X

3,57

Teuva (25)

Matti Mäntysaari
(Tiina Hakala)

X

3,57

Teuva (25)

Aulis Ranta-Muotio
(Sauli Koski)

X

3,57

Kauhajoki (59)

Antti Ala-Kokko

0,00

Kauhajoki (59)

Esa Ala-Kyyny

0,00

Kauhajoki (59)

Taija Hakola

X

4,92

Kauhajoki (59)

Heikki Järviluoma

X

4,92

Kauhajoki (59)

Seppo Kalliomaa

X

4,92

Kauhajoki (59)

Jorma Ketola

X

4,92
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Kauhajoki (59)

Veikko Koivula

X

4,92

Kauhajoki (59)

Riitta Maunula-Craycroft

Kauhajoki (59)

Marketta Nummijärvi

X

4,92

Kauhajoki (59)

Unto Männistö

X

4,92

Kauhajoki (59)

Asko Ojala

X

4,92

Kauhajoki (59)

Merja Paananen

X

4,92

Kauhajoki (59)

Tarja Tapanainen

0,00

Kauhajoki (59)

Piia Ylikoski

0,00

Kauhajoki (59)

Sami Yli-Rahnasto

X

4,92

Kauhajoki (59)

Heikki Ahola, varajäsen

X

4,92

Kauhajoki (59)

Mikko Rotola-Pukkila, varajäsen

X

4,92

0,00

Kauhajoki: Varaedustajat kutsumisjärjestyksessä:
1.Heikki Ahola, 2. Mikko Rotola-Pukkila, 3. Seija Pihlajaviita, 4. Hannu Mäkelä, 5. Juha Kuusisto
Isojoki: Varaedustaja Tapio Teikari

Isojoen yhtymäkokousedustajien poissaolopyynnöt:
1. Vesa Ristiharju, työeste
Isojoelta varalle kutsuttu:
1. Tapio Teikari
Kauhajoen yhtymäkokousedustajien poissaolopyynnöt:
1. Tarja Tapanainen, henkilökohtainen syy
2. Piia Ylikoski, työeste
Kauhajoelta varalle kutsuttu:
1. Heikki Ahola
2. Mikko Rotola-Pukkila
Poissaolevat yhtymäkokousedustajat:
Vesa Ristiharju, Isojoki
Antti Ala-Kokko, Kauhajoki
Esa Ala-Kyyny, Kauhajoki
Riitta Maunula-Craycroft, Kauhajoki
Tarja Tapanainen, Kauhajoki
Pöytäkirjantarkastus:
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Piia Ylikoski, Kauhajoki
Poissaolevien yhtymäkokousedustajien poissaolot todettiin. Varaedustajista todettiin paikalla olevan Tapio Teikari, Heikki Ahola ja Mikko Rotola-Pukkila. Läsnä oli 24 yhtymäkokousedustajaa, liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila esittelijänä ja hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä pöytäkirjanpitäjänä.
Todettiin saapuvilla olleet johtokunnan jäsenet: pj. Lasse Hautala, vpj.
Esko Lehtimäki, Isojoen kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja, Karijoen vt.
kunnanjohtaja Viljo Kurvinen ja Kauhajoen kaupungin kaupunginjohtaja
Keijo Kuja-Lipasti.
Todettiin muut saapuvilla olleet: sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, vs. henkilöstöpäällikkö Anna
Elenius, vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, hallinnon
toimistosihteeri Jaana Korkeamäki ja hallintosihteeri Anne Alavillamo.

16 §
Pöytäkirjantarkastus:
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Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, asia
nro 3
Yhtk 16 §

Perussopimuksen 6 § mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle liikelaitoskuntayhtymän johtokunta. 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 §
2. momentissa mainitaan, että yhtymäkokouksen kokouskutsu tulee
toimittaa jäsenkunnille vähintään 2 viikkoa ennen yhtymäkokousta.
Kokous todetaan päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa saapuvilla on vähintään kaksi kolmasosaa liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Johtokunta on 2.11.2010 § 155 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen
koolle maanantaina 22.11.2010 klo 13.00. Kokouspaikka on Kauhajoen kaupungintalon valtuustosali.
Kutsu tähän kokoukseen on toimitettu kuntiin 3.11.2010 sähköpostitse. Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu kuntiin
9.11.2010 sähköpostitse ja kirjallisena. Kutsu on julkaistu Kauhajoen
kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 3.11.2010.
Yhtymäkokous toteaa kokouskutsun julkaistun perussopimuksen ja
hallintosäännön mukaisesti. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymäkokouksen päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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17 §
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, asia nro 4
Yhtk 17 §

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.
Yhtymäkokous valitsee yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Käsittely: Merja Paananen esitti puheenjohtajaksi Asko Ojalaa.
Taija Hakola esitti varapuheenjohtajaksi Paula Kalevaa.
Puheenjohtaja totesi, ettei muita esityksiä tullut.
Yhtymäkokouksen päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
yksimielisesti Asko Ojala ja varapuheenjohtajaksi Paula Kaleva.
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18 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta, asia nro 5
Yhtk 18 §

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän
tehtävään erikseen valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Pöytäkirja tarkastetaan 29.11.2010 klo 9.00 Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa 29.11.2010 kello 12.00
- 15.00.
Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Heidät nimetään
myös ääntenlaskijoiksi.
Käsittely: Paula Kaleva esitti pöytäkirjantarkastajaksi Matti Mäntysaarta ja Taija Hakola esitti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Marketta
Nummijärveä.
Puheenjohtaja totesi, ettei muita esityksiä tullut.
Yhtymäkokouksen päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Mäntysaari ja Marketta Nummijärvi. Heidät valittiin myös
ääntenlaskijoiksi.
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19 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosikatsaus
2 / 2010, toisen vuosikolmanneksen toteutuminen, asia nro 6
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 11.10.2010 / 139 §
Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.
046 855 5004, vs. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila, puh. 040 828 1557,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 139 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan 29.12.2009 § 226 (tarkennettu 18.1.2010 § 12) hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille 2011 – 2012.
Edelleen johtokunta on 8.2.2010 § 16 hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2010.

Hyväksytyn talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaan käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat 82 573 498 euroa ja toimintatuotot
82 573 498 euroa, josta jäsenkuntien maksujen osuus on 71 736 361
euroa. Toimintakate ulkoisten kulujen osalta on 0.
Talousarvion sisäiset erät yhteensä sekä meno- että tulopuolella ovat
1 145 814 euroa, jotka muodostuvat jäsenkuntien välisestä sisäisestä
laskutuksesta, jolla kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (mm. yhteispäivystys, laboratorio, röntgen) sekä palvelualueiden välisestä palvelujen myynnistä (mm. oman henkilökunnan työterveyshuolto).
Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Vuoden 2010 talousarviossa määrärahojen sitovuustasoksi
johtokuntaan nähden on määrätty nettoperiaate. Talousarviossa
toimielimelle sitovana hyväksyttyjä nettomäärärahoja (=toimintakate)
ei saa ylittää.
Yhteistoimintalautakunnan ja johtokunnan hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti LLKY on velvollinen raportoimaan toiminnasta ja
taloudesta. Tavoitteiden saavuttamisesta annetaan talouden ohella
katsaus yhteistoimintalautakunnalle kolmannesvuosittain. Lisäksi
LLKY on velvollinen antamaan merkittävistä talouden muutoksista ilmoituksen kunnille ja yhteistoimintalautakunnalle.
Osavuosikatsauksen tarkoituksena on talouden ja toiminnan seuraaminen siten, että niille asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan ohjata ja tarvittaessa tehdä muutoksia talousarvioon hyvissä
ajoin talousarviovuoden kuluessa. Mikäli tarkastelussa kehityksen
Pöytäkirjantarkastus:
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havaitaan poikkeavan asetetuista tavoitteista, on talousarvion perusteisiin välittömästi puututtava ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.
Talouden toteutuminen 31.8.2010
Liikelaitoskuntayhtymässä otettiin alkuvuodesta käyttöön uusi varasto-ohjelma, jolla saadaan keskusvarastojen ja lääkekeskusten kustannukset siirrettyä ajantasaisena kirjanpitoon oikeille kustannuspaikoille. Heinä- ja elokuun siirroissa olleet ongelmat on saatu selvitettyä syyskuun lopussa ja keskusvarastojen ja lääkekeskusten kautta
tulevat kustannukset sisältyvät osavuosikatsauksen lukuihin. Keskusvarastojen ja lääkekeskusten siirroista johtuen heinäkuun toteutumaa ei ole voitu laatia eikä sitä ole tässä vaiheessa enää tarkoituksenmukaista laatia.
Ulkoisista/sisäisistä toimintakuluista on elokuun loppuun mennessä
kirjattu käytetyksi 55 108 624 euroa (65,8 %). Toimintatuottoja on
kirjattu 55 656 020 euroa (66,5 %), josta jäsenkuntien maksujen
osuus on 47 333 890 euroa (sis. toimeentulotuen valtionosuuden).
Sisäisiä kustannuseriä on kirjautunut 1 342 667euroa. Sisäisten erien
toteutuma on tällä hetkellä talousarvioon nähden suuri, koska mukana ovat yhteispäivystyksen, laboratorion ja röntgenin jako. Mahdollisimman ajantasaisten kuntatunnisteittaisten toteutumien saamiseksi
ko. toimintojen kustannukset on jaettu kuntatunnisteille käyttäen tilinpäätöksen 2009 jakoperusteita. Erien jaon vaikutus toimintakatteeseen on 0 euroa. Em. jakojen lisäksi sisäiset erät sisältävät mm. jäsenkuntien Akuuttiosaston sekä Lehtiharjun osastojen käytön.
Talousarvion numeerinen toteutuma on esitetty talousarvion sitovuustasolla palvelualueittain. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty ydinprosessitasoilla.
Talousarvio 2010 on laadittu siten, että liikeylijäämä/-alijäämä on
poistojen verran alijäämäinen. Tuloslaskelma on esitetty liikelaitoskuntayhtymän virallisen tuloslaskelmakaavan lisäksi kunnan tuloslaskelmakaavan mukaisesti, jossa on myös toimintakate. Kunnissa käytettävän tuloslaskelman mukaisesti LLKY:n talousarvion 2010 toimintakate olisi 0 euroa ja tilikauden alijäämä poistojen verran alijäämäinen, n. 280 000 euroa.
Laadittaessa liikelaitoskuntayhtymän ja palvelualuekohtaisia ennusteita talouden toteutumasta 31.12.2010, on perusteena käytetty hoidon ja hoivan, ympäristötoimen sekä sisäisen tukipalvelun alueella
ns. tasaista kertymää. Ko. menetelmässä toteutuneet tuotot ja menot
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jaetaan kuluneella ajalla ja muutetaan koko vuoden käytöksi. Sisäisen tukipalvelun palvelualueella sekä erikoissairaanhoidon ydinprosessin ennusteessa on huomioitu myös Epshp:n vuoden 2009 käyttöä koskeva 490 334 euron hyvityslasku.
Epshp:n hyvityslasku parantaa erikoissairaanhoidon ydinprosessin
toteutumaa, koska LLKY on käyttänyt sen erikoissairaanhoidon kustannuspaikalta. Ko. hyvityslasku ei kuitenkaan vaikuta koko LLKY:n
talousarvion toteutumiseen, koska jäsenkunnat ovat käyttäneet vastaavansuuruiset hyvityslaskut jäsenmaksuissaan LLKY:lle, mikä pienentää sisäisen tukipalvelun tuloja ko. summalla. Ilman hyvityslaskua
erikoissairaanhoidon toteutumaprosentti olisi 63,9 % kun se nyt on
61,9 %.
Epshp laski 1.6.2010 alkaen hintojaan 4 % ja heinä- elokuussa palvelujen käyttö on ollut normaalia vähäisempää, mistä johtuen erikoissairaanhoidon ydinprosessin toimintamenot alittuvat. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alkuvuonna 2010 olleet keskimäärin yli 2
milj. euroa kuukaudessa. Heinäkuussa erikoissairaanhoidon menot
olivat vain 1,4 milj. euroa ja elokuussa 1,8 milj. euroa. Epshp on
myös kesällä palauttanut asukasluvun mukaista maksuosuutta suoraan kunnille, joka ei siten vaikuta LLKY:n talouden toteutumaan.
Sosiaalipalvelujen alue näyttää ylittävän talousarvion, koska ulkoiset
toimintakulut ylittyvät jo elokuussa huomattavasti, toteutumaprosentti
on 71,2 %, kun se tasaisella toteutumalla olisi 66,6 %.
Hoidon ja hoivan ja ympäristötoimen palvelualueet sen sijaan näyttävät toteutuvan talousarviota paremmin. Epshp:n hyvityslaskusta johtuvat kuntien jäsenmaksujen hyvityslaskut poislukien sisäisen tukipalvelun talousarvio näyttää toteutuvan hiukan talousarviota paremmin.
Alustavana ennusteena ja arviona koko vuoden talousarvion toteutumisen kannalta voidaan todeta talousarvion olevan toteutumassa
melko hyvin. Alustava tilikauden alijäämäennuste on noin 483 000
euroa suurempi kuin talousarviossa, jolloin tilikauden alijäämäksi
muodostuisi 763 000 euroa. Talousarviota heikompi toteutuma johtuu
pääosin sosiaalipalvelujen ylityksestä (arviolta 1,1 miljoonaa euroa).
Sosiaalipalvelujen aiheuttamaa ylitystä tasapainottaa erikoissairaanhoidon hintojen lasku sekä hoidon ja hoivan alueen ja ympäristötoimen mahdollinen säästö.
Osavuosikatsaus 2/2010 on esityslistan lisätietona.
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Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 2 / 2010, joka toimitetaan myös jäsenkunnille, tarkastuslautakunnalle sekä yhteistoimintalautakunnalle.
Lisäksi johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Käsittely: Henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, sosiaalipalvelujohtaja
Pekka Rahkonen, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä ja ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala olivat läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina
asian käsittelyn ajan.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Osavuosikatsaus 2 / 2010 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä
1/johtokunta 11.10.2010.
Merkittiin, että jäsen Ala-Kokko saapui tämän asian käsittelyn alkaessa klo 14.05.
-----

Yhtk 19 §

Käsittely: Johtaja Kari Nuuttila esitteli osavuosikatsausta. Samassa
yhteydessä hän esitteli vs. henkilöstöpäällikkö Anna Eleniuksen.
Merkittiin, että kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti poistui kokouksesta klo 14.00 ja vt. kunnanjohtaja Viljo Kurvinen poistui kokouksesta
klo 14.02 tämän asian käsittelyn aikana. Lisäksi merkittiin, että kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja poistui kokouksesta klo 14.20 tämän
asian käsittelyn aikana.
Yhtymäkokouksen päätös: Osavuosikatsaus merkittiin tiedoksi
laajan keskustelun jälkeen.
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20 §
Liikelaitoskuntayhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
talousarviovuodelle 2011 sekä suunnitelmavuosille 2012 – 2013, asia nro 7
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 2.11.2010 / 153 §
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 153 §

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.
Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa tai -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen
osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu
alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- ja nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7
§:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Perussopimuksen
11 §:n mukaan johtokunta hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman.
Talousarvio rakentuu tilaajan eli yhteistoimintalautakunnan tekemän
tilauksen mukaisesti. Yhteistoimintalautakunta määrittelee mm. käyttötalouden nettomäärärahat.
Talousarvion valmistelua on tehty yhteistyössä kuntien ja yhteistoimintalautakunnan kanssa. Yhteistoimintalautakunta on esittänyt
LLKY:lle kuntien talousarvioraamit. Toiminnalliset ja taloudelliset pitkän aikavälin tavoitteet määrittyvät kuntien valtuustojen elokuussa
2007 hyväksymässä strategia-asiakirjassa.
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Talousarvioon sisällytetään liikelaitoskuntayhtymän tuloskortti. Tuloskortissa on koko liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa käytössä olevan BSC-ideologian mukaisesti määritetty perustehtävä, strategiset
menestystekijät sekä asetettu keskeiset näkökulmat ja menestystekijät, strategiset tavoitteet 2011 - 2013, avainmittarit ja tavoitetaso
2011 sekä operatiiviset toimenpiteet ja keinot.
Lisätietona on valmistelun mukainen liikelaitoskuntayhtymän tuloskortin luonnos. Johtokunnan käsittelyn jälkeen liikelaitoskuntayhtymän tuloskortti liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1 / johtokunta 2.11.2010.
Asian käsittelyn yhteydessä selostetaan tarkemmin talousarvion valmistelua. Johtokunta käsittelee talousarvion vuoden 2010 aikana
marraskuussa pidettävän yhtymäkokouksen jälkeen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liikelaitoskuntayhtymän tuloskortin ja siinä määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja
esittää tuloskortin yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen seuraavilla muutoksilla:
- Strategiset menestystekijät: 1. Saumattomat, oikea-aikaiset ja tehokkaasti toimivat palveluketjut koko yhteistoiminta-alueella.
- kohta 8.1.2 Kustannusrakenteen seuranta.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tuloskortti on pöytäkirjan liitteenä 1 / johtokunta 2.11.2010.
-----

Yhtk 20 §

Käsittely: Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila esitteli toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä niiden perusteita.
Keskustelun aikana Merja Paananen esitti Asko Ojalan kannattamana, että strategiset menestystekijät –kohtaan lisätään 11. kohta seuraavasti: Liikelaitoskuntayhtymä on kiinnostava, hyvämaineinen työpaikka, jolla on hyvä julkisuuskuva. Puheenjohtajan tiedustellessa
kukaan ei vastustanut tätä lisäystä.
Lisäksi keskustelun aikana Marketta Nummijärvi esitti Merja Paanasen kannattamana seuraavaa: Strategiset menestystekijät otsikosta
poistetaan teksti ”(Onnistumiset ja kompastumiset)”, ja että tuloskortin Prosessit –kohdan 3. teksti muutetaan seuraavaksi: ”Saumattomat, tehokkaasti toimivat ja oikea-aikaiset palveluprosessit.” Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut näitä muutoksia.
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Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti
liikelaitoskuntayhtymän tuloskortin em. lisäyksin ja muutoksin keskustelun jälkeen.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tuloskortti on pöytäkirjan liitteenä 1 / yhtymäkokous 22.11.2010.
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21 §
Kuntalain mukaiset tilivelvolliset vuodelle 2011, asia nro 8
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 2.11.2010 / 154 §
Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 154 §

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko
toimielinten jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Kuntalaissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat ko. lainkohdassa tarkoitettuja tilivelvollisia viranhaltijoita eli toimielimen tehtäväalueen johtavia
viranhaltijoita.
Tilivelvollisina viranhaltijoina käsitellään nykyisen kuntalain mukaan
toimielimen alaisia tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Hannuksen
ja Hallbergin (Kuntalaki 3. laitos v. 2000) mukaan asiaan saadaan
johtoa kuntalain 34 §:n vaalikelpoisuutta koskevista säännöistä, joiden mukaan "Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä". Lautakunnan tehtäväalue voi käsittää vain yhden tehtäväalueen, jolloin vaalikelpoisuuden rajoitus koskee sen johtavaa viranhaltijaa. Mikäli toimielimellä on useita tehtäväalueita, koskee rajoitus
koko virastosta vastaavan johtajan lisäksi kunkin tehtäväalueen johtajaa. Jos tehtäväkokonaisuuden taloudellinen tai muu merkitys on
vähäinen, ei rajoitusta kuitenkaan ole.
Tilivelvollisuuden käsitteeseen kuuluu vahvasti vastuu yhtymäkokouksen päättämien toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden toteuttamisesta. Näin tarkasteltuna vastuu kohdistuu viranhaltijoihin, jotka
vastaavat yhtymäkokoukseen nähden sitovista talousarvion kohdista.
Kuntalain 75 §:n säädöstä tulkitaan siten, että yhtymäkokous on
määritellyt talousarviota varten toimielimelle tehtäväalueet. Tilivelvollinen on näin ollen palvelujohtaja, joka vastaa päätetyistä tavoitteista.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on kolme palvelualuetta ja sisäisen tukipalvelun alue.
Johtokunta vastaa kuntalain 23 §:n mukaan koko liikelaitoskuntayhtymän hallinnosta. Johtaja johtaa kuntalain 24 §:n mukaan johtokunnan alaisena liikelaitoskuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa sekä
muuta toimintaa. Johtaja on tehtävänsä osalta siten myös tilivelvollinen koko liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta.
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Johtajan tilivelvollisuus kohdistuu erityisesti yhtymäkokouksen toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden sekä johtokunnan talousarviossa ja talousarvion määräyksissä päättämien tavoitteiden sekä investointien toteutumiseen. Johtokunnan alaisten palvelualueiden johtavien viranhaltijoiden tilivelvollisuus kohdistuu sen sijaan koko palvelualueen toimintaan ja taloudenpitoon.
Talousarvion näkökulmasta tilivelvolliset on hyvä määritellä vuosittain
yhtymäkokouksessa samassa yhteydessä, kun seuraavan vuoden
keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet käsitellään. Tilivelvollisuusvastuu kohdistuisi silloin ao. vuoden talousarvion toteuttamiseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.
Johtajan ehdotus: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että tilivelvolliset vuodelle 2011 ovat: Liikelaitoskuntayhtymän johtaja hallinnon ja talouden kokonaisuudesta sekä sisäisen tukipalvelun johtaja,
sosiaalipalvelujohtaja, terveyspalvelujohtaja ja ympäristöpalvelujohtaja oman palvelualueensa hallinnon ja talouden osalta.
Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
-----

Yhtk 21 §

Pöytäkirjantarkastus:

Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous päätti yksimielisesti keskustelutta, että tilivelvolliset vuodelle 2011 ovat: Liikelaitoskuntayhtymän johtaja hallinnon ja talouden kokonaisuudesta sekä sisäisen
tukipalvelun johtaja, sosiaalipalvelujohtaja, terveyspalvelujohtaja ja
ympäristöpalvelujohtaja oman palvelualueensa hallinnon ja talouden
osalta.
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22 §
Mahdolliset kiireelliset asiat
Luottamustoimen päättyminen / tarkastuslautakunnan varajäsenen vaali,
asia nro 9a
(Tarkastuslautakunnan kahdeksan (8) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten
varajäsenten valinta toimikaudelle 2009 – 2012 sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta)
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 20.1.2009 / 6 §
Yhtymäkokous 18.2.2009 / 6 §
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.
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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.
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.
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Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
----Yhtk 6 §

Käsittely: Lasse Hautala esitti tarkastuslautakunnan jäseniksi ja
varajäseniksi:
Marja Koskimäki, varajäsen Juhani Aalto;
Ilkka Tervonen, varajäsen Veikko Koivula;
Taija Hakola, varajäsen Sanni Niemi-Aro;
Mika Muurimäki, varajäsen Henna Niemelä;
Simo Teikari, varajäsen Tapio Kalliomäki;
Raija Vuorela, varajäsen Soile Luoma;
Ari Ollikkala, varajäsen Sauli Koski;
Leila Harju, varajäsen Päivi Vainioranta.
Hautala esitti Taija Hakolaa puheenjohtajaksi ja Ari Ollikkalaa varapuheenjohtajaksi.
Puheenjohtaja totesi tehdyt ehdotukset tarkastuslautakunnan jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.
Yhtymäkokouksen päätös: Tarkastuslautakunnan jäseniksi valittiin
yksimielisesti seuraavat henkilöt:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Marja Koskimäki
Ilkka Tervonen
Taija Hakola
Mika Muurimäki
Simo Teikari
Raija Vuorela
Ari Ollikkala
Leila Harju

Juhani Aalto
Veikko Koivula
Sanni Niemi-Aro
Henna Niemelä
Tapio Kalliomäki
Soile Luoma
Sauli Koski
Päivi Vainioranta

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Taija
Hakola ja varapuheenjohtajaksi Ari Ollikkala.
----Valmistelija/lisätiedot: hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä, puh. 040 550 2738, etunimi.sukunimi@llky.fi

Yhtk 22 §

Tarkastuslautakunnan varajäsen Juhani Aalto on kuollut 11.10.2010.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljelle olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 38 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouksessa asiat päätetään johtokunnan esittelystä. Hallintosäännön 34 §:n mukaan toimielin voi yksimielisellä päätöksellä

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ
Yhtymäkokous

Sivu 45
Kokouspäivämäärä
22.11.2010

ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kuntalain 55 §:n 2. momentin mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian
ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Kuntalain 86 §:n
mukaan kuntayhtymässä sovelletaan kuntalain 55 §:ä.
Yhtymäkokouksen tulee suorittaa tarkastuslautakunnan varajäsenen
vaali jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Käsittely: Yhtymäkokous päätti yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen.
Keskustelun aikana Merja Paananen esitti tarkastuslautakunnan jäsen Marja Koskimäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Esa Ala-Kyynyä.
Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous yksimielisesti valitsi tarkastuslautakunnan jäsen Marja Koskimäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Esa Ala-Kyynyn jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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23 §
Mahdolliset kiireelliset asiat
Eropyyntö luottamustoimesta / johtokunnan varajäsenen vaali, asia nro 9b
(Johtokunnan neljäntoista (14) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta toimikaudelle 2009 – 2012 sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta)
Aikaisemmat käsittelyt:

Johtokunta 20.1.2009 / 7 §
Yhtymäkokous 18.2.2009 / 7 §
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.
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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.
----Yhtk 7 §

Pöytäkirjantarkastus:

Käsittely: Lasse Hautala esitti johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi:
Lasse Hautala, vajajäsen Minna Heiniluoma;
Antti Ala-Kokko, varajäsen Heikki Ahola;
Marketta Nummijärvi, varajäsen Hanna-Mari Hakala;
Timo Koivula, varajäsen Seppo Kalliomaa;
Lauha Lylyoja, varajäsen Pentti Pennanen;
Esko Lehtimäki, varajäsen Paula Kaleva;
Teijo Toivonen, varajäsen Anne Luhtala;
Tiina Hakala, varajäsen Matti Mäntysaari;
Pirjo-Liisa Ketola, varajäsen Elina Lemmetty;
Antti Seppälä, varajäsen Kim Tasanko;
Kaija Hapuanoja, varajäsen Juha Mattila;
Veli Nummela, varajäsen Erkki Nevanperä;
Viljo Kurvinen, varajäsen Heikki Rinta-Hoiska;
Lautakunta
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Kauhajoen kaupunginjohtaja, varajäsen Kauhajoen kaupungin hallintojohtaja.
Hautala esitti puheenjohtajaksi Lasse Hautalaa, 1. varapuheenjohtajaksi Esko Lehtimäkeä ja 2. varapuheenjohtajaksi Antti Seppälää.
Puheenjohtaja totesi tehdyt ehdotukset johtokunnan jäseniksi sekä
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi.
Yhtymäkokouksen päätös: Johtokunnan jäseniksi valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Lasse Hautala
Antti Ala-Kokko
Marketta Nummijärvi
Timo Koivula
Lauha Lylyoja
Esko Lehtimäki
Teijo Toivonen
Tiina Hakala
Pirjo-Liisa Ketola
Antti Seppälä
Kaija Hapuanoja
Veli Nummela
Viljo Kurvinen
Kauhajoen kaupunginjohtaja

Minna Heiniluoma
Heikki Ahola
Hanna-Mari Hakala
Seppo Kalliomaa
Pentti Pennanen
Paula Kaleva
Anne Luhtala
Matti Mäntysaari
Elina Lemmetty
Kim Tasanko
Juha Mattila
Erkki Nevanperä
Heikki Rinta-Hoiska
Kauhajoen kaupungin hallintojohtaja

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Lasse Hautala,
1. varapuheenjohtajaksi Esko Lehtimäki ja 2. varapuheenjohtajaksi
Antti Seppälä.
----Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475, etunimi.sukunimi@llky.fi

Yhtk 23 §

Johtokunnan varajäsen Hanna-Mari Hakala on kirjeellään 9.11.2010
pyytänyt eroa luottamustoimesta paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljelle olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 38 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouksessa asiat päätetään johtokunnan esittelystä. Hallintosäännön 34 §:n mukaan toimielin voi yksimielisellä päätöksellä
ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut-
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sussa.
Kuntalain 55 §:n 2. momentin mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian
ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Kuntalain 86 §:n
mukaan kuntayhtymässä sovelletaan kuntalain 55 §:ää.
Yhtymäkokouksen tulee suorittaa johtokunnan varajäsenen vaali jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Käsittely: Yhtymäkokous päätti yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen.
Yhtymäkokous päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen myöntää
eron Hanna-Mari Hakalalle johtokunnan varajäsenyydestä.
Keskustelun aikana Merja Paananen esitti Marketta Nummijärven
henkilökohtaiseksi varajäseneksi johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Piia Ylikoskea.
Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous myönsi eron HannaMari Hakalalle johtokunnan varajäsenyydestä. Yhtymäkokous yksimielisesti valitsi johtokunnan jäsen Marketta Nummijärven henkilökohtaiseksi varajäseneksi Piia Ylikosken jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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24 §
Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus, asia nro 13
Yhtk 24 §

Yhtymäkokouksen päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti hyvää joulun alusaikaa ja vuoden vaihdetta liikelaitoskuntayhtymän henkilökunnalle ja yhtymäkokousedustajille.
Merkittiin, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
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