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KOKOUSAIKA 23.1.2019 kello 10.05-11.15 

KOKOUSPAIKKA Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, ruokasalin kabinetti 

SAAPUVILLA 
Varsinainen jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä OLLEET JÄSENET 

Pj. Anja Manninen X Katariina Mutka 
Vpj. Veijo Koljonen X Pirjo Hänninen 

Jäsenet Sirpa Alho-Törrönen X Hannu Ylänen 

Mervi Eskelinen X Anne Korhola X 

Seppo Hujanen X Mari Blommendahl 

Markku Häkkinen X Tauno Nurmio 

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 Kuntayhtymän johtaja likka Jokinen, esittelijä 
OLLEET Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, pöytäkirjanpitäjä 

ASIAT 1 - 15 § 

PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

'� 
%ninen \\_�������� Allekirjoitus Marja-L · a Jantun 

PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
TARKISTAMINEN Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 

Tarkastusaika 23.1.2019 

l 

Allekirjoitus d�en �

PÖYTÄKIRJAN Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, toimiston virallinen ilmoitustaulu 
NÄHTÄVÄNÄOLO 25.1.2019 kello 8.00 - 15.00 sekä Vaalijalan yleinen tietoverkko 

httQs://www.vaalijala.fi/Qoy:!akirjat 

Allekirjoitus �-�--... -P� ,innunen, 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 16.1.2019. 

Päätösehdotus: 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös
valtaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Hallitus 2 § Tarkastusvuorossa ovat Markku Häkkinen ja Paavo Karvinen. 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Häkkinen ja Paavo Karvinen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Sateenkaaren erityiskoulun oppilaspäätökset 

Hallitus 5 § Sateenkaaren erityiskoulussa on toimittu siten, että tavanomaiset 
oppilaskohtaiset viranhaltijapäätökset on tehnyt rehtori. Perusope
tuksen järjestäminen edellyttää, että opetuksen järjestäjä nimeää 
perusopetukseen liittyvään päätöksentekoon viranomaisen. 

Eniten erityisopetuksessa joudutaan tekemään perusopetuslain 17 
§:n mukaisia erityiseen tukeen liittyviä päätöksiä. Erityinen tuki on
kolmiportaisen tuen vahvin muoto ja sitä annetaan oppilaalle, joka
opiskelee kokoaikaisessa erityisopetuksessa. Erityisen tuen päätös
sisältää kaikki oppilaan tarvitsevat opetusjärjestelyt. Erityisen tuen
päätös tarkistetaan toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitse
männelle vuosiluokalle siirtymistä. Sateenkaaren erityiskoulun
kaikki oppilaat kuuluvat erityisen tuen piiriin.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset 
lapset. Heille on tehtävä yksilöllinen hallintopäätös sekä pidennetyn 
oppivelvollisuuden piiriin ottamisesta että erityisen tuen antamises
ta. 

Sateenkaaren erityiskoulussa käy oppilaita lyhytaikaisessa kuntout
tavassa opetuksessa. Oppilaiden virallinen koulupaikka on kuiten
kin oman kotikunnan nimeämä koulu. Jaksojen ajaksi olisi syytä 
tehdä perusopetuslain 18 § mukainen päätös erityisistä opetusjär
jestelyistä, jolloin vastuu koulunkäynnin toteuttamisesta voitaisiin 
päätöksessä todeta siirrettäväksi Sateenkaaren erityiskouluun jak
son ajaksi. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus myöntää Sateenkaaren erityiskoulun rehtorille oikeuden 
tehdä päätöksiä oppilaille erityiseen tukeen, pidennettyyn oppivel
vollisuuteen ja lyhytaikaiseen kuntouttavaan opetukseen liittyen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

K-\ )r 
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Perhehoidon maksujen tarkistus, perusteet ja ohjeet vuodelle 2019 

Hallitus 7 § Liitteenä nro 2 on esitys Vaalijalan järjestämän perhehoidon perus
teista ja ohjeista 1.1.2019 alkaen. Esitys perustuu kuntayhtymän täl
le vuodelle hyväksyttyyn talousarvioon, perhehoitolakiin sekä STM:n 
antamaan ohjeistukseen. Hoitopalkkioiden ja kulukorvauksien pe
rusteena olevia euromääriä sekä voimassa olevia maksuja on Vaali
jalassa korotettu vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön päättä
mien indeksikorotusten mukaisesti. Perhehoitajalaissa määriteltyä 
hoitopalkkion vähimmäismäärää on korotettu ministeriön päätöksel
lä 1.1.2019 alkaen 799,84 euroon/kk. Hoitopalkkion euromääriä on 
tämän vuoden alusta ministeriön päätöksellä tarkistettu palkkion 
osalta 1,87 %. Palkkioiden tarkistuksen perusteena on työntekijän 
eläkelakiin perustuva palkkakerroin. Kulukorvauksen osalta elinkus
tannusindeksin pisteluku on noussut edellisestä vuodesta 1,5 %, jo
ten kulukorvausten vähimmäismäärää on ministeriön päätöksellä 
tarkistettu indeksin muutosta vastaavasti ylöspäin 420,09 euroon/kk. 

Vuodelle 2019 korotuksia pitkäaikaisen perhehoidon hoitopalkkion 
perusmaksuun ei tehdä edellä mainittujen tasojen mukaisesti, koska 
hoitopalkkion alin maksuluokka on Vaalijalan perhehoidossa vä
himmäismäärää korkeampi. Hoitopalkkioiden hoitoisuuteen perustu
vat maksuluokat pysyvät pitkäaikaisessa perhehoidossa samalla ta
solla kuin vuonna 2018: 
Maksuluokka 1 800 €/kk 
Maksuluokka 2 900 €/kk 
Maksu luokka 3 1100 €/kk 
Maksuluokka 4 1400 €/kk 
Vaativaa hoitoa tarvitsevien osalta hoitopalkkio voidaan erityista
pauksissa määritellä tapauskohtaisesti. Hoidon tarvetta ja hoitopalk
kion määrää arvioidaan vuosittain. 

Lyhytaikaisen perhehoidon maksuja korotetaan 1,9 % ja kulukor
vausta 1,5 %. Hoitopalkkio lyhytaikaisessa perhehoidossa on 65 -
89 €/hoito päivä ja kulukorvaus 33, 10 €/hoito päivä. Uutena palveluna 
otetaan käyttöön osavuorokautinen perhehoito (hoitopäivän pituus 
alle 12 h). Osavuorokautisessa perhehoidossa hoitopalkkio on 33 -
45 €/hoitopäivä ja kulukorvaus 16,60 €/hoitopäivä. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YIT Hallitus Yhtymäkokous 
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Vaalijalan henkilöstötutkimus 2018 

Hallitus 1 0 § Vaalijalassa toteutettiin loppuvuodesta 2018 henkilöstötutkimus, 
jonka tulosten kooste on liitteenä nro 6. Edellinen vastaava tutki
mus tehtiin vuonna 2016. 

Vastausprosentti oli 64 % ja se kasvoi vuodesta 2016, jolloin se oli 
51 %. Vastaukset olivat yleislinjaltaan samansuuntaisia kuin edelli
sellä kerralla. Yleislinjassa muutos oli negatiivinen eli arvosanat 
ovat laskeneet jonkin verran. 

Työntekijät arvioivat oman toimintansa ja osaamisensa paaosin 
erinomaiseksi, esimiesten toiminnan pääosin hyväksi ja johdon 
toiminnan pääosin tyydyttäväksi. Työilmapiirissä ja keskustelukult
tuurissa nähtiin korjattavaa kuten vuonna 2016. Yksi keskeinen 
tunnistettu työhyvinvointia haittaava tekijä on edelleen selän takana 
pahaa puhuminen. Tulokset ovat hyvin samanlaiset kuin vastaavis
sa tutkimuksissa sosiaali- ja terveysalalla. 

Työyksikkökohtaisissa tuloksissa on suuria eroja. Sektorijohtajat 
suunnittelevat kohdistettuja toimenpiteitä niin yksikköihin, joissa tu
lokset poikkeavat alaspäin vertailuryhmästä. Esimiehille järjeste
tään koulutusta työhyvinvoinnin tukemisen teemoista. Johtoryhmä 
tulee järjestämään Learning Cafe-tyyppisiä kohtaamisia henkilö
kunnan kanssa ja tulee jalkautumaan työyksikköihin kuuntelemaan 
työntekijöitä tämän vuoden aikana. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee tiedoksi Vaalijalan henkilöstötutkimuksen 2018. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Pieksämäen Savosetin vuokrasopimus 

Hallitus 11 § Pieksämäen kaupunki möi huutokaupalla Pieksämäen Savosetin 
toimitilat Sähköpari Oy:lle. Uuden omistajan kanssa on käyty vuok
raneuvotteluja, jotta Savosetin palvelutoiminta voisi tiloissa jatkua. 

Neuvotteluissa on saatu aikaan liitteenä 7 oleva vuokrasopimus
luonnos ja vastuunjakotaulukko. Tilojen vuokra nousisi noin 11 000 
euroa vuodessa, mutta aikaisempaa kohtuullisempi vastuunjako 
käyttökustannuksissa toisi vastaavasti hieman säästöä. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy vuokrasopimusluonnoksen ja vastuunjakotaulu
kon ja antaa kuntayhtymän johtajalle oikeuden sopia muista yksi
tyiskohdista ja allekirjoittaa vuokrasopimuksen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YIT Hallitus Yhtymäkokous 
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Saatavien poistaminen myyntireskontrasta 

Hallitus 12 § Yhteenveto yleislaskutuksen saatavista, joita esitetään perinnän 
epäonnistumisen vuoksi poistettavaksi myyntireskontrasta, on liit
teenä nro 8 (SALASSA PIDETTÄVÄ, Julkisuuslaki 621/99 § 24, 
kohta 25). 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää poistaa yleislaskutuksen saatavia liitteen nro 8 
mukaisesti 703,92 euroa ja siirtää ne myyntisaamisten luottotappi
oihin. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

Hallitus 14 § 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 
Laatupäällikkö 
Rehtori 

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

Työkokemuslisäpäätökset 
Henkilöstöpäällikkö 

Hankintapäätökset 
Avopalvelujen johtaja 

Ylläpitomaksupäätökset 
Talouspäällikkö 

Päätösnumerot 
2018 2019 

80-84 1-6

427 -450 1 -109

23-28

473-521 1-54

26 1

225-230

1218-1303

181 -182

2543-2647

494-512

55

109 

217 -221 

H1/2018 

113-117/2019

1 

1-4

1 -68

1-3

1 -135

1-9

1-9

1-3

1 -19 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Hallitus 14 § Muut päätökset 

Kuntayhtymän johtaja 1/2019 
- Toiminnallisen kuntoutuksen suoritehinnat 1.1.2019 alkaen, 9.1.2019

Avopalvelujen johtaja 1 - 3/2019 
- Henkilökunnalta perittävät ateriakorvaukset 1.1.2019 lukien, 3.1.2019
- Kuntahinnan tarkistaminen/Savoset Mikkeli, 14.1.2019

Talouspäällikkö 1/2019 
- Henkilökunnalta perittävät ateriakorvaukset 1.1.2019 lukien, 7.1.2019

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 Hallitus Yhtymäkokous 
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Tiedoksiannot hallitukselle 

Hallitus 15 § Lähetetyt kirjeet 

Valvira/Ylitarkastaja Sari Mehtälä 
- Vastaus lisäselvityspyyntöön, Vaalijalan tuottamat palvelut

KSSHP:n sopimuksen puitteissa, 12.1.2019

Saapuneet kirjeet 

Kuntaliitto 
- Vuoden 2018 yleiskirjeluettelo, yleiskirje 3.1.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Tulorekisterin käyttöönotto tuo muutoksia työeläkelakeihin,

19.12.2019
- Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallin

nonalalla, 20.12.2018
- Kuntien sote-ulkoistusten ja investointien rajoittaminen jatkuu,

28.12.2018

Muuta 
- Vaalijalan toimintakokonaisuus ja tuleva maku-sote -uudistus,

STM, Muistio 8.1.2019

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Muut asiat 

Kokouspäivämäärä 

23.1.2019 

Hallitus 16 § Muita asioita ei ollut. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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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. Oikaisuvaalimusasiakirjat 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 25.1.2019 kello 8.00 - 15.00 sekä Vaalija
lan yleisessä tietoverkossa https:l/www.vaaliiala.fi/poytakiriat 




