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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Hallitus 31 § 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 13.3.2019. 

Päätösehdotus: 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää
tösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Hallitus 32 § Tarkastusvuorossa ovat Henna Pitkänen ja Jorma Räsänen. 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Pitkänen ja Jorma Räsänen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Talousarvion toteutuminen tammi-helmikuulta 2019 

Hallitus 33 § Vuodelle 2019 uudistettiin kokonaisuudessaan Nenonpellon yksi
köiden palvelukuvaukset ja hinnoittelu. Hinnoittelun vaikutukset ja
kautuvat kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. Uusi hintojen vaikutus 
kuluvan vuoden tuloihin tulee näkyviin kevään aikana. 

Toimintatuottoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 10,4 
miljoonaa euroa eli 16 % budjetoidusta. Tuottokertymä on 0, 7 %
yksikköä jaksotettua talousarviota huonompi. Euromääräisesti tuo
tot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna noin 1 miljoonaa 
euroa. Kasvu johtuu myyntituotoista, lähinnä kuntakorvauksista. 
Tasaisella kertymällä toimintatuotot näyttävät kuitenkin jäävän ta
lousarviosta. Budjetoidut tuotot ovat 65 miljoonaa ja nykyisellä 
vauhdilla kertymä on noin 63,5 miljoonaa, joten tuotoissa ollaan 
jäämässä talousarviosta noin 1,5 miljoonaa euroa. 

Jäsenkunnilta saadut myyntituotot ovat 7,3 miljoonaa euroa joka on 
16 % budjetoidusta. Edellisvuoteen verrattuna kasvua on 0,6 mil
joonaa euroa. Ulkokunnilta saadut myyntituotot ovat 2,2 miljoonaa 
euroa, edelliseen vuoteen kasvua on 0, 7 miljoonaa. Tämä on 18 % 
budjetoidusta. Kasvua edellisvuoteen on 1,9 %-yksikköä. Tasaisel
la kertymällä ulkokuntien myyntituotot tulevat ylittämään budje
toidun n. 1 miljoonaa euroa. Talousarviossa jäsenkunnilta saataviin 
korvauksiin on budjetoitu 45,4 miljoonaa ja toteutuma helmikuun 
lopussa on 7,3 miljoonaa. Tasaisella kertymällä päästään 43,5 mil
joonaan euroon jolloin jäsenkuntalaskutuksessa ollaan jäämässä 
budjettitavoitteesta noin 1,8 miljoonaa. 

Asiakaslaskutus on toteutunut tällä hetkellä tammikuun osalta ollen 
0,2 miljoonaa euroa. Laskutuksesta saadun arvion mukaan helmi
kuun kertymä olisi hieman alle 0,2 miljoonaa. Näiden tietojen va
lossa alkuvuoden kertymä on edellisvuoden tasolla. 

Toimintakulut olivat helmikuun loppuun mennessä 10,2 miljoonaa 
euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 1, 1 miljoonaa euroa. Toteu
tumaprosentti on 16, 1 eli 0,6 %-yksikköä talousarviota pienempi. 
Edelliseen vuoteen kasvua 0,8 %-yksikköä, Näin ollen toimintakulut 
ovat pysyneet talousarvioraamissa. Palkkoja on maksettu 6, 1 mil
joonaa euroa eli 15 % budjetoidusta. Palkkamenot ovat toteutuneet 
1,7 %-yksikköä jaksotettua talousarviota paremmin. Henkilöstöme
not kokonaisuudessaan ovat alkuvuonna toteutuneet budjetoidusti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitu�.
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Hallitus 33 § Helmikuussa maksettu paikallinen järjestelyerä 1,2 % sekä huhti
kuussa maksuun tuleva yhden prosentin yleiskorotus on huomioitu 
talousarviota laadittaessa. Samoin on huomioitu aikaisempi Kikyn 
myötä tullut lomarahojen leikkaus julkisella sektorilla. 

Palvelujen ostoihin on käytetty 0,9 miljoonaa euroa toteutumapro
sentin ollessa 14 %. 

Tarvikkeiden ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. 

Toimintakate oli helmikuun lopussa 0,2 miljoonaa euroa, vuosikate 
samoin 0,2 miljoonaa euroa. Poistot olivat hieman vajaat 0,3 mil
joonaa. Tilikauden tulos oli - 69 000 euroa. Toteutumasta puuttuu 
helmikuun asiakaslaskutus noin 0,2 miljoonaa, joten todellinen tili
kauden tulos on noin + 0, 1 miljoonaa. 

Esityslistan mukana seuraa tuloslaskelma ajalta 1.1. - 28.2.2019 
sekä taulukko pankkitilien alimmista saldoista. 

Vaalijalan talouden kehittymistä seurataan erityisellä tarkkuudella, 
jotta tulos säilyy positiivisena tilinpäätökseen asti. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin 
ajalta 1.1. - 28.2.2019. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 

Hallitus 34 § Vaalijalan kuntayhtymän tilintarkastaja Pentti Tanskanen, BDO 
Audiator Oy, on toimittanut yhtymähallitukselle vahvistusilmoituskir
jeen liittyen vuoden 2018 tilinpäätökseen. 

BDO Audiator Oy:n toimintaperiaatteiden mukaan se pyytää kaikilta 
asiakkailtaan vahvistusilmoituksen liittyen tilinpäätökseen. Kirje tu
lee käsitellä yhtymähallituksessa, joka päättää vahvistusilmoituskir
jeen allekirjoittajat. 

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle on liitteenä nro 1. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää, että vahvistusilmoituskirjeen vuoden 2018 tilinpää
tökseen liittyen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja Anja Man
ninen ja kuntayhtymän johtaja likka Jokinen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitu� Yhtymäkokous 

�, 
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Tilinpäätös vuodelta 2018 

Hallitus 35 § Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yh
tymähallituksen on laadittava tilikaudella tilinpäätös tilikautta seu
raavaan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkas
tajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös 
toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava ti
linpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 
Yhtymäkokouksen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun 
mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän 
tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnas
ta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä 
kuntayhtymän johtaja. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä 
selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoit
teiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on 
myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista 
asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskel
masta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio 
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen val
vonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopää
töksistä. 

Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikau
den tuloksen käsittelystä. 

Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen keskeiset 
luvut (1000 €) talousarvioon ja edellisen vuoden tilinpäätökseen 
verrattuna ovat seuraavat: 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitu� \!{;

'<� 

Yhtymäkokous
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Hallitus 35 § 

Hallitus 35 § 

Käyttötalousosa 

Toimintatuotot yhteensä 

- Siitä jäsen kuntien osuudet

- Siitä ulkoiset tuotot

Toimintakulut 

- Siitä ulkoiset toimintakulut

Toimintakate

Tuloslaskelmaosa 

Rahoituskulut 

Rahoitustuotot 

Vuosi kate 

Sumu-poistot 

Satunnaiset tuotot/ kulut, netto 

Tilikauden tulos 

Varausten muutos/netto 

Rahastojen muutokset/netto 

Tilikauden yli-/alijäämä 

lnvestointiosa: 

lnvestointiosan menot 

lnvestointiosan tulot 

Pysyvien vastaavien hyöd.luov.voitot 

Investoinnit /netto 

Tulorahoituksen korjauserät 

Vars.toiminnan ja investointien 

netto kassavirta 

Rahoitusosa 

Antolainauksen muutokset 
Lainakannan muutokset, netto 

Oman pääoman muutokset 

Muut maksuvalmiuden muutokset 

Tulorahoituksen 

riittävyys 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 

Kokouspäivämäärä 

20.3.2019 

TP 2017 TA2018 

69677 73616 

38858 43879 

56087 61054 

-67813 -71949

-54223 -59387

1 864 1 667

-122 -161

10 12

1 752 1 518 

-1290 -1388

0 

462 130 

-357 0 

105 130 

-6698 -5048

2132 1100

-4 566 -3 948

0 

-4 104 -3 818

-53

1832 2240 

0 

-478

-1 513 -190
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TP 2018 TP2018 Muut.-% 

tot.- % tp 17/18 

74214 100,8 6,5 

41606 94,8 7,1 

61080 100,0 8,9 

-73293 101,9 8,1 

-60160 101,3 10,9 

920 55,2 -50,6

-133 82,6 9,0 

8 66,7 -20,0

795 52,4 -54,6

-1453 104,7 12,6

-658 -506,2 -242,4

108 -130,3

-550 -423,1 -623,8

-3748 74,2 -44,0

1338 121,6 -37,2

22 

-2 388 60,5 -47,7

-22

-3 068 80,4 -25,2

-100,0

1226 54,7 -33,1

636 -233,1

247 -130,0 -116,3
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Hallitus 35 § Vuoden 2018 toimintatuotot olivat yhteensä 73 miljoonaa euroa, 
josta sisäisiä tuottoja 12, miljoonaa ja ulkoisia tuottoja 61 miljoonaa 
euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoiset tuotot lisääntyivät 5 
miljoonaa eli 8,9 %. Ulkoisista tuotoista jäsenkunnilta saadut myyn
tituotot olivat 41,6 miljoonaa eli 68, 1 % kaikista toimintatuotoista. 
Muut kun jäsenkunnat ostivat palveluja Vaalijalalta 11, 1 miljoonalla, 
joka on 18,2 % kaikista toimintatuotoista. Asiakasmaksuja kertyi 
hieman vajaat 2,5 miljoonaa eli 4, 1 % kokonaistuotoista. Peruskou
lu sai valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia 1,4 miljoonaa eli 2,4 
% kokonaistuotoista. Loppuosa tuotoista kertyi vuokrista, tuista ja 
avustuksista sekä muista pienemmistä toimintatuotoista. Yleisesti 
voidaan todeta, että viime vuosina jäsenkuntien suhteellinen osuus 
on kokonaistuotoista hieman pienentynyt, ulkokuntien myynti on 
kasvanut noin kahden miljoonan vuosi vauhdilla viimeisimmät viisi 
vuotta. 

Talousarvioon verrattuna liiketoiminnan myyntituotot ylittyivät 21,6 
% kun taas kuntakorvaukset jäivät alle budjetoidun 1, 1 %. Kunta
korvauksista jäsenkunnilta tulevat tulot alittuivat budjetoidusta 5,2 
% eli 2,3 miljoonaa euroa. Ulkokunnilta saadut tulot sitä vastoin ylit
tyivät 18,4 % eli 1, 7 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena toiminta
tuotot toteutuivat hieman yli budjetoidun, toteutuman ollessa 100 
%. 

Toimintakuluja kertyi yhteensä 72, 1 miljoonaa euroa, joista sisäisiä 
kuluja oli 12 miljoonaa euroa ja ulkoisia 60, 1 miljoonaa. Ulkoiset 
kulut kasvoivat edellisestä vuodesta 4,3 miljoonaa euroa eli 6,3 %. 
Talousarvioon verrattuna ulkoiset toimintakulut ylittyivät 0,8 miljoo
naa eli 1,3 %. Maksetut palkat olivat 38 miljoonaa, jossa kasvua 
edelliseen vuoteen oli 4, 1 miljoonaa. Palkkamenojen kasvu selittyy 
pääasiassa palvelutoiminnan laajenemisesta johtuvasta henkilös
tömäärän lisäyksestä. Palkkamenot ylittivät talousarvion 0,6 miljoo
nalla eli 1,5 %. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ylittivät talous
arvion 0,8 miljoonaa eli 1,7 %. Henkilöstökulujen kasvuun vaikutti 
mm. ennakoitua suurempi lakisääteisen tapaturmavakuutusmak
sun lopullinen maksu.

Sisäiset tuotot ja kulut alittuivat talousarvioon verrattuna noin 0,5 
miljoonalla eli 5,3 %. Sisäiset erät laskivat edellisestä vuodesta 1,6 
miljoonalla eurolla. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Hallitus 35 § Poistot olivat hieman alle 1,5 miljoonaa euroa ja peruspääoman 
korkoja jäsenkunnille ei maksettu lainkaan, koska korko oli miinus 
merkkinen koron tarkistushetkellä. 

Lainaa rahoituslaitoksilta oli vuoden lopussa 15,4 miljoonaa eli 1,2 
miljoonaa enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Tämän het
kiset lainat ovat kaikki pitkäaikaisia korkotukilainoja ja otettu kaikki 
palvelukotien rakentamiseen. 

Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 24 päivää. Luku on sama kun 
edellisessä tilinpäätöksessä. 

Vuoden 2018 tilikauden tulos on - 657 826,27 euroa. Varausten ja 
rahastojen muutosten jälkeen tilinpäätös osoittaa 550 313,23 euron 
alijäämää. Alijäämää ei laskuteta jäsenkunnilta. Alijäämä johtuu 
Nenonpellon yksiköiden heikentyneestä käyttöasteesta ja kuntou
tuksen suoritehintojen yleiskorotuksesta pidättäytymisestä viime 
vuosien aikana. Vuodelle 2019 Nenonpellon yksikköjen palveluku
vaukset ja suoritehinnoittelu uudistettiin kokonaisuudessaan ja se 
astuu voimaan vuosien 2019 - 2020 aikana. Nenonpellon yksikkö
jen käyttöastetta nostetaan vuoden 2019 aikana ja palveluraken
netta muutetaan vastaamaan paremmin vähentynyttä aikuisten 
kuntoutuksen kysyntää ja kohonnutta lasten ja nuorten kuntoutuk
sen kysyntää. 

Nettoinvestoinnit olivat 2,4 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarvi
on 1,5 miljoonalla eurolla. Investointien vähäinen toteutuminen ver
rattuna talousarvioon johtuu päätöksestä rahoittaa Sateenkaaren 
erityiskoulun uudisrakennus leasingrahoituksella, jolloin tilat vuok
rataan. 

Liitteenä numero 2 on kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2018, 
joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousar
vion toteutuman sekä liitetiedot. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus 

1 allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilin
tarkastajille tarkastettavaksi 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Hallitus 35 § 
2 toteaa, että Vaalijalan kuntayhtymän toiminnallinen tulos vuo

delta 2018 on - 657 826,27 euroa. 

Hallitus esittää, että tilinpäätökseen sisällytetään seuraavat 
kirjaukset: 

poistoerokirjaukset, jolloin poistoeron muutokseksi jää 
80 039,24 

- varausten ja rahastojen muutokset, jolloin muutokseksi jää
107 513,04.

Edelleen hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 
2018 alijäämä 550 313,23 euroa siirretään taseen yli-/alijää
mätilille. 

3 antaa talouspalveluille valtuudet tehdä tilinpäätökseen tarvit
taessa teknisiä tarkistuksia, jotka eivät saa kuitenkaan vaikut
taa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä. 

4 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl
keen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT H� Yhtymäkokous 
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Sateenkaaren koulun lisärakentaminen Nenonpeltoon 

Hallitus 36 § Sateenkaaren erityiskoulun uudisrakennus Nenonpeltoon valmistuu 
kesällä 2019 ja otetaan käyttöön syyslukukauden alussa. Raken
nuksessa tulee toimimaan 6 opetusryhmää. Kaikkiaan koulussa on 
nyt 1 O opetusryhmää, joista 2 toimii Pieksämäellä Tahiniemessä. 
Oppilaita on keskimäärin 75 päivittäin ja opetuspalvelujen kysyntä 
kunnista on ollut viime vuodet vilkasta siinä määrin, että paine on 
ollut opetusryhmän lisäämiseen. 

Kaksi opetusryhmää toimii Nenonpellossa vanhoissa ja osin ope
tustoimintaan puutteellisissa tiloissa. Opetusryhmät ovat vaikea
vammaisille ja autismin kirjon oppilaille. Suunnitelma on ollut pe
ruskorjata vanhaa tilaa näille opetusryhmille. Määrärahavaraus vai
keavammaisten opetusryhmän tilojen peruskorjaukseen on 
480 000 euroa vuosille 2019 - 2020, mutta se on vaarassa ylittyä, 
koska rakennuksen korjaustarve on arvioitua suurempi. Vanhaa ti
laa peruskorjaamalla ei päästä parhaaseen mahdolliseen lopputu
lokseen. Nykyaikaisissa koulutiloissa on mm. suurempi vapaa huo
nekorkeus kuin vanhassa rakennuksessa ja tätä ei pystytä muut
tamaan peruskorjauksessa. 

Nenonpeltoon valmistuvan koulun uudisrakennuksen vieressä on 
varattu tilaa vastaavan kokoiselle uudisrakennukselle. Alustavissa 
hahmotelmissa tilantarve kahdelle opetusryhmälle on noin 420 k
m2 eli huomattavasti vähemmän. Rakenteilla olevan kouluraken
nuksen kustannuksiin verraten on arvioitu, että lisärakennuksen 
kustannusarvio on noin miljoona euroa (alv 0). Lisärakentaminen 
aloitettaisiin aikaisintaan syksyllä 2019. 

Lisärakennus rahoitettaisiin kiinteistöleasingilla ja tilat vuokrattai
siin, kuten rakenteilla olevan koulurakennuksen. Tällöin vältyttäisiin 
peruskorjauksen lainarahoituksella. Vuokrauksien kustannukset ka
tetaan valtionosuuksista ja koulun muista tuloista. 

Jos lisärakennus toteutettaisiin, sen jälkeen kaikki Nenonpellon 
koulutilat olisivat toimivat ja nykyaikaiset. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus 36 § 

Kokouspäivämäärä 

20.3.2019 

Hallitus 36 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Sivu 

12 

Hallitus tekee myönteisen periaatepäätöksen lisärakennuksen 
toteuttamisesta Nenonpeltoon kiinteistöleasingrahoituksella Sa
teenkaaren koulun käyttöön. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus 37 § 

Kokouspäivämäärä 

20.3.2019 

Sivu 

13 

Vaalijalan tulevaisuus maakunta- ja soteuudistuksen raukeamisen jälkeen 

Hallitus 37 § Maakunta- ja soteuudistuksen raukeamisen lyhytaikaiset vaikutuk
set Vaalijalan palvelutoimintaan tulevat todennäköisesti jäämään 
pieneksi. Vaalijalan palvelujen kysyntään vaikuttavat sitä enemmän 
asiakkaiden ja heidän perheidensä tilanteiden muutokset ja nykyis
ten palvelujen järjestämisvastuisten toimijoiden tarve palvelujen 
hankintaan. 

Vaalijalan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminta ja perus
opetustoiminta ovat jo nykyisellään "leveämmillä hartioilla", jota tu
levassakin sote-uudistuksessa kaivataan. Vaalijala on toimintakel
poinen kokonaisuus omana kuntayhtymänään, mikäli se tulevassa 
uudistuksessa tullaan sallimaan. Vaalijala jatkaa kehittymistään 
neljän maakunnan erityispalvelujen tuottajana tuottaen myös valta
kunnallisia palveluja. Vaalijalan keskeiset tulevaisuustavoitteet tu
levat säilymään ennallaan. Vaalijalan palvelukokonaisuus kuntou
tus, avopalvelut ja asiantuntijapalvelut pitää säilyttää yhtenä koko
naisuutena kaikissa maakunnissa ja perusopetuksen tulevaisuus 
tulee turvata siten, että yhteistyö kuntoutuksen kanssa säilyy kiin
teänä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön erityishuollon selvityshenkilöjen 
ehdotus Vaalijalasta erityisen vaativan psykososiaalisen hoidon ja 
kuntoutuksen tuottajana valtakunnallisesti on edelleen toteuttamis
kelpoinen asia, samoin selvityshenkilöiden ehdotus rikoksesta 
tuomitsematta jätettyjen kehitysvammaisten hoidon ja kuntoutuk
sen keskittämisestä Suomessa Tampereen yliopistollisen keskus
sairaalan ja Vaalijalan yksiköihin. Ehdotuksia tulemme pitämään 
esillä julkisuudessa. 

Vuonna 2019 Nenonpellon ja Pieksämäen kuntoutusyksiköissä on 
käytössä noin 180 asiakaspaikkaa ja vuoden 2020 lopussa paikko
ja on noin 160, kaikki määräaikaisen kuntoutuksen käytössä. Sa
teenkaaren koulun toimintaa kehitetään tukemaan neljän maakun
nan erityisopetusta. Avopalvelujen suurinta kokonaisuutta, asumis
ta, kehitetään kysynnän mukaan kuten tähänkin asti. Sen rinnalla 
tekemisen palvelut muutetaan hallitusti asiakkaan yhteiskunnallista 
osallisuutta tukeviksi palveluiksi. Perhehoidon määrää pyritään 
kasvattamaan, mikäli sopivia yhteistyökumppaneita löytyy. Asian
tuntijapalvelujen korvaamaton rooli sisäisenä tukena säilyy ja rin
nalla liikkuvia ja ennakoivia kuntoutuspalveluja kehitetään. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 



VAALIJALAN KUNTA YHTYMÄ 

Hallitus 37 § 

Kokous päivämäärä 

20.3.2019 

Hallitus 37 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Sivu 

14 

Hallitus hyväksyy edellä esitetyn Vaalijalan toiminnan kehittämisen 
suuntaviivoiksi vuosina 2019 - 2020. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus 119 § 

Kokous päivämäärä 

26.9.2018 
20.3.2019 

Sivu 

18 
15 Hallitus 38 § 

Opintomatka Espanjaan 21. - 25.11.2018 

Hallitus 119 § 

Hallitus 38 § 

Seurakuntaopisto tarjoaa Vaalijalaan yhtä asiantuntijaliikkuvuus
paikkaa seminaariin Espanjassa Elchessä 22. - 24.11.2018. Es
panjalaisten hallinnoima EU:n Erasmus-hankkeen tavoitteena on 
kehittää rajoja ylittävää toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
koulutuksen järjestäjien kanssa. Painopisteenä on myös vertaistuki 
ja perhe- ja mielenterveyslähiyhteisöjen mukaan saaminen mielen
terveyspuolen asiakkaiden kuntoutumiseen. 

Hankkeen kumppaneita ovat Belgia, Kreikka, Romania, Islanti, 
Luxemburg, Saksa ja Suomi. Aloituskokous ja seminaari pidetään 
Elchessä 22. - 24.11.2018. 

Osallistuja saa 800 euron suuruisen apurahan, jolla osallistuja 
maksaa lentomatkat, majoituksen ja seminaariin osallistumisen 
(100 e). Asiantuntijaliikkuvuusvaihtoon on Nenonpellosta lähdössä 
hoitaja Tuula Koponen kuntoutusyksikkö Koivusta. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus myöntää hoitaja Tuula Koposelle palkallisen työloman 
ajalle 21. - 25.11.2018 KVTES:n etuuksin sekä matkakorvauksen 
Pieksämäki-Helsinki-Pieksämäki noin 100 euroa. Osallistuja tekee 
hallitukselle vaihdosta raportin. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Matkaraportti liitteenä nro 3. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee matkaraportin tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus 39 § 

Kokouspäivämäärä 

20.3.2019 

Sivu 

16 

Kuntayhtymän johtajan kehityskeskustelu ja palkantarkistus 

Hallitus 39 § Johtajasopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja ja varapu
heenjohtaja käyvät vuosittain kehityskeskustelun kuntayhtymän 
johtajan kanssa. Kehityskeskustelu on käyty 13.3.2019. 

Kuntayhtymän johtajan palkkausta tarkistetaan johtajasopimuksen 
mukaan kahden vuoden välein. Viimeksi asiasta on päätetty 
24.5.2017. 

Tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtaja toimii kokouksen 
sihteerinä. 

Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: 

Hallitus keskustelee kuntayhtymän johtajan kehityskeskustelun 
tuloksista ja ehdotus kuntayhtymän johtajan palkkauksesta 
1.5.2019 alkaen tehdään kokouksessa. 

Päätös: 

Hallitus keskusteli kehityskeskustelun tuloksesta ja totesi kehityk
sen olevan positiivista. Puheenjohtajien ehdotuksesta johtajan 
palkkaa tarkistetaan 500 euroa alkaen 1.5.2019. Päätös oli yksi
mielinen. 

Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja likka Jokinen ja talouspäällik
kö Marja-Liisa Jantunen poistuivat kokouksesta tämän asian käsit
telyn ja päätöksen teon ajaksi. 

Tämän asian käsittelyn ajan toimi pöytäkirjanpitäjänä hallituksen 
puheenjohtaja Anja Manninen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitu. s \¼t,. 

'---\� t-
Yhtymäkokous 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus 40 § 

Kokous päivämäärä 

20.3.2019 

Sivu 
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

Hallitus 40 § 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 
Kuntayhtymän johtaja 
Avopalvelujen johtaja 
Johtava lääkäri 
Kuntoutuksen johtaja 
Ylihoitaja 
Talouspäällikkö 
Henkilöstöpäällikkö 
Laatu päällikkö 
Rehtori 

Poissaolopäätökset 
Kuntayhtymän johtaja 
Avopalvelujen johtaja 
Johtava lääkäri 
Kuntoutuksen johtaja 
Ylihoitaja 
Talouspäällikkö 
Henkilöstöpäällikkö 
Laatupäällikkö 
Rehtori 

Työkokemuslisäpäätökset 
Henkilöstöpäällikkö 

Hankintapäätökset 
Kuntayhtymän johtaja 
Talouspäällikkö 

Ylläpitomaksupäätökset 
Talouspäällikkö 

Päätösnumero 
9 - 70 

133 - 540 

1 - 2 

78 - 671 

4-7

1 - 9

1 - 2 

3 

20- 49

206- 326

11 - 12

411 -607

47 - 81

13 - 15

15 - 27 

27- 45

H3-H5 

H3-H4 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokous päivämäärä Sivu 

Hallitus 40 § 

Hallitus 40 § 

20.3.2019 

Muut päätökset 

Kuntayhtymän johtaja 3 - 9/2019 

18 

- Avustusten jakaminen stipenditililtä v. 2019, 3/19.2.2019
- Testamenttisaannon jako v. 2019, 4/19.2.2019
- Kehitysvammaisten stipendirahaston jako v. 2019, 5/19.2.2019
- Laskentasihteerin nimikkeen muuttaminen palkkasihteeriksi, 6/25.2.2019
- Toimistotyöntekijän nimikkeen muuttaminen toimistosihteeriksi, 7/25.2.2019
- Johtavan lääkärin esimiesasema, 8/5.3.2019
- Nenonpellon alueiden videokameravalvonta, 9/6.3.2019

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. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus 41 § 

Kokouspäivämäärä 

20.3.2019 

Sivu 
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Tiedoksiannot hallitukselle 

Hallitus 41 § Saapuneet kirjeet 

Kuntaliitto 
Kunnan jätehuollon järjestämisvastuu muuttui vuoden 2019 alus
ta, yleiskirje 4.3.2019 

Sosiaali- ja terveysministeriö 
Vammaisten henkilöiden työtoimintaa uudistettava, 7.3.2019 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen on vastattava ihmisten tarpeisiin ja 
yhteiskunnan muutoksiin - palvelujen uudistaminen jatkuu, 
8.3.2019 

Valvira 
Tahdosta riippumattoman hoidon tutkimuksesta ja päättämisestä 
suhteessa ostopalveluihin, 11.3.2019 

Lähetetyt kirjeet 

Korkein hallinto-oikeus 
Valituslupahakemus ja valitukset korkeimmalle hallinto
oikeudelle Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksistä koskien 
kehitysvammaisten asumisen kiinteistöverotusta, 8.3.2019 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus � 

---� 
1 

Yhtymäkokous 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokous päivämäärä 

Hallitus 42 § 20.3.2019 

Muut asiat 

Hallitus 42 § Muita asioita ei ollut. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 

Sivu 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus 

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

Valitusoikeus ja valitusperusteet 

Kokouspäivämäärä Sivu 

20.3.2019 21 

Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemi
seen tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkun
nalla ja sen jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei oi
kaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta kuitenkaan saa tehdä. 
Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta oikaisuvaatimuksella. Vasta oikaisuvaati
musta koskevasta päätöksestä voi valittaa Kuopion hallinto-oikeudelle, jolloin valitusoikeus 
on muillakin edellä mainituilla, jos päätöstä on oikaisuvaatimuksen mukaan muutettu. 

Oikaisuvaatimusohje 
Oikaisuvaatimus tehdään Vaalijalan kuntayhtymän hallitukselle, osoite: Vaalijalan kuntayhty
mä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja tekijän 
allekirjoitettava ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Tekijän itsensä tai hänen val

tuuttamansa asiamiehen on annettava oikaisuvaatimus hallitukselle neljäntenätoista (14) päi
vänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee 
jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää omalla vas
tuulla kuntayhtymän hallitukselle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jä
tettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen kun
tayhtymän taloustoimiston aukioloajan päättymistä. 

Valitusosoitus 

Muutosta kuntayhtymän hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen 
haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 1744, 70101 Kuopio) kirjallisella valituksella, 
joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava hallinto-oikeudelle 
kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu ylei
sesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Vali
tusasiakirjat voi omalla vastuulla lähettää hallinto-oikeudelle myös postitse tai lähetin välityk
sellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimei
senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

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 ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika on valitusosoituksen 
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 25.3.2019 kello 8.00 - 15.00 sekä Vaalija
lan yleisessä tietoverkossa https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 




