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KOKOUSAIKA 10.1.2018, kokous päättyy ilman eri ilmoitusta 17.1.2018 kello 11.00 

KOKOUSPAIKKA Sähköinen kokous 
SAAPUVILLA 
OLLEET JÄSENET 

Pj. 
Vpj. 

Jäsenet 

Varsinainen jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä 

Anja Manninen x  Katariina Mutka  
Veijo Koljonen  x Pirjo Hänninen  
Sirpa Alho-Törrönen x  Hannu Ylönen  
Mervi Eskelinen x  Anne-Helena Lahtinen  
Tauno Holm x  Tauno Nurmio  
Seppo Hujanen x  Mari Blommendahl  
Paavo Karvinen x  Kaija Kollanus  
Mirja Koski x  Tiia Rautio  
Jaakko Leskinen x  Heikki Haatainen  
Henna Pitkänen x  Raija Hassinen  
Jorma Räsänen x  Matti Ahonen  
Miika Soini x  Ari Kantanen  
Maarit Tarvainen x  Minna Back-Hytönen  

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, esittelijä 
Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 

ASIAT 1 - 16 § 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 

Allekirjoitus 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Anja Manninen Marja-Liisa Jantunen 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTAMINEN 
 
 
 
 
Allekirjoitus 

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 
Tarkastusaika 17.1.2018 
 
 
 
Mervi Eskelinen Sirpa Alho-Törrönen 

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 
 
 
Allekirjoitus  

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, toimiston virallinen ilmoitustaulu 
22.1.2018 kello 8.00 - 15.00. 
 
 
Sirpa Kinnunen, ilmoitustaulunhoitaja 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 1 § Hallituksen päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään 

kirjeessä hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. 
 
  Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 

puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa. 
 
  Kokouskutsu ja esityslista on tallennettu Essi-esityslistajärjestelmään 

ja tieto tästä on lähetetty jäsenille sähköpostilla 10.1.2018, jonka 
myötä kokous aukeaa 10.1.2018 ja päättyy 17.1.2018 kello 11.00. 

 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 2 § Päätösehdotus: 
 
  Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Mervi Eskelinen ja Sirpa Alho-

Törrönen. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuulta 2017  
 
Hallitus 3 § Toimintatuottoja on kertynyt marraskuunkuun loppuun mennessä 

51 miljoonaa eli 88,1 % budjetoidusta. Tuottokertymä on 3,5 % -
yksikköä budjetoitua marraskuun lopun kertymää huonompi. Edelli-
senä vuonna tuottojen toteutumaprosentti on lokakuun lopussa 
hieman parempi. Euromääräisesti tuotot ovat kasvaneet edellisestä 
vuodesta 1,6 miljoonaa euroa. Kasvu johtuu myyntituotoista. Toi-
mintatuotot näyttävät alittuvan talousarvioon verrattuna noin 2,2 
miljoonalla eurolla.  

 
  Jäsenkunnilta saadut myyntituotot ovat kasvaneet edellisestä 

vuodesta 0,6 miljoonaa euroa, tuottokertymä on 7,3 %-yksikköä 
budjetoitua marraskuun lopun kertymää huonompi. Ulkopuolisilta 
kunnilta saadut myyntituotot ovat kasvaneet 0,7 miljoonaa euroa 
edelliseen vuoteen verrattuna ja budjetoitua kertymää 21 %- yksik-
köä parempi. Ulkokuntalaskutus on pysynyt suhteellisen tasaisena 
koko vuoden. Prosentuaalisesti kuntalaskutus on kasvanut edelli-
sestä vuodesta 3,4 %, josta jäsenkuntien laskutus on kasvanut 2,2 
% ja ulkokuntien 9,4 %. Talousarviossa jäsenkunnilta saataviin 
korvauksiin on budjetoitu 42,2 miljoonaa ja toteutuma oli lokakuun 
lopussa 35,6 miljoonaa. Tasaisella kertymällä päästään 38,8 mil-
joonaan euroon, jolloin jäsenkuntalaskutuksessa ollaan jäämässä 
budjettitavoitteesta noin 3,3 miljoonaa euroa. Tämänhetkisen arvi-
on mukaan jäsenkuntalaskutus toteutuu noin 0,8 miljoonaa euroa 
viime vuotta korkeampana. 

 
  Ulkokunnilta saataviin korvauksiin on budjetoitu 7,6 miljoonaa 

euroa ja toteutuma oli marraskuunkuun lopussa 8,5 miljoonaa eu-
roa, joten marraskuun toteutuma ylittää ulkokuntakorvausten osalta 
budjetin noin miljoonan. Mikäli ulkokuntien palvelujen kysyntä jat-
kuu nykyisellä tasolla myös loppuvuoden ajan, tulee lopullinen tuot-
tokertymä ulkokuntalaskutuksessa olemaan 9,3 miljoonaa euroa, 
joten ylitys budjettiin verrattuna tulee olemaan noin 1,7 miljoonan 
euron luokkaa. Kokonaisuudessaan kuntalaskutus on jäämässä 
budjettitavoitteesta noin 1,8 miljoonaa euroa. 

 
  Toteutumien ero budjetoituun johtuu pääasiassa siitä, että Kuntou-

tusyksikkö Korallin ja Siekkilän palvelukodin toimintojen käynnisty-
minen viivästyi ja siirtyi vuoteen 2018 rakennushankkeiden aloituk-
sen viivästymisen vuoksi.  
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Hallitus 3 § Asiakaslaskutus on pysynyt edellisvuoden tasolla toteutuman 

ollessa vajaat 2,3 miljoonaa euroa. Asiakasmaksuihin on budjetoitu 
2,7 miljoonaa euroa, joten tällä hetkellä näyttää, että budjettitavoi-
tetta ei tältä osin aivan saavuteta, vaan siitä jäädään arviolta 0,2 
miljoonaa euroa.  

 
  Toimintakulut olivat marraskuun lopussa 48,6 miljoonaa euroa, 

jossa kasvua edelliseen vuoteen 2,8 miljoonaa euroa. Toteutuma-
prosentti on 86,3 eli 5,3 % -yksikköä jaksotettua talousarviota pie-
nempi ja myös edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Näin 
ollen toimintakulut ovat pysyneet hyvin talousarvioraamissa. Palk-
koja on maksettu 29,8 miljoonaa euroa eli 86,8 % budjetoidusta. 
Palkkamenot näyttävät tämän hetken arvion mukaan toteutuvan ta-
lousarvion mukaisesti, vaikka joulukuussa palkkoja maksetaan 
keskiverto kuukautta enemmän juhlapyhien vuoksi. Kokonaisuu-
dessaan henkilöstömenot ovat alkuvuonna toteutuneet budje-
toidusti. Varhaiseläkemenoperusteiset maksut sekä tapaturmava-
kuutusmaksut ylittyvät hieman mutta muilta osin palkkojen sivukulut 
ovat pysyneet talousarviossa. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut 
ovat toteutuneet hieman budjetoitua paremmin. Palvelujen ja tar-
vikkeiden ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. 

 
  Toimintakate oli marraskuun lopussa 2,3 miljoonaa euroa, vuosika-

te 2,2 miljoonaa euroa, poistot 1,16 miljoonaa ja tilikauden tulos + 
miljoona euroa. Toimintakate, vuosikate sekä tilikauden tulos olivat 
marraskuun lopussa talousarviota parempia, mutta edellisvuoden 
vastaavan ajankohdan lukuja noin 1,2 miljoonaa euroa heikompia. 
Tämän hetkisen arvion mukaan tilikauden tulos näyttää muodostu-
van noin 1 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.   

 
  Investointimenoja on kertynyt marraskuun loppuun mennessä 5,9 

miljoonaa (talousarvio 6,5 miljoonaa). Investointituloja on kertynyt 
1,8 miljoonaa euroa (talousarvio 1,9 miljoonaa). Nettoinvestointien 
toteutuma 4 miljoonaa eli 86,6 % budjetoidusta. Näin ollen inves-
toinnit ovat kokonaisuudessaan pysyneet talousarvioraamissa.  

 
  Esityslistan mukana on tuloslaskelma ajalta 1.1. - 30.11.2017 sekä 

taulukko pankkitilien alimmista saldoista. 
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Hallitus 3 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin 

ajalta 1.1. - 30.11.2017. 
 
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2016 
 
Hallitus  4 § Kansaneläkelaitos on antanut 4.12.2017 päätöksen Vaalijalan 

kuntayhtymälle korvattavista työterveyshuollon kustannuksista 
vuodelta 2016. 

   Ilmoitetut Hyväksytyt 
   kustannukset kustannukset 
 
  Korvausluokka I 207 539,44 e 203 496,44 e 
  Korvausluokka II 233 403,34 e 233 403,34 e 
 
  Korvauksen määrä on 
 
  Korvausluokassa I  109 613,40 e 
  Korvausluokassa II  116 701,67 e 
  Maksetaan yhteensä  226 315,07 e 
 
 
  Hyväksytyistä kustannuksista korvataan 60 prosenttia korvausluo-

kassa I ja 50 prosenttia korvausluokassa II. Korvaus on määräyty-
nyt työntekijäkohtaisen laskennallisen enimmäismäärän mukaan.  
Työntekijäkohtainen korvaus korvausluokassa I on 101,40 euroa ja 
korvausluokassa II 107,96 euroa. Korvauksen määräytymisen pe-
rusteena on ollut 1 081 työntekijää. 

 
  Kuntayhtymänjohtajan päätösehdotus:  
 
  Hallitus merkitsee korvauspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei 

siitä valiteta. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Tarkastuskertomus 
 
Hallitus 5 § Hallituksen valitsemat rahavarojen ja varastojen tarkastajat Maarit 

Tarvainen ja Paavo Karvinen ovat tehneet Vaalijalan kuntayhtymän 
pääkassan sekä materiaalipalvelujen tarkastuksen 19.12.2017. 
Tarkastuksessa ei ilmennyt huomautettavaa. 

   
  Tarkastajat suosittelevat keskusvarastonhoitajan osallistumista 

mahdollisiin hankintaa koskeviin koulutuksiin. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
 
  Hallitus merkitsee tarkastukset tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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Saatavien poistaminen kirjanpidosta 
 
Hallitus 6 § Liitteenä nro 1 on yhteenveto saatavista, joita esitetään perinnän 

epäonnistumisen vuoksi poistettavaksi kirjanpidosta. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää poistaa kuntayhtymän kirjanpidosta ylläpitomaksu-

saatavia 1 217,42 euroa ja muita saatavia 88,99 euroa, yhteensä  
1 306,41 euroa.  

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Vanhempainneuvoston valinta toimikaudelle 2017 - 2020  
 
Hallitus 7 § Vaalijalan vanhempainneuvosto edustaa kehitysvammaisten henki-

löiden, heidän vanhempiensa ja muiden omaisten näkökulmaa 
kuntayhtymän hallinnossa. Vanhempainneuvosto seuraa erityispal-
velujen kehittymistä Savon alueella, tekee aloitteita ja antaa kun-
tayhtymälle lausuntonsa toimintasuunnitelmista. 

 
  Kuntayhtymän hallitus nimeää vanhempainneuvostoon jäsenet ja 

heille varajäsenet neljäksi vuodeksi.  Pohjois- ja Etelä-Savon Kehi-
tysvammaisten Tukipiiri ry:t ovat tehneet esityksensä vanhempain-
neuvostoon valittavista henkilöistä. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus valitsee vanhempainneuvostoon seuraavat jäsenet ja heille 

henkilökohtaiset varajäsenet: 
 

Jäsen:  Varajäsen: 
Nina Konu, Varkaus  Irma Koponen, Leppävirta 
Juho Kortelainen, Leppävirta  Heli Saastamoinen, Kiuruvesi 
Kaarina Korhonen, Iisalmi  Pirjo Tuovinen, Lapinlahti 
Sirkku Lappalainen-Ruppa, Kuopio Mirja Mykkänen, Kuopio 
Paula Pakarinen, Suonenjoki  Tuija Vainikainen, Kuopio 
Eeva Eloranta-Lappalainen, Pieksämäki Terho Pöntinen, Pieksämäki 
Mika Hollström, Savonlinna  Marja-Leena Ronkainen, Punkaharju 
Leena Pekkanen, Mäntyharju  Veikko Malkki, Rantasalmi 
Pirjo Lahikainen, Mikkeli  Ia Jaakonsaari, Mikkeli 
Anneli Reinikainen, Kangasniemi Riitta Tiusanen, Kangasniemi 
 
Päätös: 

 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Henkilöstöpäällikön valinta 
 
Hallitus 8 § Vaalijalan henkilöstöpäällikön viran hakuaika päättyi 2.1.2018. 

Hakuilmoitus on liitteenä nro 2. Hakemuksia saatiin yhteensä 19. 
Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 3. 

 
  Haastatteluun kutsuttiin hakijoista Eija Mattila, Paula Rajakangas, 

Päivi Salovaara ja 2 henkilöä, jotka eivät halua nimeään julkisuu-
teen. Haastateltavien hakemukset on toimitettu hallituksen jäsenil-
le. 

 
  Haastattelut pidetään 11. - 12.1.2018. Haastattelijat ovat hallituk-

sen puheenjohtaja Anja Manninen, hallituksen varapuheenjohtaja 
Veijo Koljonen, avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala ja kuntayhtymän 
johtaja Ilkka Jokinen. Haastateltavat tekevät myös kirjallisen tehtä-
vän. Vastaukset on toimitettu hallituksen jäsenille. 

   
 Haastattelijat suosittelevat yksimielisesti Päivi Salovaaran valintaa 

virkaan ja Paula Ylösen valintaa varalle. 
                                       
                                  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
                                  Hallitus valitsee henkilöstöpäällikön virkaan 19.2.2018 alkaen 

terveystieteiden maisteri Päivi Salovaaran Pieksämäeltä 6 kuukau-
den koeajalla. Hänen kokonaispalkkansa on 4600 euroa kuukau-
dessa ja puhelinetu. Varasijalle valitaan sairaanhoitaja (YAMK) 
Paula Ylönen Pieksämäeltä. 

 
                  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Psykologin viran perustaminen 1.2.2018 alkaen 
 
Hallitus  9 § Vuoden 2018 talousarviossa on varattu määräraha uuden psykolo-

gin viran palkkakuluihin.  
 
  Osaamis- ja tukikeskuksessa on tällä hetkellä neljä psykologin 

vakituista ja yksi määräaikainen psykologin virka sekä yksi neuro-
psykologin virka.  Määräaikaisessa virassa on ollut sijainen, jonka 
työsuhde päättyy tammikuun 2018 lopussa.  Psykologien työmäärä 
on lisääntynyt viime vuosina psykososiaalisen kuntoutuksen osuu-
den kasvaessa sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 
lain vaatimien virkatehtävien lisäännyttyä. Oppilaskodit tarjoavat 
vaativaa pitkäaikaista kuntoutusta yliopistotason lastenpsykiatrian 
yksiköistä jatkokuntoutukseen tulevalle kaikista vaativimmalle asia-
kasryhmälle. Tämän asiakasryhmän palveluiden kehittäminen on 
yksi kuntayhtymän tulevaisuuden painopisteistä ja tavoitteena olla 
osa Itä-Suomen alueelle syntyvää lasten ja nuorten palveluiden 
osaamis- ja tukikeskusta. Palvelukysyntään on reagoitu mm. perus-
tamalla oppilaskoti Jolla, joka aloitti toimintansa lokakuussa 2017. 
Vaativan psykososiaalisen kuntoutuksen tarjoaminen ja kehittämi-
nen edellyttää selkeästi nykyistä suurempaa psykologien työpanos-
ta oppilaskodeissa.  

 
  Psykologin määräaikainen virka tulisi muuttaa vakinaiseksi viraksi. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus perustaa uuden psykologin viran 1.2.2018 alkaen. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Palvelukodin johtajan viran perustaminen Sääksvuoren palvelukotiin 
 
Hallitus 10 § Vaalijalan kuntayhtymä on aloittanut Sääksvuoren palvelukodin 

rakentamisen Jyväskylään. Palvelukodin on tarkoitus aloittaa toi-
mintansa lokakuussa 2018. Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala 
esittää perustettavaksi uutena virkana palvelukodin johtajan viran. 
Johtajan rekrytointi tapahtuisi kevään 2018 aikana.  

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
 Hallitus perustaa palvelukodin johtajan viran Sääksvuoren palvelu-

kotia varten 1.8.2018 alkaen. Kelpoisuutena virkaan on vähim-
mäiskoulutusvaatimuksena sosiaali- tai terveysalan ammattikor-
keakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen alan tutkinto. 

    
  Päätös:     
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Tilojen vuokraus entisestä Tahiniemen koulusta Pieksämäeltä  
 
Hallitus 11 § Sateenkaaren erityiskoulussa annetaan esi-, perus-, ja lisäopetusta 

vaativaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille sekä autisti-
sille ja psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille. Opetuksessa 
korostuu kuntouttava näkökulma, jolla tuetaan oppilaiden itsetun-
non, omien vahvuuksien, omatoimisuustaitojen, sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen ja tunne-elämän taitojen kehittymistä. Tähän asti ope-
tus on tapahtunut Vaalijalassa. Tulevaisuudessa olisi oppilaiden 
edun mukaista, että opetusta saataisiin siirrettyä kaupunkiympäris-
töön niiden palveluiden äärelle, joita oppilaat tulevaisuudessa käyt-
tävät. Tämä koskisi alkuvaiheessa oppilaita, jotka opiskelevat 
yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Mikään ei estä jat-
kossa toiminnan laajentamista myös toiminta-alueittaisiin oppilai-
siin, jos heidän toimintakykynsä sen sallii. Toimintamallina on, että 
aluksi oppilaat kävisivät edelleen koulua Nenonpellossa. Kun hei-
dän kuntoutumisensa etenee, voisivat he siirtyä käymään koulua 
muualla. 

 
  Rehtori Satu Varpainen esittää vuokrattavaksi Tahiniemen koulun 

tiloja, jotka sijaitsevat Pieksämäen kaupungissa. Vuokrattavan tilan 
koko olisi noin 310 m², loput koulun tiloista jää vuokranantajan toi-
mistokäyttöön.  Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy on tarjonnut tiloja 
Tahiniemen koulusta vuokrattavaksi hintaan 6,20 €/m² (alv 0). Hin-
ta sisältää tarvittavat muutostyöt ja iv-kanavien puhdistuksen. 
Lämmitys kuuluu vuokraan, samoin konelumityöt ja hiekoitus. Säh-
kö ja vesi laskutetaan neliöperustaisesti jyvitettynä. Vuokrasopi-
muksen irtisanomisaika olisi 3 kuukautta, sopimus toistaiseksi voi-
massa oleva. Opetustoiminta tiloissa voisi käynnistyä syyslukukau-
den 2018 alusta. 

   
  Kustannukset olisivat vuositasolla noin 23 000 euroa (alv 0) ja 

käyttösähkö + vesi 4 000 euroa (alv 0). Kokonaiskustannukset vuo-
sitasolla yhteensä noin 27 000 euroa. Tahiniemen koulun tilojen 
vuokraaminen ei lisäisi Sateenkaaren erityiskoulun kuluja vuosita-
solla, koska nykyisistä tiloista sisäiset vuokrakustannukset vuosita-
solla ovat olleet noin 29 000 euroa. Jos tilojen vuokraamiseen pää-
dytään, vapautuu Nenonpellosta yläkoululaisten käyttämä tila, jon-
ka seuraavasta käytöstä päätetään myöhemmin. Tilat tarvitsevat 
peruskorjauksen.  
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Hallitus 11 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy tilojen vuokrauksen ja antaa kuntayhtymän johta-

jalle valtuudet valmistella ja allekirjoittaa vuokrasopimuksen edellä 
esitetyin pääehdoin, vuosivuokra enintään 24 000 euroa (alv 0). 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perhehoidon maksujen tarkistus, perusteet ja ohjeet vuodelle 2018 
 
Hallitus 12 § Liitteenä nro 4 on esitys Vaalijalan järjestämän perhehoidon perus-

teista ja ohjeista vuodelle 2018. Esitys perustuu kuntayhtymän tälle 
vuodelle hyväksyttyyn talousarvioon, perhehoitolakiin sekä sosiaali- 
ja terveysministeriön (STM) antamaan ohjeistukseen. 

 
  Hoitopalkkioiden ja kulukorvauksien perusteena olevia euromääriä 

sekä voimassa olevia maksuja on Vaalijalassa korotettu vuosittain 
sosiaali- ja terveysministeriön päättämien indeksikorotusten mukai-
sesti. Perhehoitajalaissa määriteltyä hoitopalkkion vähimmäismää-
rää on korotettu ministeriön päätöksellä 1.1.2018 alkaen 785,16 
euroon/kk. Hoitopalkkion euromääriä on tämän vuoden alusta mi-
nisteriön päätöksellä tarkistettu palkkion osalta 0,14 %. Palkkioiden 
tarkistuksen perusteena on työntekijän eläkelakiin perustuva palk-
kakerroin. Kulukorvauksen osalta elinkustannusindeksin pisteluku 
on noussut edellisestä vuodesta 0,57 %, joten kulukorvausten vä-
himmäismäärää on ministeriön päätöksellä tarkistettu indeksin 
muutosta vastaavasti ylöspäin 413,87 euroon/kk.  

 
  Vuodelle 2018 korotuksia hoitopalkkion perusmaksuun ei tehdä 

edellä mainittujen tasojen mukaisesti, koska hoitopalkkion alin 
maksuluokka on Vaalijalan perhehoidossa vähimmäismäärää kor-
keampi. Hoitopalkkioiden maksuluokat on määritelty vuodelle 2018 
(uudet toimeksiantosopimukset) neljään kiinteään hintaluokkaan 
asiakkaan hoitoisuuden perusteella: 

  Maksuluokka 1  800 €/kk 
  Maksuluokka 2 900 €/kk 
  Maksuluokka 3 1100 €/kk 
  Maksuluokka 4 1400 €/kk 
  Vaativaa hoitoa tarvitsevien osalta hoitopalkkio voidaan erityista-

pauksissa määritellä tapauskohtaisesti. Hoidon tarvetta ja hoito-
palkkion määrää arvioidaan vuosittain.  

  Aikaisemmin hoitopalkkioiden hintaluokat määräytyivät tapauskoh-
taisemmin ja hintahaitari oli suurempi.  

 
  Vaalijalan virkamiesvalmistelussa on lähdetty siitä, että korotukset 

on pyöristetty aiemmin tehtyjen toimeksiantosopimusten osalta mi-
nisteriön ohjeistukseen pohjautuen ylöspäin. Tällä perusteella koro-
tusprosentiksi hoitopalkkioiden osalta esitetään 0,2 %. Kulukor-
vausten vähimmäismääriä esitetään korotettavaksi aiemmin tehty-
jen toimeksiantosopimusten osalta 0,6 % ylöspäin.   
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Hallitus 12 § Kulukorvauksen perusmaksua ei vuonna 2018 koroteta, koska 

korvauksen perusmaksu on Vaalijalassa vähimmäismäärää korke-
ampi (554 euroa/kk). Käynnistämiskorvauksen enimmäismääräksi 
esitetään 1.1.2018 alkaen perhehoitolain 18 §:n mukaisesti 
2939,26 euroa. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
 Hallitus  
 
 1  korottaa 1.1.2018 alkaen Vaalijalan perhehoitajien voimassa 

olevien sopimusten mukaisia hoitopalkkioita 0,2 % ja kulukor-
vauksia 0,6 % sekä käynnistämiskorvauksen enimmäismää-
rää 2939,26 euron suuruiseksi. 

 
 2 hyväksyy perhehoidon yleiset perusteet ja ohjeet vuodelle 

2018 liitteen nro 4 mukaisesti. 

    
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio työsuojelurikosasiassa 
 
Hallitus 13 § Etelä-Savon käräjäoikeus antoi 10.1.2018 tuomion työsuojelurikos-

asiassa. Syytettynä oli Vaalijalan kuntayhtymä. Asia koskee asiak-
kaan tapaturmaa Mikkelin Savosetissa vuonna 2013. Kukaan työn-
tekijä tai viranhaltija ei ollut asiassa syytettynä. Käräjäoikeuden 
päätös on liitteenä nro 5.   

 
  Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi Vaalijalan kuntayhtymän asiassa 

5 000 euron yhteisösakkoon. Tyytymättömyys tuomioon on ilmoitet-
tava seitsemässä päivässä eli viimeistään 17.1.2018 kello 16.15 
mennessä. 

   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että Vaalijala tyytyy Etelä-Savon käräjäoikeuden 

tuomioon. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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European Outsider Art Association yleiskokoukseen ja ”The Artists´ Voice”  
-konferenssiin osallistuminen 
 
Hallitus 14 § Outside In järjestää erityistaiteen konferenssin, joka pidetään 4.-6. 

toukokuuta Chichesterin Pallant House Gallery:ssä Iso-
Britanniassa. Konferenssi sisältää erityistä tukea tarvitsevien taitei-
lijoiden, tutkijoiden ja muiden erityistaiteen kentällä työskentelevien 
luentoja. Ohjelmaan sisältyy myös työpajoja, esittelykierroksia ja 
Euroopan Outsider Art Associationin (EOA) yleiskokous.  

 
Konferenssin tarkoituksena on keskustella outsider-taiteen tärkeis-
tä kysymyksistä, vaihtaa ajatuksia ja rakentaa verkostoja alan am-
mattilaisten kesken. Osallistujina ovat taiteilijat, kuraattorit ja keräili-
jät yhdessä museoiden, gallerioiden, kokoelmien, taidetyöprojek-
tien ja studioryhmien edustajien kanssa. 

   
  Kolmipäiväiseen konferenssiin osallistuu Suomesta tärkeimmät 

erityistaiteen kentän toimijat kuten Kettuki ry ja Maaseudun Sivis-
tysliitto. Vaalijalan Taidepesula on ollut EOA:n kutsuttu jäsen yhdis-
tyksen perustamisesta lähtien. Vuosittaisiin konferensseihin Taide-
pesula on päässyt osallistumaan kerran, vuonna 2011, kun isän-
tämaana oli Suomi. 

 
Taidepesula voisi konferenssissa verkostoitua kansainvälisesti ja 
ylläpitää sekä luoda merkittäviä yhteistyölinkkejä, hankkia uusinta 
tietoa erityistaidetoiminnan käytännöistä ja ilmiöistä sekä tuoda 
tunnetuksi Taidepesulan omaa panosta taidemaailmaan. Linnan 
Gallerian perustamisen myötä myös näyttelyvaihdot tulevaisuudes-
sa ovat Taidepesulan pitkän tähtäimen tavoitteena. Taidepesulan 
työ, jossa yhdistyy tavoitteellinen kuntoutus ja merkittävä taiteelli-
nen anti, on lähes ainutlaatuista Suomessa ja huomattavaa maail-
mallakin.  

 
  Outsider-taiteen kansainvälinen verkosto on alkanut kiinnostua 

tietyistä Taidepesulan Instagram -tilillä esitellyistä taiteilijoista. Laa-
dukas PR konferenssissa on hyvää mainosta koko Vaalijalalle. 

 
  Sektorijohtaja, kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko puoltaa 

hakemusta. Matkustuskustannukset päivärahoineen ovat noin 
2100 euroa. 
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Hallitus 14 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus myöntää matkaa varten taidekasvattaja Irina Leinolle ja 

ohjaaja Satu Tanille kolmen päivän palkallisen työloman KVTES-
etuuksin, matkan enimmäiskustannukset saavat olla 2200 euroa. 
Osallistujat esittävät matkastaan matkaraportin. 

                                
                  Päätös: 
 
          Ehdotus hyväksyttiin. 
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus  15 § Kuntalain 92 §:n mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, 

joka on tämän lain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätök-
sen. Poissaolo- ja työkokemuslisäpäätökset ovat digitaalisessa 
muodossa. Määräyskirjat, hankintapäätökset, ylläpitomaksupäätök-
set ja muut päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. 

 
  Määräyskirjat  Päätösnumero 
  Kuntayhtymän johtaja 43 - 46 
  Avopalvelujen johtaja 201 - 212 
  Johtava lääkäri  30 - 32 
  Kuntoutuksen johtaja 371 - 389 
  Ylihoitaja  53 - 57 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Laatupäällikkö  - 
  Rehtori  19 - 20 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja 231 - 249 
  Avopalvelujen johtaja 1441 - 1538 
  Johtava lääkäri  376 - 389 
  Kuntoutuksen johtaja 3235 - 3367 
  Ylihoitaja  855 - 878 
  Talouspäällikkö  7 - 10 
  Henkilöstöpäällikkö 10 
  Laatupäällikkö  - 
  Rehtori  125 - 130 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö 63 - 73 
 
  Hankintapäätökset  
  Kuntoutuksen johtaja H1 
  Talouspäällikkö  H1 
 
  Ylläpitomaksupäätökset  
  Talouspäällikkö   283 - 290 
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Hallitus  15 § Muut päätökset 
 
  Kuntayhtymän johtaja  12 
  - Marja-Leena Pakarisen maksusitoumushakemus, 12.12.2017 
 
  Avopalvelujen johtaja 1 - 3 
  - Henkilökunnalta perittävät ateriakorvaukset, 2.1.2018 
  - Kuntahinnan tarkistaminen, Savoset Mikkeli (2 kpl), 9.1.2018 
 
  Talouspäällikkö  1 
  - Henkilökunnalta perittävät ateriakorvaukset, 2.1.2018 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 

päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. vi-
ranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus  16 § Saapuneet kirjeet 
 
  Kuntaliitto 
  - Vuoden 2017 yleiskirjeluettelo, 3.1.2018 
 
  Lähetetyt kirjeet 

- Opetushallitus, lausunto kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen 
erikoisammattitutkinnon luonnoksesta, 22.12.2017 

 
  Muuta 

- Keva, tarkastuskertomus, 7.12.2017 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee em. asiat tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
 
Valitusoikeus ja valitusperusteet 
 Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen teke-

miseen tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jä-
senkunnalla ja sen jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpa-
noa, ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta kuitenkaan saa tehdä. 

 Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta oikaisuvaatimuksella. Vasta oikai-
suvaatimusta koskevasta päätöksestä voi valittaa Kuopion hallinto-oikeudelle, jolloin vali-
tusoikeus on muillakin edellä mainituilla, jos päätöstä on oikaisuvaatimuksen mukaan 
muutettu. 

 
Oikaisuvaatimusohje 
 Oikaisuvaatimus tehdään Vaalijalan kuntayhtymän hallitukselle, osoite: Vaalijalan kuntayh-

tymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja te-
kijän allekirjoitettava ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Tekijän itsensä tai hä-
nen valtuuttamansa asiamiehen on annettava oikaisuvaatimus hallitukselle neljän-
tenätoista (14) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, 
tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimusasiakirjat 
voi lähettää omalla vastuulla kuntayhtymän hallitukselle myös postitse tai lähetin väli-
tyksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen kuntayhtymän taloustoimiston aukioloajan päättymistä. 

 
Valitusosoitus 
 Muutosta kuntayhtymän hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen 

haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 1744, 70101 Kuopio) kirjallisella valituk-
sella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava hallinto-
oikeudelle kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla 
asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksian-
topäivästä. Valitusasiakirjat voi omalla vastuulla lähettää hallinto-oikeudelle myös postitse 
tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät peril-
le valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 
 Valituskirjassa on ilmoitettava 
 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
 - päätös, johon muutosta haetaan 
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä 
 - muutosvaatimuksen perusteet. 
 
 Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 

ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammat-
ti, asuinkunta ja postiosoite. 

 Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oike-
aksi todistettuna jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika on valitus-
osoituksen mukaan laskettava. 

 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa 80 euroa. 

 
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 
 Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen 

toimiston virallisella ilmoitustaululla Nenonpellossa 22.1.2018 kello 8.00 - 15.00. 


