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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 22.5.2019 
 
 
 
x x 

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 
 
 
Allekirjoitus  

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, toimiston virallinen ilmoitustaulu 
27.5.2019 kello 8.00 - 15.00 sekä Vaalijalan yleinen tietoverkko 
https://www.vaalijala.fi/poytakirjat   
 
 
Sirpa Kinnunen, ilmoitustaulunhoitaja 

 

https://www.vaalijala.fi/poytakirjat


VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 60 - 61 §   22.5.2019 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 60 § 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 15.5.2019.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 61 § Tarkastusvuorossa ovat Sirpa Alho-Törrönen ja Mervi Eskelinen. 
 
  Päätös: 
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Hallitus 62 §   22.5.2019 
 
 
 
 
 
Vuosikertomus 2018 
 
Hallitus 62 § Vaalijalan kuntayhtymä teki vuodelta 2017 ensimmäisen kerran 

vain digitaalisen vuosikertomuksen, joka sai myönteistä palautetta. 
Vuosikertomuksen tavoitteena on kertoa sidosryhmille yleiskielellä 
Vaalijalan edellisen vuoden tapahtumista ja valokuvilla kertoa ar-
jesta ja juhlahetkistä. 

 
  Vuodesta 2018 on tehty digitaalinen vuosikertomus, linkki 

www.vaalijala.fi 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee vuosikertomuksen 2018 tiedoksi ja saattaa sen 

yhtymäkokouksen tiedoksi. 
 

Päätös: 
 
 

http://www.vaalijala.fi/
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Tarkastuslautakunta 12 § 30.4.2019 11 
Hallitus  63 §  22.5.2019 
 
 
 
 
Tilintarkastajan raportti 
 
Tark.ltk 12 § Tilintarkastajan raportti suoritetusta tarkastustyöstä koskien tilivuot-

ta 2018 on liitteenä nro 3. Tilintarkastaja Pentti Tanskanen antaa 
raportin kokouksessa. 

 
  Päätösehdotus: 
 
  Tarkastuslautakunta tutustuu tilintarkastajan raporttiin ja päättää 

sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä. 
 
  Päätös: 
 
 Tilintarkastaja Pentti Tanskanen selosti raportin sisältöä. 
 Raportti viedään kuntayhtymän hallitukselle tiedoksi. 
 
 Merkittiin tilintarkastajan raportti tiedoksi. 
 
 ______________ 
 
 
Hallitus 63 § Tilintarkastajan raportti koskien tilivuotta 2018 on liitteenä nro 1. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee tilintarkastajan raportin tiedoksi. 
 
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus   64 §   22.5.2019 
 
 
 
 
 
Vaalijalan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 30.4.2019 
 
Hallitus 64 § Talous ja hallinto  
 
  Vaalijalan talouden nettotulos on toteutunut tammi-huhtikuussa 

budjetoitua paremmin. Huhtikuun lopun tilanteen mukaan toiminta-
tuotot ovat toteutuneet budjetoidusti. Kasvua edellisvuoden vastaa-
vaan ajan kohtaan on 2,1 miljoonaa euroa. Suurin osa tuotoista 
koostuu palvelujen myynnistä kunnille. Vuonna 2019 aloitettu Ne-
nonpellon yksikköjen suoritehintauudistus näyttäisi kohentavan 
odotetusti tulosta edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakuluja on 
kertynyt 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Edellisvuo-
teen verrattuna toimintakulut ovat lisääntyneet hieman vajaat 2 mil-
joonaa euroa. Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarviota pie-
nempinä vajaan prosentin verran eli noin 0,3 miljoonaa euroa. Tä-
män hetkisen arvion mukaan henkilöstömenot pysynevät loppu-
vuonna talousarvioraamissa. Palvelujen ostot sekä aineet ja tarvik-
keet ovat neljän ensimmäisen kuukauden aikana toteutuneet alle 
budjetoidun noin 0,7 miljoonaa euroa. Neljän ensimmäisen kuu-
kauden perusteella kuntayhtymän tämän vuoden tuloksesta olisi tu-
lossa noin 0,8 miljoonaa ylijäämäinen. 

 
  Laatusertifikaattiin liittyvä ulkoinen ylläpitoauditointi toteutettiin 

huhtikuussa. Siinä havaitut poikkeamien korjaukset ovat työn alla ja 
tiedot toimitetaan sertifioijalle kesäkuun aikana. 

 
  Huhtikuussa käynnistettiin Vaalijalan viestintäkampanja 

www.posivimma.fi. Kampanjan tarkoituksena on houkutella suurta 
yleisöä tutustumaan Vaalijalan toimintaan ja lähestyä alasta työ-
paikkana kiinnostuneita ihmisiä. Viestintäkampanjasta saatu pa-
laute on ollut pääosin myönteistä. Kampanjan toinen aalto toteute-
taan syyskuussa. Kampanjan jälkeen yleinen tietoisuus Vaalijalan 
toiminnasta on todennäköisesti parempi ja julkisuuskuva myöntei-
nen. 

 
  Osaamis- ja tukikeskus 
 
  Syksyn 2018 aikana osaamis- ja tukikeskuksella valmisteltiin hinta-

reformia. Entinen monimutkainen hinnoittelu muutettiin kahdeksi 6-
portaiseksi hinnoitteluksi eli lasten ja nuorten sekä aikuisten palve-
luhinnoittelu astui voimaan 1.1.2019. Hintareformi onnistui hyvin ja 
palveluhinnoittelu on selkeämpi ja avoimempi kuin ennen. 

http://www.posivimma.fi/
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus 64 §  22.5.2019 
 
 
 
 
 
Hallitus 64 § Osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksen suuri kysyntä kohdistuu 

lasten ja nuorten psykiatriseen ja psykososiaaliseen kuntoutuk-
seen. Aikuisten kuntoutukseen tulleiden lähetteiden määrä on vä-
hentynyt vuoden 2018 ja 2019 aikana, mutta asiakkaat ovat aikuis-
ten osalta haasteellisempia. Kysyntä on varsinkin Uudenmaan 
osalta ollut kasvavaa tältä osin. Pitkäaikaisessa kuntoutuksessa ol-
leita aikuisia on muuttanut kotiseuduilleen avopalvelujen piiriin.  

   
  Kuntoutuksen kysynnän muuttuessa lakkautettiin vuoden 2019 

vaihteessa hoivayksikkö Saari. Aikuisten kuntoutusyksikkö Sillan 
palvelujen kysyntä hiipui myös ja yksikkö lakkautui huhtikuussa. 
Henkilöstöt sijoittuivat muihin yksiköihin yt-neuvottelujen jälkeen. 
Viimeinen hoivayksikkö Puistola muuttui vuoden vaihteessa kun-
toutusyksiköksi, jonka osaamisalueena on multisensorinen kuntou-
tus. Nuorten yksikkö Luotain muutti toukokuussa 2019 Sillalta va-
pautuneisiin tiloihin. 

 
  Kriisiyksikkö Sataman erityisosaamisella oli kysyntää vuoden 2019 

alkaessa. Sataman alakerrassa kasvoi tarve asiakkaiden eriyttämi-
sen varmistamiseen sukupuolen mukaan. Sataman yläkerrassa on 
nuorten miesten yksikkö Wirta ja nuorten naisten yksikkö Luoto. 
Luoto-yksikkö muuttaa toukokuussa Luotaimesta vapautuviin tiloi-
hin ja Luodon tilalle tulee Koski-yksikkö, joka on Sataman naisasi-
akkaitten yksikkö jatkossa. Wirrassa, Luodossa ja Koskessa on 
kuntoutuksellisena viitekehyksenä yhteisökasvatus ja yksilölliset ja 
yhteisölliset terapiamuodot. 

  
  Vuoden verran on suunniteltu uutta lasten ja perheiden yksikköä 

Nenonpeltoon. Tilat korvaavat nykyisen oppilaskoti Kompassin tilat. 
Tiloihin tulee myös perheiden yksikkö, jossa läheiset ja perheet 
voivat tavata kuntoutuksessa olevia lapsia ja nuoria sekä asiantun-
tijoita. Perheiden yksikkö on kaikkien Nenonpellon oppilaskotien 
käytössä. Suunnittelu on edennyt hyvin ja peruskorjaus alkaa syk-
syllä 2019. 

   
  Kuntoutuksen viitekehyksiä kehitetään lasten, nuorten ja aikuisten 

kuntoutuksessa. Lasten ja nuorten kuntoutuksessa on ollut ”punai-
sena lankana” kiintymyssuhdeperusteiseen ajatteluun pohjautuva 
kuntoutus. Tätä ajattelutapaa täydentää positiivisen psykologian ja 
pedagogiikan lapsen ja nuoren voimavaroja korostava malli sekä 
perhekuntoutus ja perhetyö.  
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus 64 §  22.5.2019 
 
 
 
 
 
Hallitus 64 § Oppilaskodit ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten 

kuntoutuksessa keskenään ja perheiden kanssa. Päiväaikaista 
toiminnallista kuntoutusta on kehitetty edelleen kuntoutuksen olen-
naisena osana. 

   
  Yhteistyössä avopalveluiden ja osaamis- ja tukikeskuksen kanssa 

on koottu kaikki Pieksämäen alueen Vaalijalan päiväaikainen toi-
minta kurssimuotoiseksi yhteiseksi tiekartaksi, joka löytyy osoittees-
ta www.vaalijala.fi/pieksamaki_paivaaikainen_tekeminen. Tavoit-
teena on asiakkaiden osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden vah-
vistaminen tavalla, jota Suomessa ei ole toistaiseksi muualla tehty.  

 
  Yhteistyössä THL:n kanssa olemme olleet kehittämässä RAI-

arviointia lasten ja nuorten ja myös aikuisten kuntoutuksen tueksi. 
Nyt RAI-arviointia on tehty niin suurelle joukolle (noin 150) asiakkai-
ta, että RAI-arvioinnin analyyseistä saadaan jo tietoa sekä yksittäi-
sen asiakkaan kuntoutuksen etenemisestä että yksikkökohtaisista 
asiakasprofiileista ja yksiköiden profiileista. Valtakunnallista vertai-
lutietoa Vaalijalan kuntoutuksen ja asiakasprofiileiden eroista mui-
hin palveluyksiköihin ja toimijoihin eri puolelta maata on myös tu-
lossa. Arvionti- ja testaushanke THL:n kanssa jatkuu syksyyn 2019, 
jolloin RAI:n käytöstä Vaalijalassa päätetään.  

 
  Asiantuntijapalveluissa on ollut henkilöstövaihdoksia alkuvuodesta 

ja rekrytointitarpeita on jatkuvasti. Palvelujen saatavuus yksiköille 
on vaihdellut mm. lääkäriresurssien osalta. Tällä hetkellä tilanne on 
tyydyttävä. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen ja polikliinisten palvelu-
jen kysyntä on vaihdellut alueittain. Palvelujen järjestämisvastuus-
sa olevien toimijoiden varovaisuus palvelujen osoittamisessa asi-
akkaille on lisääntynyt. 

 
  Perusopetus 
 
  Sateenkaaren erityiskoulun vakituisten oppilaiden määrä oli huhti-

kuun lopussa 67. Vakituisten oppilaiden käyttöpäiviä oli huhtikuun 
lopussa 4 195 (v. 2018, 4010), vastaavasti lyhytaikaisessa kuntou-
tuksessa olevien oppilaiden käyttöpäivämäärä oli 967 (v. 2018, 
850). Oppilaspaikat ovat olleet täynnä koko vuoden. Uusia oppilaita 
olisi tulossa, mutta vapaiden oppilaspaikkojen määrä on kysyntää 
pienempi. Erityisesti kysyntä on lisääntynyt niiden oppilaiden koh-
dalla, jotka kävisivät koulua päivittäin kotoa käsin. 

http://www.vaalijala.fi/pieksamaki_paivaaikainen_tekeminen
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Hallitus 64 §  22.5.2019 
 
 
 
 
 
Hallitus 64 § Perusopetuksen konsultaatiopalvelut kiinnostavat kuntia, mutta 

niiden maksullisuus on edelleen este palvelun toteuttamiselle. Al-
kuvuonna konsultaatiokäyntejä ei ole tehty.  

 
  Uuden koulurakennuksen rakentaminen Nenonpeltoon alkoi touko-

kuussa 2018 ja se on käyttövalmiina syksyllä 2019. Rakennukses-
sa on tilat kuudelle luokalle. Koulurakennuksen rahoitus toteute-
taan kiinteistöleasing-sopimuksella Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. 
Koulurakennus tulee Kuntarahoituksen omaisuudeksi ja Vaalijala 
vuokraa sen. Koulun viereen tulee toiminnallinen liikunta- ja leikki-
puisto koululaisten ja asiakkaiden käyttöön. 

 
  Lisärakennuksen rakentamisesta tehtiin päätös maaliskuussa ja 

rakentaminen alkaa syksyllä 2019. Lisärakennus rakennetaan uu-
den koulun rinnalle ja se yhdistyy käytävällä rakenteilla olevaan 
koulurakennukseen. Lisärakennus saadaan käyttöön syksyllä 2020 
ja siihen asemoituu vaikeimmin kehitysvammaisten ja autististen 
lasten sekä nuorten opetus. Se rahoitetaan myös kiinteistö-
leasingilla.  

 
  Kaksi Sateenkaaren erityiskoulun luokkaa jatkaa opetusta Pieksä-

mäen keskustassa myös lukuvuonna 2019 - 2020. Keskustassa si-
jaitsevissa luokissa opiskelevat ne oppilaat, jotka ovat kuntoutuk-
sessa edenneet siihen vaiheeseen, että eivät tarvitse oppimiseen 
enää niin vahvoja rakenteita, mitä Nenonpellossa on tarjolla. Näistä 
tiloista on matalampi kynnys siirtyä toisen asteen opintoihin. Yhteis-
työtä Spesian ja Seurakuntaopiston kanssa on tiivistetty ja sovittu 
paitsi oppilaiden tutustumiskäynneistä, myös nivelvaiheessa tehtä-
västä yhteistyöstä. 

 
  Sateenkaaren erityiskoulun rehtori on toiminut KYS-alueen VIP-

ydinryhmän puheenjohtajana 1.8.2018 alkaen. Puheenjohtajuus 
jatkuu vuoden 2020 loppuun. Opetus- ja kulttuuriministeriön VIP-
verkostossa keskitytään vaativimman erityisen tuen oppilaiden alu-
eellisen verkoston kehittämiseen. Kehittämistoiminnan tavoitteena 
on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuk-
sen sekä lisäopetuksen vaativan erityisen tuen alueellisia voimava-
roja. 
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Hallitus 64 §  22.5.2019 
 
 
 
 
Hallitus 64 § Asuminen ja tekeminen 
 
  Asumispalvelut ja tekemisen palvelut (päivätoiminta, työtoiminta, 

kuntouttava työtoiminta) ovat toteutuneet tammi-maaliskuussa 
2019 suunniteltujen käyttöpäivien osalta hieman tavoitetta parem-
min. 

 
  Avopalveluyksiköt tavoittelevat 105 %:n vuosikatetta, joka kattaa 

yksiköiden kustannusten lisäksi poistot, lainojen lyhennykset sekä 
Vaalijalan hallinnon vyörytykset.  

 
  Vuoden 2019 alussa käynnisti toimintansa Sääksvuoren palveluko-

ti. Palvelukotiin rekrytoitiin yli 40 sote-alan ammattilaista ohjausteh-
täviin. Palvelukodissa on 15 asiakaspaikkaa autisteille ja vahvaa 
psykososiaalista tukea tarvitseville asiakkaille. Sääksvuoressa to-
teutetaan erityisen vaativaa ja kuntouttavaa palveluasumista, jonka 
avulla puretaan laitosasumista.  

 
  Rautalammilla jatketaan ARA:n tuella uuden palvelukodin raken-

tamista vanhojen purettavien rakennusten tilalle. Uuteen palveluko-
tiin päästään muuttamaan syyskuussa 2019. Uusi palvelukoti pal-
velee aluksi nykyisiä Kuutinharjun palvelukodin asiakkaita. Raken-
nusten suunnittelussa on otettu huomioon laitoskuntoutuksen jäl-
keiset asuntotarpeet, joita Kuutinharju tulevaisuudessa tyydyttää. 

   
  Varkaudessa Latukadulla ja Pieksämäellä Pihlajarinteellä remon-

toidaan parhaillaan palvelukotien tiloja paremmin asiakkaiden tar-
peita vastaaviksi. Savonlinnassa kartoitetaan vaihtoehtoa Laavun-
rinteen palvelukodin ja Varkaudessa Hongiston palvelukodin tilojen 
uudistamiseksi. Myös Mäntyharjulla suunnitellaan vanhojen tilojen 
uudistamista Savosetin ja Mäkirinteen palvelukodin osalta. Siilinjär-
vellä selvitetään mahdollisuutta laajentaa Kihmulan palvelukodin 
toimintaa. Mikkelin Savoset monipalvelukeskus muutti vuoden vaih-
teessa uusiin ja isompiin tiloihin Mikkelin Rantakylään. 

 
  Avopalveluissa henkilöstö on perehtynyt IMO-asioihin, yksilöllisen 

elämänsuunnittelun menetelmiin ja asiakaskirjaamisen käytäntöihin 
sekä kehittänyt läheisyhteistyön muotoja monipuolisemmiksi. Haas-
tavampaan työntekijöiden rekrytointitilanteeseen on pyritty vaikut-
tamaan kehittämällä oppilaitosyhteistyötä ja vammaisalasta ja työ-
paikoista tiedottamista sekä yksiköiden kokonaisvaltaista toimivuut-
ta.  



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 64 §  22.5.2019 
 
 
 
 
 
Hallitus 64 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen yhtymä-

kokoukselle tiedoksi. 
 
  Päätös: 
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Hallitus 65 §   22.5.2019 
 
 
 
 
 
Vaalijalan kehyssuunnitelma vuosille 2020 – 2022 
 
Hallitus  65 § Kevään yhtymäkokous käsittelee kolmivuotisen kehyssuunnitelman 

12.6.2019 ja antaa tarvittaessa ohjeistusta taloussuunnitteluun. Jä-
senkunnilta pyydetään lausunnot kehyssuunnitelmasta, jotka puo-
lestaan ohjaavat talous- ja toimintasuunnitelman jatkovalmistelua.  

 
  Kehyssuunnitelmaluonnos on liitteenä nro 2. Suunnitelman runko 

noudattaa pääosin edellistä kehyssuunnitelmaa ja siinä on huomi-
oitu toiminnan tiedossa olevat muutokset ja päivitetyt linjaukset. 
Vaalijalan asema tulevassa sote-uudistuksessa on ennakoitu käy-
tettävissä olevien vielä hajanaisten tietojen pohjalta. Alkusyksystä 
uudistuksen päälinjaukset ovat mahdollisesti tiedossa. 

 
  Tasapainoisen talouden ylläpitäminen tarkoittaa ylijäämäistä vuosi-

tulosta, se edellyttää kustannustehokasta toimintaa ja palvelujen 
joustavaa hinnoittelua. Ensi vuonna palkkaperusteiset menot arvi-
oidaan nousevan 2,5 %. Silloin maksetaan täysimääräiset loma-
rahat, jonka vaikutusarvio on 1,8 % ja KVTES:n korotusten vaiku-
tusarvio on noin 0,7 %. Vuonna 2021 palkkaperusteinen kustan-
nuspaine vähenee, ellei seuraava KVTES tuo uusia paineita. Laki-
sääteiset sivukulut arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Palkkape-
rustainen kustannuspaine huomioidaan suoritehinnoissa vuosina 
2020 - 22. Nenonpellon yksiköiden suoritehinnoittelu uudistettiin 
vuonna 2019 ja saatetaan voimaan kokonaisuudessaan vuonna 
2020. 

 
  Nenonpellon yksiköiden suoritehinnat ensi vuodelle päätetään 

poikkeuksellisesti hallituksessa 12.6. ennen kuin talousarvioehdo-
tus on käsitelty. Kunnat ovat toivoneet aikataulun aikaistamista. 
Suoritehinnat päätetään käytettävissä olevien ennakkotietojen pe-
rusteella. Jos suoritehintojen päättäminen kesäkuussa johtaa kes-
tämättömään tilanteeseen ennalta arvaamattomien kustannusmuu-
tosten johdosta, arvioi hallitus suoritehinnat uudelleen vuoden lop-
pupuolella. 

 
  Avopalvelujen yksikkökohtaiset suoritehinnat ensi vuodelle pääte-

tään hallituksessa normaalisti joulukuussa. 
 
  Vanhempainneuvosto antaa asiasta lausunnon 3.6., joka jaetaan 

yhtymäkokouksessa pöydälle. 
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Hallitus 65 §  22.5.2019 
 
 
 
 
  
Hallitus 65 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy kehyssuunnitelman vuosille 2020 - 2022 ja esit-

tää sen edelleen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.   
 
  Päätös: 
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Hallitus  66 §   22.5.2019 
 
 
 
 
 
Tervon Kanervan palvelukodin ja korkotukilainan siirto 
 
Hallitus 66 § Tervon kunta rakennutti vuonna 2012 valmistuneen Tervon palve-

lukodin. Rahoittajana toimi Valtion asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus ARA. Kanervan asuinrakennuksen kerrosala on 874,5 
m2 ja siinä on 15 asuntoa. Kokonaisuuteen kuuluu myös varastora-
kennukset ja katokset. Kanerva on suunniteltu samoilla periaatteilla 
kuin vastaavat Vaalijalan palvelukodit ja pääsuunnittelija oli sama 
arkkitehti. Vaalijala on toiminut kohteen välivuokraajana sen val-
mistumisesta lähtien. 

 
  Välivuokraus toimintamallina on kuitenkin vuosien varrella aiheut-

tanut sen, että Kanervan vuokrataso asukkaille on korkeampi kuin 
muissa palvelukodeissa ja siitä huolimatta vuokrat eivät ole vas-
tanneet rakennuksen käyttökustannuksia Vaalijalalle. Tervon kunta 
ei ole valmis välivuokraa alentamaan, mutta se on valmis luovutta-
man kohteen ja siirtämään sen korkotukilainan Vaalijalalle. Jäljellä 
olevan korkotukilainan pääoma on 1 196 309 euroa. Luovutuskor-
vausta ei synny. Tervon kunta vuokraisi Kanervan tontin Vaalijalalle 
ARA-ehtoisella maanvuokrasopimuksella. Vuosivuokra olisi 1350 
euroa vuodessa. Kaupan jälkeen Vaalijala vastaisi Kanervan kai-
kista käyttö- ja pääomakustannuksista.  

 
  Korkotukilainanantaja Kuntarahoitus Oyj on antanut suostumuk-

sensa järjestelyyn. ARA on ilmoittanut, että se ei näe luovutuksen 
ja korkotukilainan siirrossa esteitä. Varainsiirtoverovaikutuksia ei 
ole, koska kysymys on kunnan ja kuntayhtymän välisestä luovutuk-
sesta. 

 
  Kanervasta on tehty kuntoarvio, joka osoittaa kohteen olevan ikää 

vastaavassa kunnossa ja merkittäviä korjaustarpeita ei rakennuk-
sissa ole. Kuntoarvio on nähtävänä kokouksessa. 

 
  Kaupan jälkeen asukkaiden vuokra asettuisi muutamassa vuodes-

sa samalle tasolle kuin muissa Vaalijalan palvelukodeissa eli noin 
10 €/m2. Kanervan vuokra on nyt 11,80 €/m2 ja siihen on korotus-
painetta. 

 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 66 §  22.5.2019    
 
 
 
 
 
Hallitus 66 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että  
 

1 Vaalijalan kuntayhtymä vastaanottaa Tervon kunnalta Kaner-
van palvelukodin ja ottaa vastuun sen korkotukilainasta, joka 
on nyt 1 196 309 euroa; 
 

2 vuoden 2019 budjettia muuten siten, että hallitukselle lisätään 
lainanottovaltuuksia palvelukodin lainan verran; 

 
3 luovutus toteutetaan, kun ARA järjestelyn virallisesti hyväksyy; 

 
4 kuntayhtymän johtajalle annetaan valtuudet sopia muista yksi-

tyiskohdista ja allekirjoittaa luovutussopimus. 
 
  Päätös: 
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Hallitus  67 §   22.5.2019  
 
 
 
 
 
Kuutinharjun palvelukodin neliövuokran vahvistaminen 
 
Hallitus 67 § Kuutinharjun palvelukoti aloittaa toimintansa Rautalammilla uusissa 

rakennuksissa syyskuussa 2019. Asuntokohtaisen vuokran määrit-
tämistä varten kuntayhtymän hallituksen on vahvistettava asunnoil-
le neliövuokra. Vuokran täytyy kattaa kiinteistön ylläpitokulut sekä 
lainojen lyhennyksistä ja koroista aiheutuvat kustannukset. Asunto-
ja Kuutinharjun palvelukodissa on 18 kappaletta. Asuntojen, yhteis-
ten tilojen ja palvelutilojen yhteispinta-ala on 799,5 m2. Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus suosittelee, että erityiskohteiden al-
kuvuokra lasketaan Aran vuokralaskurin mukaisesti. Näin neliö-
vuokraksi on saatu 9,54 euroa/neliö, liite nro 3. Asuntokohtaiset 
vuokralaskelmat ovat liitteenä nro 4. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus vahvistaa Kuutinharjun palvelukodin uudisrakennuksen 

neliövuokraksi 1.9.2019 alkaen 9,54 euroa.  
  
  Päätös: 
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Sosiaalityöntekijän viran muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän viraksi 
 
Hallitus 68 § Sosiaalityöntekijöiden tehtävänkuva on muuttunut ja laajentunut 

viime vuosina. Syynä tähän on ollut lakimuutokset, mutta myös 
Vaalijalan asiakasprofiilin muutos sekä kuntoutusjaksojen nopea-
tempoisuus. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän nimikkeellä työsken-
telee kahdeksan henkilöä, joista kaksi perhepalveluissa. Sosiaali-
työntekijät siirrettiin johtavan lääkärin alaisuuteen maaliskuussa 
2019. Yhden sosiaalityöntekijän viran muuttaminen johtavaksi so-
siaalityöntekijäksi sujuvoittaa asiantuntijapalvelujen johtamisjärjes-
telmää. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu toimia amma-
tillisena esimiehenä muille sosiaalityöntekijöille. Tämän lisäksi hän 
on tulosvastuullinen.  

   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että 
 

1 avoin sosiaalityöntekijän virka (483 90 006) muutetaan johta-
van sosiaalityöntekijän viraksi 1.6.2019 alkaen 
 

2 kelpoisuusehtona on laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys ja 
riittävä alan kokemus 
 

3 johtavan sosiaalityöntekijän esimiehenä toimii johtava lääkäri 
 

4 johtava sosiaalityöntekijä toimii kuntayhtymän muiden sosiaa-
lityöntekijöiden esimiehenä. 

 
  Päätös: 
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Hallitus 26 §   20.2.2019  17 
Hallitus 69 §  22.5.2019 
 
 
 
 
Kuntoutusyksikkö Sillan sulkemisselvityksen käynnistäminen 
 
Hallitus 26 § Nenonpellon yksiköissä on ollut vapaita paikkoja aikuisten kuntou-

tusyksiköissä loppuvuodesta alkaen. Kysyntä tällä hetkellä kohdis-
tuu alaikäisten kuntoutuspalveluihin. Samanaikaisesti Nenonpellon 
yksiköissä on pulaa rekisteröidyistä sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisista. 

 
  Kuntoutustoiminnan talouden näkökulmasta on olennaista, että 

yksiköiden käyttöaste säilyy korkeana. Tästä syystä toimintaa tulee 
tiivistää. Aikuisten kuntoutusyksikkö Sillan 9 paikasta on tällä het-
kellä käytössä vain 5 ja henkilökuntaa on jouduttu ohjaamaan toi-
siin yksiköihin töihin. Arvio on, että asiakkaat voidaan siirtää Ne-
nonpellon muihin kuntoutusyksikköihin kuntoutuksen vaarantumat-
ta. Vakinaiselle henkilökunnalle, jota on 14 työntekijää, on osoitet-
tavissa työpaikka toisista Vaalijalan yksiköistä. Samoin koulutetuille 
sijaisille on kysyntää. 

 
  Henkilöstön osalta tulisi käynnistää YT-neuvottelut. Mahdollinen 

toiminnan sulkeminen voisi tapahtua 31.5.2019 mennessä. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää käynnistää selvityksen kuntoutusyksikkö Sillan 

sulkemisesta ja antaa valtuudet toteuttaa siihen liittyvät YT-neuvot-
telut. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
  ______________ 
 
Hallitus 69 § Kuntoutusyksikkö Sillan YT-neuvottelut päätettiin 18.4.2019 ja 

neuvottelujen alaiselle henkilöstölle osoitettiin työpaikat toimivista 
työyksiköistä hyvässä yhteistyössä. Viimeiset asiakkaat siirrettiin 
Sillasta pois 2.4.2019 ja sen toiminta päättyi 9.4.2019. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee toimenpiteet tiedoksi. 
 
  Päätös:  
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Hallitus 70 §  
 22.5.2019 

 
 
 
 
 
Valtakunnalliset erityishuoltopäivät syyskuussa 2019 
 
Hallitus 70 § Hallitus ja viranhaltijoita on osallistunut vuosittain valtakunnallisille 

erityishuoltopäiville. Tänä vuonna päivät järjestetään 10.-11.9.2019 
Scandic Parkissa. Koulutuksen järjestäjä on FCG Koulutus Oy.  

 
  Lisätietoja erityishuoltopäivien sisällöstä: 
  https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10243. 
  Ohjelma tarkentuu kevään aikana. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää osallistua valtakunnallisille erityishuoltopäiville 

10.9. - 11.9.2019, osallistumisoikeus myönnetään myös johtoryh-
män jäsenille, talouspäällikölle ja asiantuntijapalvelujen päällikölle 
KVTES:n etuuksin. 

 
Päätös: 

 
 

https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10243
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Hallituksen syksyn kokousaikataulu 
 
Hallitus 71 § Hallituksen on syytä varautua kokoontumaan syyskaudella 2019 

kuukausittain, kuten edellisellä kaudella. 
 
  Kokousaikataulu: 
 
  21.8. 
  25.9.   hallituksen ja johtoryhmän seminaaripäivä 
  30.10. esitykset yhtymäkokoukselle 
  20.11. yhtymäkokous 
  18.12. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus pitää kokouksensa syksyllä 2019 ylläolevan aikataulun 

mukaisesti. 
 

Päätös: 
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Yhtymäkokouksen koollekutsuminen 
 
Hallitus  72 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus 
 
  1 päättää perussopimuksen 11 §:n nojalla kutsua yhtymäko-

kouksen koolle 12.6.2019 kello 13.00 Vaalijalan osaamis- ja tu-
kikeskuksen juhlasaliin Nenonpeltoon 

 
  2 esittää yhtymäkokouksen käsiteltäväksi mm. seuraavat asiat: 

1 Kokouksen järjestäytyminen 
 - kokouksen avaaminen 
 - osanottajaluettelon ja ääniluettelon vahvistaminen 
 - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 - puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
 - pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 
3 Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväk-

syminen  
4 Vuosikertomus 2018 
5 Vaalijalan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 30.4.2019  
6 Kuntayhtymän kehyssuunnitelma vuosille 2020 – 2022 
7 Tervon Kanervan palvelukodin ja korkotukilainan siirto 
8 Yhtymäkokousedustajien aloitteet ja hallitukselle osoitettavat  
 kysymykset 
9 Valitusosoituksen antaminen 
 

3 lähettää kokouskutsun ja esityslistan jäsenkuntien hallituksille ja 
kuntayhtymälle ilmoitetuille yhtymäkokousedustajille  

 
4 merkitsee tiedoksi liitteenä nro 5 olevan ääni- ja edustajamäärä-

luettelon. 
 
Päätös: 
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus  73 § 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 80 - 90 
  Avopalvelujen johtaja 565 - 602 
  Johtava lääkäri  6 - 11 
  Kuntoutuksen johtaja 672 - 741 
  Ylihoitaja  8 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Laatupäällikkö  - 
  Rehtori  4 - 5 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja 66 - 103 
  Avopalvelujen johtaja 386 - 495 
  Johtava lääkäri  38 - 59 
  Kuntoutuksen johtaja 698 - 1038 
  Ylihoitaja  102 – 137 
  Talouspäällikkö  19 - 22 
  Henkilöstöpäällikkö 1 
  Laatupäällikkö  1 
  Rehtori  30 - 41 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö 80 - 111 
 
  Hankintapäätökset  
  Kuntayhtymän johtaja H9 – H10 
   
  Ylläpitomaksupäätökset  
  Talouspäällikkö  - 
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Hallitus  73 § 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: 
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Hallitus  74 §   22.5.2019 
 
 
 
 
 
Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus  74 § Saapuneet kirjeet 
 
  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Osaamis- ja tukikeskukset vastaamaan lasten ja nuorten vaati-
vimpiin palveluihin, 17.4.2019 

- Uusi laki mahdollistaa sosiaali- ja terveystietojen tehokkaan ja 
tietoturvallisen käytön, 25.4.2019 

  
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/osaamis-ja-tukikeskukset-vastaamaan-lasten-ja-nuorten-vaativimpiin-palveluihin
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/osaamis-ja-tukikeskukset-vastaamaan-lasten-ja-nuorten-vaativimpiin-palveluihin
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-laki-mahdollistaa-sosiaali-ja-terveystietojen-tehokkaan-ja-tietoturvallisen-kayton
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-laki-mahdollistaa-sosiaali-ja-terveystietojen-tehokkaan-ja-tietoturvallisen-kayton
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Hallitus  75 §  22.5.2019 
 
 
 
 
 
 
Muut asiat 
 
Hallitus  75 § 
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Hallitus    22.5.2019 
 
 
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Valitusoikeus ja valitusperusteet 
 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 27.5.2019 kello 8.00 - 15.00 sekä Vaalija-
lan yleisessä tietoverkossa https://www.vaalijala.fi/poytakirjat  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://www.vaalijala.fi/poytakirjat

