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Pöytäkirja

N:o 2/2022

Paikka

Kauhajoen kaupungintalo, valtuustosali tai etäyhteys/Teams

Aika

15.06.2022 klo 16:00 - 17:10

Sivu 1

Saapuvilla olleet jäsenet
Sievi-Korte Tero
Ahola Heikki
Haapala Jouko
Hangasluoma Anneli
Jokinen Riikka
Kohtala Päivi
Lakso Minna
Penttala Anne
Taivalmäki Jukka-Pekka
Viitikko Erkki
Kohtala Jukka

puheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen, etänä
jäsen, etänä
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, etänä
varajäsen (Niemelä Anne), etänä

Poissa olleet

Saarikoski Matti
Luomaniemi Kari
Niemelä Anne
Paananen Merja
Ala-Kokko Antti
Palmroth Jussi
Palomaa Miia
Latva-Pukkila Niku
Nummela Veli

I varapuheenjohtaja
varajäsen (Saarikoski Matti)
jäsen
jäsen
varajäsen (Paananen Merja)
jäsen
varajäsen (Palmroth Jussi)
kaupunginjohtaja
kunnanjohtaja

Esittelijä

Kiukkonen Sami

vt. peruspalvelujohtaja

Muut saapuvilla olleet

Herrala Juha
Keski-Sikkilä Marko
Antinluoma-Rintakomsi Sari
Helin Anu
Nummela Merja

kunnanjohtaja, etänä, saapui klo 16.10 §:n 8 aikana
kunnanjohtaja, etänä
talous- ja hallintosihteeri
liikelaitoskuntayhtymän johtaja, LLKY, § 8−9
taloussuunnittelija, LLKY, § 8−9

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Asiat

§:t 7−10

Pöytäkirjan tarkastajat
Anne Penttala ja Jukka-Pekka Taivalmäki
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Puheenjohtaja
Tero Sievi-Korte

Pöytäkirjanpitäjä
Sari Antinluoma-Rintakomsi

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.
Nähtävilläolo

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.6.2022.
Talous- ja hallintosihteeri

Sari Antinluoma-Rintakomsi
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7§
Yhteistoimintalautakunnan esityslista
Dnro D/305/00.02.04/2022
Valmistelija / lisätiedot: talous- ja hallintosihteeri Sari Antinluoma-Rintakomsi,
puh. 040 664 2170, sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintaltk 7 §

Kauhajoen kaupungin hallintosäännön 136 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 137 § mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta
tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa yksimielisellä
päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.
Yhteistoimintalautakunnan päätös: Esityslista hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastus

Lautakunta / Jaosto

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto
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8§
Yhteistoimintalautakunnan osavuosiraportti 1-3/2022
Dnro D/82/02.02.02.00/2022
Aikaisemmat käsittelyt:

Kaupunginhallitus 9.5.2022 / 94 §
Kaupunginvaltuusto 30.5.2022 / 30 §
Valmistelija / lisätiedot: talous- ja hallintosihteeri Sari Antinluoma-Rintakomsi, puh.
040 664 2170 ja hallintojohtaja Sami Kiukkonen, puh. 040 656 4966
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Khall 94 §

Kunnan on toimitettava kuntalain (410/2015) 121 a §:ssä tarkoitetulla
tavalla toiminnastaan, taloudestaan ja palvelutuotannostaan tiedot
Valtiokonttorin ylläpitämään taloustietovarantoon. 1.1.2021 voimaan
tulleiden kuntalain määräysten mukaan kuntaa koskevien tietojen toimittaminen tulee tehdä neljännesvuosittain erikseen laissa määrätyllä
tavalla.
Toimielin päättää ja toteuttaa talousarviossa pysymisen edellyttämät
toimenpiteet.
Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat seuraavat aktiivisesti
määrärahojen käyttötilannetta kuukausittain, ryhtyvät toimenpiteisiin
talousarviossa pysymiseksi ja raportoivat tehdyistä toimenpiteistä
kaupunginhallitukselle.
Koko kaupungin talousarvioseuranta raportoidaan kaupunginhallitukselle säännöllisesti taloushallinnon toimesta. Toimielimet raportoivat
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle, joka raportoi
kaupungin kokonaistaloudesta ja -toiminnasta kaupunginvaltuustolle.
Talouden seurannassa on tarkasteltu tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointien toteutumista sekä käyttötalouden toteutumista
toimielinten sitovien toimintakatteiden osalta.
Inflaatio nousi Suomessa maaliskuussa +5,8 %. Talousarviota tehtäessä arvioitiin +1,8 % hintojen nousua. Inflaation nousua pääosin
perustellaan Ukrainan sodan aiheuttamalla polttoaineiden hinnan
nousulla. Hintojen nousu näkyi nousseina toimintakuluina joko omassa toiminnassa tai ostopalvelujen kautta.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kauhajoen kaupungin taloudessa
toimintatuotot toteutuivat arvioidun mukaisesti. Toimintakuluissa henkilöstökulut ylittyivät arvioidusta, noin kahdella prosentilla. Palvelujen
ostoissa oli hienoista ylitystä, mutta yhteistoimintalautakunnan alaiset
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sote-palvelujen ostot pysyivät arvioidussa, joten ylitys kokonaisuutena oli maltillinen, 0,4 %.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa hintojen nousu näkyi,
niissä oli 3,4 % ylitystä arvioidusta. Toimintakulut kokonaisuutena oli
hieman ylittymässä arvioidusta 0,7 %.
Toimintakate oli maaliskuun lopussa hieman yli arvioidun. Verotulot
olivat alkuvuonna kehittyneet arvioitua paremmin ja se nosti ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen ylijäämäiseksi. Valtionosuudet
toteutuivat odotetusti, ja merkittäviä rahoitustuloja ei vielä tilittynyt ensimmäiselle vuosineljännekselle.
Alkuvuoden tilanteen perusteella on vaikea ennustaa loppuvuoden tilannetta, mutta maaliskuun lopun tilanne antaa positiivisen näkymän,
että vuonna 2022 talousarviossa pysyminen olisi hyvin mahdollista.
Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että kuntasektorin palkkasopimusneuvottelut ovat edelleen pahasti kesken. Tiedossa ei ole
siis, millaiseksi palkankorotusprosentit lopulta muodostuvat.
Investointiohjelmaan on suunniteltu 8 519 900 euron nettoinvestoinnit. Toteutuma on maaliskuun lopussa 0,41 milj. euroa. Talousarviovuoden suurin hanke, Sanssinkoti-hammashoitola on käynnistynyt.
Osavuosiraportti 1-3 / 2022 on esityslistan liitteenä, liite 1/khall
9.5.2022.
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi
talousarvion toteutuman 1-3 / 2022 ja esittää sitä kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Esitetään kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Merkitään, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lasse Hautala
saapui fyysisesti kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana ennen
päätöksentekoa.
----Kvalt 30 §

Pöytäkirjantarkastus

Osavuosiraportti 1-3 / 2022 on esityslistan liitteenä, liite 4/kvalt
23.5.2022.
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Kaupunginvaltuuston päätös: Osavuosiraportti 1-3 / 2022 merkit
tiin tiedoksi.
----Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Sami Kiukkonen, puh. 040 656
4966; talous- ja hallintosihteeri Sari Antinluoma-Rintakomsi, puh. 040 664 2170;
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintaltk 8 §

Yhteistoimintalautakunta kuuluu Kauhajoen kaupungin organisaatioon, minkä mukaisesti lautakunta antaa osavuosiraporttinsa kaupunginhallitukselle, joka raportoi kokonaistaloudesta ja toiminnasta
kaupunginvaltuustolle.
Yhteistoimintalautakunnan ja LLKY:n välisessä palvelusopimuksessa
on sitovasti sovittu tuotettavien palveluiden tavoitteet, kuntakohtainen
kokonaistilaus sekä toimialakohtaiset kehittämistoimenpiteet. Tuotettavien palveluiden määrää ja hintaa ei ole määritetty sitovasti.
Yhteistoimintalautakunta seuraa säännöllisesti LLKY:n toiminnan ja
talouden toteutumista LLKY:n kuukausiraportoinnin ja tuotteistuslaskelman muodossa. Osavuosiraportissa tarkastellaan tämän lisäksi
palvelusopimuksessa sovittujen toimenpiteiden toteutumista. Sovitut
toimenpiteet pohjautuvat lautakunnan tuloskortissa asetettuihin painopistealueisiin ja niistä johdettuihin keinoihin ja mittareihin.
Kuukausi- ja osavuosiraportoinnin antamalla tiedolla pyritään ohjaamaan tavoitteiden toteutumista, puuttumaan poikkeamiin korjaavin
toimenpitein ja tarvittaessa tekemään muutoksia määrärahoihin hyvissä ajoin talousarviovuoden kuluessa. Palvelusopimuksen mukaisesti poikkeamat talouden toteutumassa tulee ensisijaisesti käsitellä
LLKY:n oman toiminnan sisällä.
Kauhajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.5.2022 / § 94 ja
kaupunginvaltuusto 30.5.2022 / § 30 käsitellyt osavuosiraportin. Raportti sisältää LLKY:ltä pyydetyn toiminnan tilannekatsauksen
31.3.2022. LLKY on maaliskuun lopun tilanteessa kokonaisuutena lähellä talousarviota (ylitys n. 49 000 €). Kauhajoen osalta on pientä
alitusta talousarvioon nähden. Koronaan liittyviä kustannuksia on kertynyt alkuvuonna oletettua enemmän, mahdollisesti saatavaa koronatukea ei ole vielä arvioitu mukaan. Erikoissairaanhoidon käyttö alittaa
tällä hetkellä talousarvion kaikissa kunnissa.
Palvelusopimukseen perustuen jäsenkuntien ennakkolaskutus toteutetaan talousarvion mukaisesti tasaerinä. Yhteistoimintalautakunnan
hallinnon toimintakulut ja kaupungin perusturvakulut (esim. eläkemenoperusteiset menot ennen vuotta 2005 työsuhteista) ovat toteutu-
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neet talousarvion mukaisesti. Yhteistoimintalautakunnan toimintakate
on toteutunut -14,19 milj. euroa (tasainen toteutuma, 25,0 %).
Taulukko. Yhteistoimintalautakunnan toimintakate 1-3/2022.

Esityslistan oheismateriaalina on Kauhajoen kaupungin osavuosiraportti 1−3/2022.
Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkitsee tiedoksi osavuosiraportin 1−3/2022.
Käsittely: Kutsuttuina asiantuntijoina olivat paikalla LLKY:stä johtaja
Anu Helin ja taloussuunnittelija Merja Nummela.
Yhteistoimintalautakunnan päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus

Lautakunta / Jaosto

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/76d96e8e-3155-4f98-bf9f-d3db20e7199f

www.vismasign.com

KAUHAJOEN KAUPUNKI
Yhteistoimintalautakunta

Kokouspäivämäärä
15.06.2022

Sivu 7

9§
Yhteistoimintalautakunnan tiedotusasiat
Dnro D/305/00.02.04/2022
Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Sami Kiukkonen, puh. 040 656
4966; talous- ja hallintosihteeri Sari Antinluoma-Rintakomsi, puh. 040 664 2170;
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintaltk 9 §

Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:
1) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokoukset:
− 24.3.2022:
 34 §: Vuoden 2021 talousarvion määrärahojen ylitykset
− 28.4.2022:
 40 §: Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2021: LLKY
hankkii sosiaaliasiamiespalvelut sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA:lta (Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:ssä). Yhteydenotot ovat jakaantuneet tasaisesti, ja niitä on ollut noin 25–30/kk, saman verran kuin
aikaisempina vuosina. Vammaispalvelun yhteydenottojen määrä suhteessa esimerkiksi Seinäjokeen on merkittävä. LLKY:ssä se johtuu henkilökohtaisen avun saajien läpikäymisellä, joka saatiin loppuun vuoden 2021
aikana. Raportti on tallennettu kokousportaaliin.
 51 §: Työhyvinvointikyselyn 2021 tulokset: 29 kysymyksestä 19 väittämässä oli parannusta ja kolmessa heikennystä edellisen vuoden kyselyyn nähden, seitsemässä tulos oli pysynyt samana
− 17.5.2022:
 56 §: Investointiluonteiset hankinnat suunnitelmakaudelle 2023-2027.
2) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous:
− 7.6.2022:
 6 §: Arviointikertomus 2021
 7 §: Tilinpäätös 2021
 9 §: Henkilöstöraportti 2021
 11 §: Osavuosiraportti 1−3/2022
 12 §: LLKY:n jäsenkunnat ovat päättäneet LLKY:n perussopimuksen muuttamisesta koskien vuokratiloista
perittävien pääomavuokrien ja käyttövuokrien määräytymisperusteita. Muutettu perussopimus astui voimaan
5.5.2022.
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Nähtävillä: Pöytäkirjahaku (seutupalvelukeskus.fi)
Esityslistan oheismateriaalina on LLKY:n osavuosiraportti
1−3/2022.
3) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän purkaminen:
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä
21 hyvinvointialueelle.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen § 26 mukaan:
”Liikelaitoskuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys Liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenyhteisöjen valtuustot.
Liikelaitoskuntayhtymän purkautuessa johtokunnan on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenyhteisöt sovi muusta järjestelystä. Liikelaitoskuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten
täyttämiseen, jaetaan jäsenyhteisöille peruspääomaosuuksien
suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenyhteisöt ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.”
LLKY:n jäsenkunnat ovat päättäneet purkamisesta seuraavasti:
− Isojoen kunnanvaltuusto 28.3.2022 / § 6
− Kauhajoen kaupunginvaltuusto 11.4.2022 / § 19
− Teuvan kunnanvaltuusto 19.4.2022 / § 15
− Karijoen kunnanvaltuusto 6.6.2022 / § 12.
Valtuustot
1. esittävät Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimenpiteiden
valmistelujen aloittamista perussopimuksen mukaisesti ja
2. toteavat Teuvan kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi kevään 2023 aikana. Teuvan kunnanvaltuuston päätös oli, että loppuselvitykset tulee
saattaa valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.
LLKY:n johtaja on pyytänyt kuntia nimeämään kuntakohtaisesti 12 edustajaa valmistelua ohjaavaan ohjausryhmään. Ohjausryhmä
on lähtökohtaisesti tarkoitus nimetä kuntien ja LLKY:n viranhaltijoista. Ohjausryhmän kokoonpano päätetään LLKY:n johtokunnassa.
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Jäsenkuntien päätökset ohjausryhmän edustajista:
− Isojoki: kunnanjohtaja, varaedustaja hallintojohtaja (jos kaksi
edustajaa/kunta: kunnanjohtaja ja hallintojohtaja, varaedustaja
tekninen johtaja)
− Kauhajoki: kaupunginjohtaja, varaedustaja hallintojohtaja
− Karijoki ja Teuva: edustajista ei ole saatu tietoa.
4) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtaja Anu Helinin katsaus Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilannekuvasta.
5) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:
Jäsenkuntalaskutus 1−4/2022:

Esityslistan oheismateriaalina on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimittama jäsenkuntaraportointi 1−4/2022.
Käsittely: Kutsuttuina asiantuntijoina olivat paikalla LLKY:stä johtaja
Anu Helin ja taloussuunnittelija Merja Nummela.
Yhteistoimintalautakunnan päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun
jälkeen.
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10 §
Yhteistoimintalautakunnan muut asiat
Dnro D/305/00.02.04/2022
Valmistelija / lisätiedot: talous- ja hallintosihteeri Sari Antinluoma-Rintakomsi,
puh. 040 664 2170, sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintaltk 10 §

Pöytäkirjantarkastus
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KAUHAJOEN KAUPUNKI
Yhteistoimintalautakunta

Kokouspäivämäärä
15.06.2022

Sivu 11

Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 7 – 10

Pöytäkirjantarkastus

Lautakunta / Jaosto

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 12 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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