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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Hallitus 103 § 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 19.9.2018. 

Päätösehdotus: 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää
tösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Hallitus 104 § Tarkastusvuorossa ovat Jaakko Leskinen ja Henna Pitkänen. 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Leskinen ja Jorma Räsänen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

YTT Hallitus 

{fJ 
>::P 

Yhtymäkokous 
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Talousarvion toteutuminen tammi-elokuulta 2018 

Hallitus 105 § Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 39,4 
miljoonaa euroa eli 64,5 % budjetoidusta. Tuottokertymä on 2, 1 %
yksikköä jaksotettua talousarviota huonompi. Edellisenä vuonna 
tuottojen toteutumaprosentti oli elokuun lopussa 63,4. Euromääräi
sesti tuotot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 2,8 miljoonaa eu
roa. Kasvu johtuu myyntituotoista. Tasaisella kertymällä toiminta
tuotot näyttävät jäävän talousarviosta vajaat 2 miljoonaa. Alkuvuo
teen verrattuna tilanne toimintatuottojen osalta on hieman parantu
nut. 

Jäsenkunnilta saadut myyntituotot ovat kasvaneet edellisvuodesta 
1, 7 miljoonaa euroa ja myynti ulkokuntiin on kasvanut edellisestä 
vuodesta noin 0,9 miljoonaa. Prosentuaalisesti kuntalaskutus yh
teensä on kasvanut edellisestä vuodesta 8,43 %. Jäsenkuntien 
laskutus on kasvanut 6,9 % ja ulkokuntien 14,5 %. Talousarviossa 
jäsenkunnilta saataviin korvauksiin on budjetoitu 43,9 miljoonaa ja 
toteutuma elokuun lopussa 27,3 miljoonaa. Tasaisella kertymällä 
päästään noin 41 miljoonaan, jolloin jäsenkuntalaskutuksessa ol
laan jäämässä budjettitavoitteesta noin 2,9 miljoonaa euroa. 

Ulkokunnilta saataviin korvauksiin on budjetoitu 9,4 miljoonaa 
euroa ja toteutuma elokuun lopussa oli 7, 1 miljoonaa. Jos ulkokun
tien palvelujen kysyntä jatkuu nykyisellä tasolla myös loppu vuoden 
ajan, tulee lopullinen tuottokertymä olemaan noin 10,7 miljoonaa, 
joka on suurin Vaalijalan historiassa. Tällöin ylitys budjettiin verrat
tuna olisi noin 1,3 miljoonaa. Kokonaisuudessaan kuntalaskutus on 
jäämässä budjettitavoitteesta 1,6 miljoonaa euroa. 

Asiakaslaskutus on pysynyt edellisvuoden tasolla toteutuman 
ollessa vajaat 1, 7 miljoonaa. Asiakasmaksuihin on budjetoitu 2,6 
miljoonaa. Tällä hetkellä toteutumaksi näyttäisi tulevan 2,5 miljoo
naa eli päästäneen lähes budjettitavoitteeseen. 

Toimintakulut olivat elokuun lopussa 37,5 miljoonaa euroa, jossa 
kasvua edellisvuoteen verrattuna on 3,2 miljoonaa. Toteutumapro
sentti on 63,2 eli 3,4 %-yksikköä jaksotettua talousarviota pienempi 
ja edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,2 %
yksikköä suurempi. Näin ollen toimintakulut ovat pysyneet hyvin ta
lousarvioraamissa. Palkkoja on maksettu 24,7 miljoonaa eli 65,8 % 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 
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Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2017 

Hallitus 106 § Kansaneläkelaitos on antanut 27.8.2018 päätöksen Vaalijalan 
kuntayhtymälle korvattavista työterveyshuollon kustannuksista 
vuodelta 2017. 

Korvausluokka 1 
Korvausluokka 11 

Korvauksen määrä on 

Korvausluokassa 1 
Korvausluokassa 11 
Maksetaan yhteensä 

Ilmoitetut 
kustannukset 

287 445,50 e 
265 991,55 e 

119 395,80 e 
132 995,78 e 
252 391,58 e 

Hyväksytyt 
kustannukset 

286 101,50 e 
265 991,55 e 

Hyväksytyistä kustannuksista korvataan 60 prosenttia korvausluo
kassa I ja 50 prosenttia korvausluokassa 11. Korvaus on määräyty
nyt työntekijäkohtaisen laskennallisen enimmäismäärän mukaan. 
Työntekijäkohtainen korvaus korvausluokassa I on 101,70 euroa ja 
korvausluokassa 11 113,28 euroa. Korvauksen määräytymisen pe
rusteena on ollut 1174 työntekijää. Vuoden 2016 hakemukseen 
verrattuna henkilökuntalisäys 93 henkilöä ja työterveyshuollon kulut 
kasvaneet v. 2016 verrattuna 25,5 prosenttia. Kasvu johtuu osin 
henkilökunnan määrän kasvusta ja osin työterveydenhuollon palve
lujen saatavuuden parantumisesta. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee korvauspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei 
siitä valiteta 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT ;'J"� Yhtymäkokous 
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Osastohoitajan virkanimikkeiden muuttaminen ja yhden viran lopettaminen 

Hallitus 108 § Nenonpellon yksiköissä on esimiehinä kuntoutusyksikön johtajia ja 
osastonhoitajia, joka on aikaisemmin laajasti käytössä ollut virka
nimike. Koska kaikki Nenonpellon yksiköt ovat profiloituneet kun
toutukseen, virkanimikkeet on syytä yhtenäistää. Kaikki osastonhoi
tajat ovat antaneet suostumuksensa virkanimikkeen vaihtamiseen. 
Nimikkeen vaihdolla ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy seuraavat virkanimikemuutokset: 

1 osastonhoitajan virkanimikkeet 37915003 (viranhaltija Saira
nen Kirsi), 37915004 (viranhaltija Matsi Anna), 37915007 (vi
ranhaltija Sailamo Inkeri), 37915013 (viranhaltija Matilainen 
Terttu), 37915022 (viranhaltija Ylänen Heli) muutetaan kun
toutusyksikön johtajaksi alkaen 1.10.2018 

2 osastonhoitajan virka 37915002 lakkautetaan 1.1.2019 alka
en, koska viranhaltija siirtyy eläkkeelle. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

f/f �























VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus 119 § 

Kokouspäivämäärä 

26.9.2018 

Sivu 

18 

Opintomatka Espanjaan 21. - 25.11.2018 

Hallitus 119 § 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. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Kuutinharjun uudisrakentamisurakan urakoitsijoiden valinta 

Hallitus 121 § Kuutinharjun uudisrakentamisen urakkatarjouskilpailujen tarjousai
ka päättyi 20.9.2018. Saadut tarjoukset ovat liitteessä nro 6. 

Halvimpien tarjousten yhteissumma on 2 496 815 euroa (alv 0). 
Kun siihen lisätään suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset on 
hankkeen kokonaisarvo 2 700 000 euroa (alv 0), joka on Valtion 
asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ehdollisen rahoituspää
töksen loppusumma, näin ollen ARAita voidaan odottaa myönteistä 
rahoituspäätöstä hankkeelle. Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää 
vielä tänä syksynä. 

Halvimmat tarjoukset ovat (alv 0): 

Rakennustekniset työt: 
Rakennusliike Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy ........... 1 818 000 euroa 
Sähkötyöt: TS Sähkötekniikka Oy ..................................... 275 000 euroa 
LVI-työt: Castmet Oy ................................................... 333 064, 52 euroa 
Taloautomaatio: Siemens Oy .............................................. 21 400 euroa 
Sammutuslaitteisto: Firecon Group Oy .............................. .49 350 euroa 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy halvimmat tarjoukset ja antaa kuntayhtymän 
johtajalle valtuudet valmistella ja allekirjoittaa urakkasopimukset, 
rakennustyöt voidaan aloittaa, kun ARA on antanut siihen luvan. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 

r,·� Yhtymäkokous 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 

Hallitus 122 § 26.9.2018 21 

Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

Hallitus 122 § 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 
Laatu päällikkö 
Rehtori 

Työkokemuslisäpäätökset 
Henkilöstöpäällikkö 

Hankintapäätökset 
Kuntayhtymän johtaja 

Ylläpitomaksupäätökset 
Talouspäällikkö 

Päätösnumero 
56-63

273 - 293 

17 -19 

378 -422 

17 

3 -14 

153 -183 

570 -693 

132 -146 

1416-1772 

269 -331 

37 -42 

12 - 13 

6 

70 -76 

135-170

H10 

84-92

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT r ,·� '"--·-"'
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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 
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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 1.10.2018 kello 8.00 - 15.00. 




