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Anja Manninen Marja-Liisa Jantunen 
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TARKISTAMINEN 
 
 
 
 
Allekirjoitus 

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 
Tarkastusaika: Tarkastusaika: 
 
 
 
x x 

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 
 
 
Allekirjoitus  

Yleisessä tietoverkossa Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla 27.9. - 11.10.2021 
https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 
 
 
Sirpa Kinnunen, hallinnon sihteeri 

 

https://www.vaalijala.fi/poytakirjat
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 122 - 123 §   22.9.2021 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 122 § 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 15.9.2021.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 123 § Tarkastusvuorossa ovat Paavo Karvinen ja Mirja Koski. 
 
  Päätös: 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 124 §   22.9.2021 
 
 
 
 
 
Talousarvion toteutuminen tammi-elokuu 2021   
 
Hallitus 124 § Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 52,2 

miljoonaa euroa eli 74,7 % budjetoidusta. Tuottokertymä on 12,1 % 
jaksotettua talousarviota parempi. Edelliseen vuoteen verrattuna 
toimintatuottoja on kertynyt 3,3 miljoonaa euroa enemmän. Kasvua 
on 6,8 %. Tasaisella kertymällä toimintatuottoja näyttäisi kertyvän 
noin 8 miljoonaa yli budjetoidun. 

 
  Jäsenkunnille myynnissä on tapahtunut käänne parempaan suun-

taan. Jäsenkunnilta on saatu korvauksia 29,7 miljoonaa. Tämä on 
0,6 miljoonaa euroa yli jaksotetun talousarvion.  

 
  Ulkokuntamyynteihin on budjetoitu noin 18 miljoonaa euroa. Elo-

kuun lopussa ulkokuntamyynti oli 17,3 miljoonaa toteutuman olles-
sa 96 %.  Mikäli ulkokuntien palvelujen kysyntä jatkuu nykyisellä 
tasolla myös loppuvuoden ajan, tulee lopullinen tuottokertymä ole-
maan noin 25,9 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan kuntalasku-
tus on ylittymässä budjettitavoitteesta noin 5,9 miljoonaa euroa. 

 
  Asiakaslaskutus on pysynyt lähes edellisvuoden tasolla toteutuman 

ollessa 1,8 miljoonaa euroa eli 71,4 % budjetoidusta. Tässäkin las-
kutuksessa tullaan saavuttamaan budjettitavoite. 

 
  Toimintakulut olivat elokuun lopussa 46,8 miljoonaa euroa eli 69,1 

% budjetoidusta. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on 2,9 mil-
joonaa euroa eli 6,6 %. Budjettitavoite on ylitetty noin 1,6 miljoonal-
la eurolla. 

 
  Palkkoja on maksettu 31,7 miljoonalla eurolla. Tämä on 74,4 % 

budjetoidusta. Edelliseen vuoteen verrattuna palkkamenot ovat 
kasvaneet 2,3 miljoonaa euroa eli 8 %. Palkkamenoissa erityisesti 
sijaisten palkkakulut ovat kasvaneet eniten suhteessa muihin palk-
koihin. Tämän hetken arvion mukaan palkkamenot yhteensä tule-
vat ylittymään noin 5 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan henki-
löstökulut ovat ylittyneet budjetoidusta 5,9 % 

 
  Palvelujen ostoihin on käytetty 4,3 miljoonaa euroa. Tämä on 6,3 

% eli 0,4 miljoonaa euroa alle budjetoidun.  



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 124 §  22.9.2021    
 
 
 
 
   
Hallitus 124 § Myös tarvikkeiden ostot ovat toteutuneet alle budjetoidun. Ostoihin 

on käytetty 2,8 miljoonaa euroa eli 53,4 %.  
 
  Toimintakate oli elokuun lopussa noin 5,4 miljoonaa euroa. Tämä 

on 3,3 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Vuosikate oli 5,3 mil-
joonaa euroa, poistot 1,3 miljoonaa euroa.  Tilikauden tulos + 4 mil-
joonaa euroa sekä tilikauden ylijäämä elokuun lopussa 4 miljoonaa 
euroa. Loppuvuoden tulosta pienentää mm. Pappilanmäen palve-
lukodin käynnistyksen aiheuttamat kulut. 

 
  Nettoinvestointeihin on budjetoitu 4,3 miljoonaa euroa. Tästä on 

käytetty elokuun loppuun mennessä 1,3 miljoonaa eli 30,4 %. Suu-
rimmat investointimenot painottuvat loppuvuoteen. 

 
  Esityslistan mukana seuraa tuloslaskelma ajalta 1.1. – 31.8.2021 

sekä taulukko pankkitilien alimmista saldoista.  
 
  Valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 389 9224.

  
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee talousraportin tiedoksi. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 125 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Vuoden 2021 investointiohjelman päivitys  
 
Hallitus 125 § Joulukuussa 2020 hyväksyttyyn investointiohjelmaan on tullut tarve 

tehdä lukuisia muutoksia johtuen peruuntuneista tai viivästyneistä 
hankkeista ja toisaalta vuoden aika havaituista investointitarpeista 
ja niiden muutoksista. Investointimenojen nettosumma on kuitenkin 
pysynyt samana, jonka yhtymäkokous hyväksyi 18.11.2020 eli  
4 278 000 euroa. Joulukuun investointiohjelma on liitteenä nro 1 ja 
päivitetty investointiohjelma on liitteenä nro 2. 

 
  Päivitetyssä investointiohjelmassa on luonnos vuosien 2022 - 2024 

investointiohjelmasta hallituksen tiedoksi ja kommentoitavaksi. 
Koska hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023 ei liene tarpeen tässä 
vaiheessa suunnitella vuoden 2025 investointeja.   

 
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 602 78. 
     
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus hyväksyy investointiohjelman 2021 päivityksen ja antaa 

tarvittaessa ohjeita vuosien 2022 - 2024 investointien budjetointiin. 
  
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 126 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Sateenkaaren erityiskoulun vuosisuunnitelma 2021 - 2022 
 
Hallitus 126 § Sateenkaaren koulu tuottaa erityisopetuksen ja –kasvatuksen 

palveluita niille erityisen tuen oppilaille, jotka eivät voi käydä koulua 
omassa lähikoulussaan tai jotka tarvitsevat opetuksen lisäksi muu-
ta lyhyt- tai pitkäaikaista kuntoutusta. Koulu tarjoaa kunnille myös 
erityisopetuksen konsultaatio- ja ohjauspalveluita. 

 
  Sateenkaaren erityiskoulun vakituisten oppilaiden määrä on 

20.09.2021 tehdyn laskennan mukaan 64. Syksyllä 2020 vastaava 
luku oli 71 oppilasta. Vakituisten oppilaiden lisäksi koulussa anne-
taan opetusta lyhytaikaisessa kuntoutuksessa oleville lapsille ja 
nuorille. Heitä on viikoittain 6 – 10 oppilasta. Oppilaat tulevat kou-
lulle sekä oppilaskodeilta että päivittäin kotoa käsin. Tällä hetkellä 
päivittäin kotoa käyviä oppilaita on 29.  

 
  Sateenkaaren erityiskoulussa opiskelee esiopetuksessa 2 oppilas-

ta, alakoulussa 23 ja yläkoulussa 39. Psykososiaalisen tuen oppi-
laita koko koulun oppilasmäärästä on 29. Vaikeimmin vammaisia 
oppilaita on 14. Muu vammaisopetusryhmään kuuluvia oppilaita on 
21. Heidän määrä on laskenut 7 oppilaalla, jolla on merkittävä vai-
kutus valtionosuuksiin. Toisaalta pitkäaikaisia kuntoutuspaikoilla 
olevia oppilaita on 6, joista saadut kuntakorvaukset kompensoivat 
puuttuvia valtionosuuksia. Koulun opetuskapasiteetti on siis täys-
käytössä. 

 
  Opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat koulun henkilöstö (26 työn-

tekijää) ja oppilaskodeilta tulevat henkilökohtaiset lähiohjaajat noin 
50 henkilöä. 

 
  Valmistelija rehtori Satu Varpainen, p. 050 3899 416.   
     
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus hyväksyy Sateenkaaren erityiskoulun vuosisuunnitelman 

2021 - 2022. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 127 §   22.9.2021 
 
 
 
 
 
Vaalijalan avopalvelujen ja asiantuntijapalvelujen suoritehinnat vuodelle 2022 
 
Hallitus 127 § Nenonpellon laitoskuntoutuksen hinnat vuodelle 2022 hyväksyttiin 

hallituksessa jo 26.5.2021 § 71. Koska tulevan vuoden suoritehin-
nat hyväksytään ennen talousarvion käsittelyä, tulee talousarvio ta-
sapainottaa siten, että hyväksytyillä suoritehinnoilla voidaan kattaa 
menot. Talousarvion sitovuus on siis nettoperusteinen.  

 
  Asuminen, tekeminen ja perhehoito 
 
  Avopalvelujen (asuminen, tekeminen, perhehoito) hinnoittelussa 

tavoitellaan yksikkökohtaista kulujen ja tulojen tasapainoa, alijää-
mäisten yksiköiden talous pyritään tasapainottamaan vuoteen 2022 
mennessä. Asumisen ja tekemisen palveluhinnoittelun perusteista 
on tiedotettu ja käyty neuvotteluja palvelujen järjestämisvastuisten 
organisaatioiden edustajien kanssa. Yleisimmin yksiköissä on tehty 
1,0 – 2,0 % hintojen korotuksia yleisen kustannustason nousun 
mukaisesti. Kaikissa yksiköissä palvelujen hintoja ei ole nostettu, 
jos yksikön käyttötalousbudjetti sen sallii. Yksiköiden toiminnan te-
hostamisen keinoja haetaan jatkuvasti (esimerkiksi henkilöstömää-
rä, tilaratkaisut, toimintakulut) asiakasturvallisuutta ja työntekijöiden 
osaamisen tasoa kuitenkaan vaarantamatta. 

 
  Kuutinharjun, Sipulin ja Kahvimyllyn palvelukodeissa on ollut tar-

peen tehdä isompia hintojen korotuksia vuosien 2020 - 2022 aika-
na (4 - 14 %), jotta yksiköiden toiminnan ja talouden muutostarpei-
siin voitaisiin vastata. Muutostarpeet ovat johtuneet palvelukodin 
asiakasrakenteen muuttumisesta vaativammaksi ja asiakaskohtai-
siin maksuluokkiin siirtymisestä. Kolme vuotta sitten todetut hinto-
jen korotustarpeet on jaettu näiden yksiköiden osalta useamman 
vuoden ajalle, koska kuntaneuvotteluissa on tullut esille kuntien 
heikot mahdollisuudet hintojen korotuksiin. Sipulin ja Kahvimyllyn 
palvelukotien osalta saavutetaan talouden tasapaino vuonna 2022, 
Kuutinharjun osalta jatketaan toiminnan ja talouden kehittämistä 
tasapainon saavuttamiseksi. Perhehoidossa on taulukkohintojen li-
säksi käytössä asiakaskohtainen sopimushinnoittelu, jos asiakkaan 
avun ja tuen tarpeet ovat erityisen suuret. Näitä yksilöllisiä hintoja 
joudutaan tarkistamaan enemmän, jotta perhehoidon kustannukset 
katetaan. Pieksämäellä ja Jyväskylässä päivätoiminnan hinnoitte-
lua korotetaan 12 %, jotta Länsirinteen ja Sääksvuoren toiminta-
keskusten toimitilojen muutoksesta aiheutuvat kustannukset voi-
daan kattaa.  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 127 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Hallitus 127 § Varkaudessa Hongiston palvelukodin hintaa nostetaan 8 %, koska 

laskennalliset asiakaspaikat vähenevät yhdellä. Hongiston palvelu-
kotiin ei ohjata asumaan entiseen tapaan uusia asiakkaita. Palve-
lukodin osalta odotetaan Varkauden kaupungin ja Pohjois-Savon 
hyvinvointialueen ratkaisua uusien korvaavien tilojen rakentamises-
ta. 

 
  Asiakkaan rajoitustoimenpiteiden arviointi voidaan ostajakunnan 

niin halutessa toteuttaa asumispalvelun lisäksi ostettavana lisäpal-
veluna. Arviointipalvelun hinta määräytyy ostettavien asiantuntijoi-
den (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) määrän ja asiakkaan ra-
joitustoimenpiteiden määrän perusteella. 

 
  Asiantuntijapalvelut 
 
  Vaalijalan alueellisten poliklinikoiden ja liikkuvien kuntoutuspalvelu-

jen palveluhinnasto koostuu kahdesta osasta, jotka täydentävät 
toisiaan. Palveluhinnaston alkuosassa on määritelty käytössä ole-
van viiden hintaryhmän yleiset periaatteet, kuntoutuksen suunnitte-
lu moniammatillisessa työryhmässä ja kehitysvammalain mukaisiin 
rajoitustoimenpiteisiin liittyvä arviointi ja konsultaatio. Palveluhin-
naston toinen osa muodostuu ammattiryhmäkohtaisesta hinnoitte-
lusta, jossa on tarkemmat palvelukuvaukset ammattiryhmittäin. 
Vuoden 2022 hinnoittelu säilyy samalla tasolla kuin vuonna 2021. 

 
  Vaalijalan vuoden 2022 suoritehinnat koostetaan yhtenäiseksi 

hinnastoksi ja julkaistaan nettisivuilla. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus hyväksyy avopalvelujen ja asiantuntijapalvelujen hinnastot 

vuodelle 2022 liitteen nro 4 mukaisesti. 
 
     
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 128 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Kiinteistön hankinta Pohjois-Savon lasten yksikölle  
 
Hallitus 128 § Pohjois-Savoon tarvitaan lasten oppilaskoti, jotta Nenonpellon 

oppilaskotien palvelujen kysyntäpainetta voidaan helpottaa. Asiaa 
on valmisteltu vuosia ja seurattu myös alueen kuntien ja sairaan-
hoitopiirin palveluratkaisuja. Tilanne on pysynyt ennallaan. Toimin-
nan perustamishankkeesta tehtiin myönteinen päätös hallituksessa 
16.6.2021 § 94. 

 
  Kuopion Haminalahdessa on osoitteessa Haminamäentie 20 oma-

kotitalo vuodelta 1984.  Sen kokonaispinta-ala 461 m2, josta asuin-
pinta-ala on 350 m2. Lohkottava tontti noin 1,6 ha rajoittuen Kalla-
veteen. Kohteen hintapyyntö on 795 000 euroa ja kuntoarvioiden 
mukaan korjaus- ja muutostöille on varattava 300 000 euroa (alv 
0). Keskeisin avoin kysymys on rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutos, koska palvelutoiminta olisi laitoshoitoa. Tiloihin voidaan 
kunnostaa kuusipaikkainen yksikkö. Tontin rakennusoikeus on jo 
käytetty. Liitteenä nro 5 on kohteen esittelyaineistoa. Linkki kuva-
esittelyyn: 

  https://www.etuovi.com/kohde/21476453?haku=M1724577175  
 
  Jos investointihanke olisi miljoonan (alv 0) niin tilakustannukset 

olisivat 10 vuoden maksuajalla noin 10 % palvelutoiminnan koko-
naiskustannuksista. Kustannusosuus on hyvin palvelutoiminnan 
kannettavissa. 

 
  Hanke on huomioitu päivitetyssä Vaalijalan investointiohjelmassa. 
   
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 602 78. 
   
     
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet valmistella ja 

allekirjoittaa kauppakirja kohteesta sillä ehdolla, että rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutos on hyväksytty ja hankkeen investointi-
kustannukset korjauksineen ovat enintään miljoona euroa. 

 
  Päätös: 
 
 

https://www.etuovi.com/kohde/21476453?haku=M1724577175
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 129 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Etelä-Savon poliklinikan Mikkelin toimipisteen sulkeminen  
 
Hallitus 129 § Etelä-Savon poliklinikan Mikkelin toimipisteen tarve on vähentynyt 

vuosien 2020 - 2021 aikana siinä määrin, että sen ylläpitäminen ei 
ole enää mielekästä. Asiakkaat Etelä-Savosta voidaan ohjata Piek-
sämäen Nenonpolin palveluihin. Essoten alueella asiakkaat ovat 
ohjautuneet pääasiassa Essoten palveluihin. 

   
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 602 78. 
     
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus hyväksyy Etelä-Savon poliklinikan Mikkelin toimipisteen 

sulkemisen 31.12.2021. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 130 §   22.9.2021  
 
 
 
 
 
Nenonpellon ateriapalvelujen tuotantotilojen peruskorjauksen urakkatarjoukset  
 
Hallitus 130 § Nenonpellon ateriapalvelujen tuotantotilojen peruskorjauksen 

suunnitteluasiakirjoihin perustuva tavoitehintalaskelma on yhteensä 
1 409 000 euroa (alv 0). Tavoitehinta on huomioitu päivitetyssä in-
vestointisuunnitelmassa 2021. 

 
  Saadut halvimmat urakkatarjoukset (alv 0) olivat: 
 
  Rakennustekniset työt 
    Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy ....................549 000 euroa 
  LVI-työt 
    Suomen Talotekniikka Pieksä Oy ....................327 500 euroa 
  Kalusteet ja laitteet asennuksineen 
    Electrolux Professional Oy ...............................268 000 euroa 
  Sähkötyöt 
    Sähkötoimisto Kenttälä Oy ................................ 73 800 euroa 
  Taloautomaatiotyöt 
    Siemens Oy ...................................................... 17 600 euroa 
  Urakat yhteensä ............................................. 1 235 900 euroa. 
 
  Liitteenä nro 6 tarjouskoosteet (ei julkisuuteen, JulkL 621/99 § 7). 

Taloautomaatiotyöt ovat osa Vaalijalan kokonaisjärjestelmää, joten 
tarjous pyydettiin vain järjestelmätoimittajalta. 

 
  Sopimussuhde urakoitsijoihin syntyy vasta urakkasopimusten 

allekirjoituksen jälkeen. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy halvimmat urakkatarjoukset ja valtuuttaa kuntayh-

tymän johtajan järjestämään urakkaneuvottelut ja valmistelemaan 
ja allekirjoittamaan urakkasopimukset. 

  
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus 131 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Rekrytointikannustimien maksaminen uusille ammattilaisille  
 
Hallitus 131 § Rekrytointi on vaikeutunut huomattavasti vuoden 2021 aikana. 

Erityisesti ympärivuorokautisesti kuntoutusta ja ohjausta tarjoavissa 
yksiköissä on ollut pula uusista ammattitaitoisista työntekijöistä, 
mutta pulaa on ollut myös eri alojen asiantuntijatehtävissä työsken-
televistä työntekijöistä.   

 
  Rekrytointia helpottaa eräiden tehtäväkohtaisten palkkojen tarkis-

taminen. Rekrytointitilanteissa tarvitaan kuitenkin kertaluontoista 
kannustinta aidosti uusille työntekijöille, joilla on ammattiin vaadit-
tava tutkinto.  

   
  Rekrytointikannustin koostuisi kahdesta eri osasta: tullessaan 

rekrytoitu henkilö saisi 100 euroa ylimääräistä saldoa ePassiin. Kun 
työntekijä olisi ollut Vaalijalassa töissä 6 kuukautta, hän saisi 600 
euron kertakorvauksen rekrytointikannustimena.  

 
  Kustannusvaikutus olisi noin 70 000 € vuodessa, mikäli rekrytoituja 

ammattilaisia olisi 100 henkilöä. Rekrytointikannustimet olisivat 
voimassa 31.12.2022 asti. 

 
  Rekrytointikannustimia ei makseta työntekijöille, joiden edellisen 

Vaalijalan työsuhteen ja uuden Vaalijalan työsuhteen aikaväli on 
vähemmän kuin neljä kuukautta. 

 
  Valmistelijat henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara, p. 050 3899 202 

ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 602 78. 
     
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus hyväksyy edellä esitetyt rekrytointikannustimien maksami-

sen uusille työntekijöille, joilla on ammattiin vaadittava tutkinto, 
kannustimet ovat voimassa 31.12.2022 asti. 

  
  Päätös: 
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Hallitus 132 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Uuden sosiaalityöntekijän viran perustaminen  
 
Hallitus 132 § Vaalijalassa on tällä hetkellä kahdeksan sosiaalityöntekijän virkaa. 

Sosiaalityöntekijöiden työ jakautuu siten, että Vaalijalan Pohjois-
Savon poliklinikalla työskentelee sosiaalityöntekijä kokoaikaisesti ja 
Etelä-Savon poliklinikka vie toisen sosiaalityöntekijän työajasta 
noin 50 %. Osaamis- ja tukikeskukseen jää kuuden sosiaalityönte-
kijän kokonaistyöpanos ja yhden sosiaalityöntekijän työajasta 50 
%. Lisäksi kaksi osaamis- ja tukikeskuksen sosiaalityöntekijää te-
kee perheterapiaa noin 40 % työajastaan. Osaamis- ja tukikeskuk-
sen sosiaalityön tarve on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana 
merkittävästi. Liitteenä nro 7 on johtavan sosiaalityöntekijän Tiina 
Kinnusen tarkempi selvitys tarpeesta. 

 
  Valmistelijat johtava sosiaalityöntekijä Tiina Kinnunen, p. 050 389 

9256 ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 602 78. 
     
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus hyväksyy uuden sosiaalityöntekijän viran perustamisen 

(48390 001) välittömästi ja antaa luvan viran täyttämisprosessin 
käynnistämiseen. 

  
  Päätös: 
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Hallitus 133 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutalan sivutoimi  
 
Hallitus 133 § Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala on valittu 27.8.2021 Etelä-

Savon hyvinvointialueen valmistelun erityispalvelujen projektipäälli-
köksi 50 %:n työpanoksella 31.1.2023 asti. Asia on myönteinen 
Vaalijalan kannalta, koska näin voidaan vahvistaa hyvinvointialu-
een valmistelua Vaalijalan asiantuntemuksella. 

 
  Koska hyvinvointialueiden valmistelun valtionrahoitus on niukka, 

tulee Vaalijalan päätyönantajana huolehtia siitä, että avopalvelujen 
johtajana yhteenlaskettu palkka ei sivutoimen johdosta laske. Toi-
saalta lopettaville organisaatioille on asetettu virka-apuvelvoite eli 
velvoite osallistua valmisteluun ilman korvausta. 

   
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 602 78. 
     
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus hyväksyy avopalvelujen johtajan sivutoimen hyvinvointialu-

een valmistelijana ja varmistaa tarvittaessa, että avopalvelujen joh-
tajan palkka ei sivutoimen johdosta laske. 

 
  Päätös: 
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Hallitus 134 §   22.9.2021  
 
 
 
 
 
Eräiden johtoryhmän jäsenten palkan tarkistaminen vuosittain 
 
Hallitus 134 § Hallitus päätti 31.10.2018 § 132, että johtavan lääkärin, kuntoutuk-

sen johtajan, avopalvelujen johtajan ja henkilöstöpäällikön palkat 
tarkistetaan vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Heillä kaikilla 
on kokonaispalkkaus, jonka muutoksesta päättää hallitus. Edelli-
nen päätös asiasta tehtiin 28.10.2020 § 133. 

 
  Kuntayhtymän johtaja on valmistellut asian huomioiden myös 

toteutuneet KVTES-korotukset, liite nro 8. 
 
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 602 78. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää korottaa johtavan lääkärin, kuntoutuksen johtajan, 

avopalvelujen johtajan ja henkilöstöpäällikön palkkausta 1.10.2021 
alkaen liitteen nro 8 mukaisesti. 

  
  Päätös: 
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Hallitus 135 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa ja ohjauksessa työskentelevien 
työntekijöiden palkkojen tarkistus 
 
Hallitus 135 § Rekrytointi on vaikeutunut huomattavasti vuoden 2021 aikana. 

Erityisesti ympärivuorokautisesti kuntoutusta ja ohjausta tarjoavissa 
yksiköissä on ollut pula ammattitaitoisista työntekijöistä. Työnteki-
jöiden siirtyminen muille työnantajille töihin on ollut Vaalijalan on-
gelma. Vaikka tilanne on määrällisesti huonompi Etelä-Savossa, 
rekrytointitilanne Pohjois-Savossa on samansuuntainen.   

   
  Henkilöstöpäällikkö selvitti Essoten tehtäväkohtaiset palkat näissä 

ammattiryhmissä. Vaalijalan tehtäväkohtaiset palkat ovat jääneet 
Essoten palkoista noin 150 €/kk, jopa enemmän, riippuen työnteki-
jän TVA-korista (työn vaativuuden arviointi). Mikäli ympärivuoro-
kautisen kuntoutuksessa ja ohjauksessa työskentelevien hoitajien, 
ohjaajien, sairaanhoitajien, lähiohjaajien ja lähiavustajien palkkoja 
tarkistettaisiin niin, että TVA:n kori 1 pysyisi samassa, mutta korin 2 
palkkoja nostettaisiin 100 €/kk ja korin 3 palkkoja 150 €/kk verrattu-
na 1 korin palkkaan, kustannusvaikutus olisi sivukulujen kanssa 
noin 133 000 €/kk ja vuositasolla noin 1 596 000 euroa. 

 
  Tämä tarkistus ei koske esihenkilöinä tai heidän vakituisina vara-

henkilöinä työskenteleviä. Tarvittaessa heidän palkkarakennetta 
täydennetään harkinnanvaraisina lisinä. 

 
  Avopalveluissa tarkistus tarkoittaa talouden merkittävää kiristymis-

tä, koska kustannusvaikutusta ei voida suoritehintoihin siirtää. Vaa-
lijalan kokonaistalous kuitenkin kestää kustannusvaikutuksen vuo-
sina 2021 ja 2022, koska jäsenkuntien ulkopuolinen kuntoutuspal-
velujen myynti jatkuu vahvana. 

 
  Tulevalla hyvinvointialueella palkkaharmonisaatio edellyttää joka 

tapauksessa vastaavaa kustannusta, joten Vaalijalan edellä mainit-
tujen palkkojen tarkistus nyt ei vaikuta hyvinvointialueen kustan-
nuksiin. 

   
  Valmistelijat henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara, p. 050 3899 202 

ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 602 78.  
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Hallitus 135 §  22.9.2021 
 
 
 
 
   
Hallitus 135 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy edellä mainittujen työntekijöiden palkkojen tarkis-

tuksen esitetyllä tavalla TVA-korien kautta. 
  
  Päätös: 
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Hallitus 136 §   22.9.2021  
 
 
 
 
 
Vaalijala 115 vuotta ensi vuonna 
 
Hallitus 136 § Vaalijalan palvelutoiminta täyttää ensi vuonna 115 vuotta. Asia 

kannattaa huomioida. Edellisen kerran Vaalijalan merkkivuosia vie-
tettiin 2016. Ensi vuoden talousarvion valmistelussa on varattu asi-
aan 102 000 euroa. Merkkivuotta tullaan juhlistamaan usealla ta-
pahtumalla Vaalijalan toiminta-alueella. 

 
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 602 78. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää varata vuoden 2021 talousarvioon määrärahan 

Vaalijalan merkkivuoden juhlistamiseen. 
  
  Päätös: 
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Hallitus 137 §   22.9.2021  
 
 
 
 
 
Vaalijalan kuntakokouksen ajankohta 
 
Hallitus 137 § Vaalijala on luvannut järjestää syksyisin kuntakokouksen, joka on 

suunnattu kuntien vapaasti valitsemille edustajille. Edellinen kunta-
kokous pidettiin 28.10.2020. Muistio on Vaalijalan nettisivuilla: 
https://www.vaalijala.fi/resources/public//materiaalipankki/julkiset_d
okumentit/kuntakokous_28.10.2020_muistio.pdf 

 
  Kuntakokouskutsu lähetetään Vaalijalan jäsenkunnille ja tulevan 

yhteistyöalueen kunnille ja kuntayhtymille. Kuntakokouksessa on 
hyvä käsitellä erityispalvelujen ja Sateenkaaren koulun tulevaisuut-
ta. 

 
  Syksyn lausunnoista Vaalijalan kehyssuunnitelmasta näkyy jäsen-

kuntien omien intressien väheneminen tuleviin sote-palveluihin il-
meisesti johtuen sote-uudistuksen toteutuksen lähenemisestä 
1.1.2023. Siitä huolimatta kuntakokous kannattanee järjestää. 

 
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää järjestää kuntakokouksen Nenonpellossa 

27.10.2021 klo 13.00 hybridikokouksena. 
  
  Päätös: 
 
 

https://www.vaalijala.fi/resources/public/materiaalipankki/julkiset_dokumentit/kuntakokous_28.10.2020_muistio.pdf
https://www.vaalijala.fi/resources/public/materiaalipankki/julkiset_dokumentit/kuntakokous_28.10.2020_muistio.pdf
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Hallitus 138 §   22.9.2021  
 
 
 
 
 
Vaalijalan uuden hallituksen perehdyttäminen 
 
Hallitus  138 § Vaalijalan uusi hallitus valitaan yhtymäkokouksessa 22.9.2021. 

Todennäköistä on, että hallitukseen tulee paljon vaihtuvuutta. Ai-
kaisemmin oli puhetta hallituksessa, että vanha ja uusi hallitus ta-
paisivat perehdyttämisen merkeissä. Uusi hallitus ryhtyy toimeen ti-
lanteessa, jossa on merkittäviä asioita tapahtumassa jo ensimmäi-
senä kokouspäivänä 27.10.2021 eli kuntakokous. 

 
  Perehtymisen näkökulmasta voisi olla tarpeen, että yhteinen ta-

paaminen järjestyisi mahdollisimman pian. Kuntayhtymän johtaja 
toki perehdyttää uuden hallituksen jäseniä parhaansa mukaan. 

 
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus sopii uuden hallituksen tapaamisen ajankohdan. 
  
  Päätös: 
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Hallitus 139 §   22.9.2021  
 
 
 
 
 
Valtuuksien antaminen riita-asiassa 
 
Hallitus 139 § Vaalijalan kuntayhtymälle on osoitettu vaade 3.9.2021 työsuhteen 

purkamisasiassa, joka selostetaan kokouksessa. Mahdollista on, 
että asian ratkaisemiseksi Vaalijalan on tarkoituksenmukaista teh-
dä sovintosopimus ja maksaa mahdollisesti työsopimuslain 12. lu-
vun 2 §:n ja 6. luvun 5 §:n korvausta sekä yhdenvertaisuuslain 23 
§:n mukaista hyvitystä. Asiassa käytetään juristin palveluja. 

 
  Asian loppuun saattamiseksi hallitus voi antaa tässä yksittäisasias-

sa kuntayhtymän johtajalle valtuudet tehdä sopimus ja valtuudet 
maksaa sen mukainen kohtuullinen summa. 

  
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää antaa valtuudet kuntayhtymän johtajalle tehdä 

tarvittaessa riita-asiassa sopimus ja maksaa Vaalijalan varoista sen 
edellyttämä summa, ennen sopimuksen hyväksymistä hallituksen 
puheenjohtaja saa sen tiedoksi.  

  
  Päätös: 
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Hallitus 140 §   22.9.2021 
 
 
 
 
 
Pitkäaikaisen korkotukilainan ottaminen Mäkirinteen asuntolan rakentamiseen 
  
Hallitus 140 § Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt 207 855 

euron suuruisen investointiavustuksen Mäntyharjulle rakennettavan 
Mäkirinteen asuntolan, rivitalon rakennuskustannuksiin. Hankkeen 
urakkavaiheen kustannukset ovat 692 876 euroa, josta investoin-
tiavustus kattaa 30 %. Loppuosa, 485 021 euroa on rahoitettava 
korkotukilainalla.  

 
Lainatarjoukset on pyydetty Suur-Savon Osuuspankilta, Danske 
Bank Oyj:ltä ja Kuntarahoitus Oyj:ltä. Tarjousten jättöaika päättyi 
17.9.2021 klo 12.00. 

 
Tarjouksen jätti Kuntarahoitus Oyj, jonka tarjouksesta on yhteen- 
veto liitteenä nro 9 (ei julkisuuteen, JulkL 621/99 § 7). 
 
Lainatarjoukset pyydettiin 41 vuoden laina-ajalle, 6 tai 12 kuukau-
den euribor-koroilla. Koron määräytymisajankohta oli 15.9.2021 klo 
12.00. 
 
Koron määräytymishetkellä 6 kuukauden euribor oli -0,543 % ja 12 
kuukauden euribor -0,488 %. 
 
Kuntarahoitus Oyj:n marginaali on sekä 6 että 12 kuukauden euri-
bor-koroissa 0,560 %-yksikköä. Koska korot ovat –merkkisiä, käyt-
tää rahalaitos lähtötasona 0-korkoa, jolloin kokonaiskorko on sama, 
kun marginaali.  
 
Asian valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen,  
p. 050 389 9224. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että Mäkirinteen asuntolan rakentamiseen otetaan 

485 021 euron suuruinen korkotukilaina Kuntarahoitus Oyj:ltä. Lai-
na-aika on 41 vuotta ja korko määräytyy 6 kuukauden euribor-
koron mukaan lisättynä 0,560 %-yksikön marginaalilla. Luoton 
marginaali on voimassa 5 vuotta ensimmäisen erän nostosta. Luo-
tonantaja ja luotonottaja sopivat aikaisintaan 3 kk ennen marginaa-
lin voimassaolon päättymistä 5 vuoden jälkeen voimaan tulevasta 
luoton uudesta marginaalista. 
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Hallitus 140 § Päätös: 
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Hallitus    141 §   22.9.2021 
 
 
 
 
 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus 141 § 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 ja muut päätökset ovat 
nähtävinä Essi-esityslistajärjestelmässä. Myös ylläpitomaksupäätök-
set ja muut asiakkaita koskevat päätökset ovat nähtävinä Essissä. 

 
  Määräyskirjat  Päätösnumero 
  Kuntayhtymän johtaja 38-43/2021 
  Avopalvelujen johtaja 127-142/2021 
  Johtava lääkäri  25-29/2021 
  Kuntoutuksen johtaja 113-130/2021 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö 2 
  Rehtori  - 
  Palvelupäällikkö/avopalvelut 15/2021 
  Palvelupäällikkö/Nenonpelto - 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja - 
  Avopalvelujen johtaja - 
  Johtava lääkäri  - 
  Kuntoutuksen johtaja - 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Rehtori  - 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö 91 - 144 
 
  Hankintapäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja H 13 
  Avopalvelujen johtaja H 5-7 
  Talouspäällikkö  H 5-6 
  Kiinteistöpäällikkö H 25 
 
  Ylläpitomaksupäätökset  
  Talouspäällikkö  109 - 114 
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Hallitus 141 § 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: 
 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 142 §   22.9.2021 
 
 
 
 
 
Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus 142 § Saapuneet kirjeet 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Sote-uudistuksen toimeenpano on käynnistynyt, 26.8.2021 
- Toisiolain siirtymäaikaa jatketaan vuodella, 26.8.2021 
- Sosiaalihuollon palvelunantajille velvoite liittyä Kanta-palveluihin 

- uusi asiakastietolaki voimaan 1.11.2021, 26.8.2021 
 

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

https://stm.fi/-/sote-uudistuksen-toimeenpano-on-kaynnistynyt
https://stm.fi/-/toisiolain-siirtymaaikaa-jatketaan-vuodella
https://stm.fi/-/sosiaalihuollon-palvelunantajille-velvoite-liittya-kanta-palveluihin-uusi-asiakastietolaki-voimaan-1.11.2021
https://stm.fi/-/sosiaalihuollon-palvelunantajille-velvoite-liittya-kanta-palveluihin-uusi-asiakastietolaki-voimaan-1.11.2021
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Hallitus 143 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Muut asiat 
 
Hallitus 143 § X 
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Hallitus 144 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Kokouksen päättäminen 
 
Hallitus 144 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo X. 
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Hallitus    22.9.2021 
 
 
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 27.9. - 11.10.2021 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 

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

