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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 
Tarkastuslautakunta 
 
 
 
Arviointikertomus kuntayhtymän yhtymäkokoukselle vuodelta 2017 
 
 
 
YLEISTÄ  
 
1  Lautakunnan kokoonpano 
 
 Tarkastuslautakuntaan kuuluivat seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 
 
 5.9.2017 saakka: 

Toimitusjohtaja Pekka Seppä, pj. KOK (Pieksämäki) Piirisihteeri Helen Kontturi (Mikkeli) 
Yrittäjä Anita Rikalainen, vpj. SDP (Varkaus) Heikki Willman (Rautavaara) 
Sairaanhoitaja Mervi Heinonen, KESK (Juva) Martti Hämäläinen (Mikkeli) 
Rakennusinsinööri Heikki Ropponen, KESK  Metsätilallinen Raimo Ollikainen (Leppävirta) 
(Leppävirta) 
 
6.9.2017 alkaen: 
Toimitusjohtaja Pekka Seppä, pj. KOK (Pieksämäki) Yrittäjä Helen Kontturi (Mikkeli) 
Yrittäjä Anita Rikalainen, vpj. SDP (Varkaus) Mielenterveyshoitaja Reijo Hämäläinen (Mikkeli) 
Sairaanhoitaja Mervi Heinonen, KESK (Juva) Rehtori Jari Jalkanen (Mikkeli) 
Rakennusinsinööri Heikki Ropponen, KESK  Tuotantojohtaja Olli Koponen (Varkaus) 
(Leppävirta) 

 
Lautakunnan sihteerinä toimi hallinnon sihteeri Sirpa Kinnunen. 

 
2  Kokoukset 
 
  Lautakunta kokoontui 6 kertaa. Käsiteltyjä asioita merkittiin pöytäkirjaan 45 kpl.  
 
3  Tutustumiskäynnit 
 
 Tutustuttiin Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa ohjaustoi-

minnan yksikkö Aistituvan ja Taidepesulan sekä ateriapalvelujen toimintaan. 
Pieksämäellä tutustuttiin Marian palvelukodin toimintaan. Tutustumiskohteissa 
tilat olivat asianmukaiset ja hyvin hoidetut sekä henkilökunta osaavaa ja työ-
hönsä sitoutunutta. 

 
4  Asioiden valmistelu, asiantuntijat 
  
 Kokousten yhteydessä ovat johtavat viranhaltijat selostaneet kuntayhtymän 

toimintaa ja tavoitteita. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen 
29.3.2018. Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tilintarkastajan esittämät tarkastus-
raportit 1.2.2017 ja 28.3.2017. Tarkastuslautakunta teki yhtymäkokoukselle 
esityksen tilintarkastusyhteisön valinnasta vuosille 2017 - 2020. 

 
5  Kustannukset 
 

Tilintarkastuksen kulut olivat 6 892,80 euroa (v. 2016/ 8 218,24) ja tarkastus-
lautakunnan kulut 10 090,81 euroa (v. 2016/ 9 105,82) eli yhteensä 16 983,71 
euroa (v. 2016/ 17 324,06).  
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ARVIOINTIOSA 
 
Koko hallintoa koskeva yleisarvio 
 
Tark.ltk: Lautakunta on tutustunut yhtymäkokouksen ja hallituksen pöytäkirjoihin sekä 

yhtymäkokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan ja hallituksen vahvis-
tamaan käyttösuunnitelmaan sekä vuoden 2017 toimintakertomukseen. 

 
 Yhtymäkokouksen koko kuntayhtymän toiminnalle asettamat tavoitteet on 

pääosin saavutettu. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa 
asiakkaita oli v. 2017 keskimäärin 190 (v. 2016/ 202) ja lyhytaikaisten kuntou-
tusjaksojen määrä oli 1 245 (v. 2016/ 1 261). 

 
 Vuoden 2017 käyttötalouden ulkoinen tulokertymä alittui talousarvioon verrat-

tuna noin 1,6 miljoonaa euroa. Suurin alitus tuli jäsenkuntien maksamissa kor-
vauksissa noin 3,8 miljoonaa. Jäsenkuntien ulkopuolisilta kunnilta saatiin 
myyntituloja 1,7 miljoonaa budjetoitua enemmän. Ulkoiset toimintakulut alittui-
vat talousarvioon verrattuna 2,0 miljoonaa euroa (tot.-% 96,3). Henkilöstökulut 
alittuivat 2,2 miljoonalla eurolla. Maksetut palkat alittuivat noin 0,4 miljoonalla 
eurolla. Vakituisen henkilöstön palkkamenot alittuivat verrattuna talousarvioon, 
mutta vastaavasti sijaisten ja tilapäisen henkilöstön palkkamenot sekä erillis-
korvaukset ylittyivät.  

 
 Alijäämäistä toimintaa olivat yleishallinto ja sisäiset palvelut sekä palvelutoi-

minnan yhteiset, johon kuuluvat yleisjohto, tutkimus- ja kehittämistoiminta, 
hengellinen toiminta, Kaijärven leirikeskus sekä vanhempainneuvosto. 

 Myös rahoitus oli alijäämäistä ja se koostui pääasiassa lainojen koroista. 
 

 Jäsenkuntien osuudet kokonaistuotoista olivat 69,28 % (vuonna 2016/ 70,09 %). 
  Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 104 945,07 euroa (v. 2016 ylijäämä 212 362,17 

euroa). 
 
 

Tilinpäätöksen yli-/alijäämät ovat tehtäväalueittain seuraavat: 
 
TEHTÄVÄ ta/nettotulos nettotulos/tp nettotulos/ta nettotulos/tp 
  ulk+sis ulk+sis ulkoiset ulkoiset 
Yleishallinto ja sis.palv. -1 051 760 - 1 161 694 - 6 807 140 - 7 065 220 
Osaamis- ja tukikeskus 1 563 810 1 015 414 6 124 580 5 603 445 
Asumispalvelut  15 970  15 970 
Perhehoito 18 610 35 246 56 380 55 441 
Avopalvelut 450 - 66 790 859 190 930 009 
Vammaispalvelut 495 910 958 789 397 300 943 933 
Palvelutoiminnan yhteiset -  840 060 - 721 184 - 882 670 - 802 650 
Peruskoulu 31 840 140 997 471 260 535 820 
Rahoitus - 153 800 - 111 803 - 153 800 - 111 803 
YHTEENSÄ 65 000 104 945 65 000 104 945 

 
  



Sivu 3/5 

Ylijäämän määrä ennen varauksia ulkoisista käyttötalousmenoista on 0,85 % 
(v. 2016/ 4,5 %).  

 
 Kuntayhtymän vuosikate oli 1 752 355,47 euroa (v. 2016/ 3 488 223,29). Vuo-

sikate riittää kattamaan poistot ja lainojen lyhennykset, joten talous on tasa-
painossa. 

 
  Toimintakate/-jäämä oli 1 864 135,37 euroa (v. 2016/ 3 587 689,60).  

 
  Kassavaroista rahoitetut investoinnit huomioon ottaen tulorahoitus on  

1 512 694 euroa alijäämäinen eli maksuvalmius heikkeni noin 1,5 miljoonaa 
euroa. Tilikauden tulos on +462 286,61 ja ylijäämä varausten muutosten jäl-
keen 104 945,07 euroa (v. 2016 ylijäämä 212 362,17).  Kuntayhtymä tekee in-
vestointivarauksen 423 604,58 euroa, joka käytetään oppilaskoti Kompassin pe-
ruskorjaukseen. Hanke toteutetaan vuosina 2019 ja 2020. Taseeseen kirjattava 
ylijäämä vuodelta 2017 on 104 945,07 euroa. 
 

  Taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2017 tilinpäätöksen mu-
kaan 6 828 639,10 euroa. Käyttötalouden tulos muodostui 397 286,61 euroa 
talousarviota paremmaksi. 

 
  Tunnuslukuja: omavaraisuusaste 41,43 % (v. 2016/ 43,85 %), kassan riittävyys 

24 päivää (v. 2016/ 36 päivää), suhteellinen velkaantuneisuus 42,10 % (v. 
2016/ 38,35 %).  

 
  Vuoden 2017 tilinpäätös antaa riittävän kuvan toiminnan ja talouden kehityk-

sestä. 
 
  Tutustumisensa perusteella lautakunta toteaa seuraava: 

- hallintoa on hoidettu lakien ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti 
- palvelut on järjestetty tarkoituksenmukaisesti 
- kuntayhtymä on pystynyt mukautumaan ja pyrkinyt aktiivisesti löytämään 

eri vaihtoehtoja tulevan toiminnan järjestämisessä. 
  
 Kunnille on muodostunut realistisempi kuva kustannuskehityksestä. Eri toi-

mialojen kustannusvastaavat ja kilpailukykyiset hinnat ovat jatkuvuuden kan-
nalta oleellisia. Taloutta on edelleenkin hoidettava huolellisesti ja vastuullises-
ti. Hallituksen on hinnoittelua arvioidessaan otettava huomioon yksikkökohtai-
set tulokset. Erityisesti on kiitettävää onnistumista kustannusten kurissa pitä-
miseksi. Kuntayhtymän sitovat tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. 

 
 Pitkäaikainen laitosasuminen on edelleen vähentynyt ja määräaikaiset kuntou-

tusjaksot lisääntyneet.   
 
 Käyttöaste talousarviossa arvioituun tavoitteeseen nähden toteutui seuraavasti: 

- lasten kuntoutus- ja tutkimushoito 83,34 % (v. 2016/ 98,52 %) 
- nuorten kuntoutus- ja tutkimushoito 93,21 % (v. 2016/ 104,75 %) 
- aikuisten kuntoutus- ja tutkimushoito 102,44 % (v. 2016/ 101,31 %) 
- vaikeavammaisten hoito 100,41 % (v. 2016/ 96,82 %) 
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YHTEENVETO 
 
 Asiakaskunnan muuttuessa yhä vaativammaksi, on henkilöstön ammattitaidol-

la ja koulutuksella pystytty vastaamaan tilanteen vaatimuksiin, joka on tae toi-
minnan jatkuvuudelle. 

 
 Jatkuvat ja suunnitelmalliset rakennuskannan muutokset kysyntää vastaa-

maan on oikea tapa kehittää osaamis- ja tukikeskusta. Koralli-yksikkö valmis-
tui 1/2018. Yksikön olisi pitänyt valmistua jo 10/2017, mutta urakkatarjouksen 
valitusprosessista johtuen rakentamisen aloittaminen viivästyi.  

 
 Palvelukotien perustaminen on tapahtunut ripeästi ja etenee suunnitelmalli-

sesti. Siekkilän palvelukoti valmistui Mikkeliin 10/2017. Toiminta alkoi vasta 
1/2018, koska maksusitoumuksia asiakkaille ei saatu aikaisemmin. 

 
 Henkilöstötilaston mukaan vuoden 2017 aikana oli kuntayhtymässä eri pal-

kansaajia yhteensä 1 860 (v. 2016/ 1 377). Vakituisen henkilöstön määrä on 
lisääntynyt, syynä uudet oppilaskodit ja uudet palvelukodit sekä vakiintunut 
avustajatoiminta. Henkilökohtaisia lähiohjaajia on vakinaistettu. 

 
 Nykyisen lyhennysohjelman mukaiset arviot velkojen ja kunnossapitokustan-

nusten vaikutuksista asiakkaiden vuokriin ja kuntayhtymän tulevaan talouteen 
on saatu vuoden 2018 puolella.  

 
 Kuntayhtymän toiminnan laajuudesta ja laadusta tulee jäsenkunnille antaa kat-

tavaa tietoa. Jäsenkuntien budjetoitua vähäisempi kysyntä on onnistuttu kor-
vaamaan laajentamalla asiakaspiiriä ja suuntautumalla kuntayhtymälle ei niin 
perinteiselle toiminta-alueelle. Kuntayhtymän omaksuma erityisosaamisen 
markkinointi jäsenkuntien ulkopuolisiin asiakkaisiin on tuottanut tulosta ja sitä 
tulee kuntayhtymän tulevaisuuden kannalta jatkaa. 

 
 Jäsenkuntien kysynnän vähenemiseen on kiinnitettävä huomiota ja selvitettä-

vä sen syitä.  
 
 Erityisesti tarkastuslautakunnalle jäi mieleen Aistituvan kehittyminen ja kehit-

täminen talon omin voimin. 
 
 Kuntayhtymän tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toimin-

nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
 
 Pieksämäki 12.4.2018 
 
 TARKASTUSLAUTAKUNTA 
 
 
 Pekka Seppä  Anita Rikalainen 
 puheenjohtaja varapuheenjohtaja 
 
 
 Mervi Heinonen Heikki Ropponen 
 jäsen  jäsen 
Liite  Rahoitustilanteen muutokset vuosilta 2013 - 2017 



 
VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ         Liite 
 
RAHOITUSTILANTEEN MUUTOKSET VUOSILTA 2013 - 2017 
 
ULKOISET TOIMINTATUOTOT    ULKOISET TOIMINTAKULUT 
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