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Arviointikertomus kuntayhtymän yhtymäkokoukselle vuodelta 2019 
 
 
 
YLEISTÄ  
 
1  Lautakunnan kokoonpano 
 
 Tarkastuslautakuntaan kuuluivat seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 
 

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 38 kpl.  
 
 
3  Tutustumiskäynnit 
 
 Tutustuttiin Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa kuntoutus-

yksikkö Sataman Wirta- ja Luoto-yksikköjen toimintaan sekä Sateenkaaren 
erityiskoulun uusiin tiloihin ja toimintaan. Mikkelissä tutustuttiin Siekkilän pal-
velukodin toimintaan ja Jyväskylässä Sääksvuoren palvelukodin toimintaan.  

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

toimintaa, tavoitteita ja taloutta. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskerto-
muksen 20.5.2020. Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tilintarkastajan esittämä tar-
kastusraportti 30.4.2019.  

 
 
5  Kustannukset 
 

Tilintarkastuksen kulut olivat 9 435,84 euroa (v. 2018/ 7 788,50) ja tarkastus-
lautakunnan kulut 11 539,53 euroa (v. 2018/ 11 370,73) eli yhteensä 
20 975,37 euroa (v. 2018/ 19 159,23).  
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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 2019 toimintakertomukseen. 

 
 Yhtymäkokouksen koko kuntayhtymän toiminnalle asettamat tavoitteet on 

pääosin saavutettu. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa 
asiakkaita oli v. 2019 keskimäärin 166 (v. 2018/ 178) ja lyhytaikaisten kuntou-
tusjaksojen määrä oli 1 110 (v. 2018/ 1 186). 

 
 Vuoden 2019 käyttötalouden ulkoinen tulokertymä toteutui budjetoidusti toteu-

tuman ollessa 68,8 miljoonaa ja toteutumaprosentti 105,8. Jäsenkuntien mak-
samat korvaukset alittuivat budjettiin verrattuna 2 miljoonaa. Jäsenkuntien ul-
kopuolisilta kunnilta saatiin myyntituloja 5,2 miljoonaa budjetoitua enemmän. 
Ulkoiset toimintakulut alittuivat talousarvioon verrattuna 0,2 miljoonaa euroa 
(tot.-% 99,6). Henkilöstökulut ylittyivät 0,8 miljoonalla eurolla. Maksetut palkat 
ylittyivät noin 0,2 miljoonalla eurolla. Vakituisen ja tilapäisen henkilöstön palk-
kamenot alittuivat verrattuna talousarvioon, mutta vastaavasti sijaisten palkat 
ja erilliskorvaukset 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 63,08 % (vuonna 2018/ 68,11 %). 
  Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 3 440 635,70 euroa (v. 2018 alijäämä 135 086,84 

euroa). 
 

Tilinpäätöksessä tilikauden tulokset ovat tehtäväalueittain seuraavat: 
 
TEHTÄVÄ ta/nettotulos nettotulos/tp nettotulos/ta nettotulos/tp 
  ulk+sis ulk+sis ulkoiset ulkoiset 
Yleishallinto ja sis.palv. -1 208 570 -912 881,86 -7 381 770 -7 577 075 
Osaamis- ja tukikeskus 893 310  4 305 502 5 709 270 9 404 845 
Asumispalvelut     
Perhehoito 20 130 39 184 48 130 65 632 
Avopalvelut 183 100 -183 447 983 220 694 632 
Vammaispalvelut 1 222 130 693 777 1 508 220 1 134 382 
Palvelutoiminnan yhteiset - 817 500 - 798 726 - 957 470 - 957 042 
Peruskoulu -140 170 335 156 242 830 713 190 
Rahoitus -134 800 - 145 442 - 134 800 - 145 442 
YHTEENSÄ 17 630 3 333 122 17 630 3 333 122 
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Tilikauden tulos ennen varauksia ulkoisista käyttötalousmenoista on 5,27 % (v. 
2018/ 0,41 %).  

 
 Kuntayhtymän vuosikate oli 5 460 349,01 euroa (v. 2018/ 1 210 230,74). Vuo-

sikate riittää kattamaan poistot ja lainojen lyhennykset, joten talous on tältä 
osin tasapainossa. 

 
  Toimintakate/-jäämä oli 5 605 828,51 euroa (v. 2018/ 1 335 985,53).  

 
  Kassavaroista rahoitetut investoinnit huomioon ottaen tulorahoitus on  

3 880 643 euroa ylijäämäinen eli maksuvalmius parani noin 3,9 miljoonaa eu-
roa. Tilikauden tulos on + 3 333 122,66 ja ylijäämä varausten muutosten jäl-
keen 3 440 635,70 (v. 2018 alijäämä 135 086,84).  Taseeseen kirjattava yli-
jäämä vuodelta 2019 on 3 440 635,70 euroa. 
 

  Taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2019 tilinpäätöksen mu-
kaan 6 693 552,26 euroa. Käyttötalouden tulos muodostui 3 315 492,66 euroa 
talousarviota paremmaksi. 

 
  Tunnuslukuja: omavaraisuusaste 41,03 % (v. 2018/ 38,96 %), kassan riittävyys 

44 päivää (v. 2018/ 25 päivää), suhteellinen velkaantuneisuus 41,37 % (v. 
2018/ 42,27 %).  

 
  Vuoden 2019 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 hyödyntämään ulkokuntalaisten ostamat palvelut 

ja se näkyy kuntayhtymän tuloksessa. 
  
 Eri toimialojen kustannusvastaavat ja kilpailukykyiset hinnat ovat jatkuvuuden 

kannalta oleellisia. Taloutta on edelleenkin hoidettava huolellisesti ja vastuulli-
sesti. Kuntayhtymän sitovat tavoitteet ovat toteutuneet erinomaisesti. Kuiten-
kin kuntayhtymän on parannettava sisäisen tarkastuksen tehokkuutta. 

 
 Käyttöaste talousarviossa arvioituun tavoitteeseen nähden toteutui seuraavasti: 

-  lasten kuntoutus- ja tutkimushoito 102,20 % (v. 2018/ 92,73 %) 
-  nuorten kuntoutus- ja tutkimushoito 95,20 % (v. 2018/ 92,50 %) 
-  aikuisten kuntoutus- ja tutkimushoito 90,84 % (v. 2018/ 89,03 %) 
-  vaikeavammaisten hoito 4,87 % (v. 2018/ 92,45 %). Saaren toiminta päättyi 

31.12.2018. Viimeiset asiakkaat siirtyivät muihin yksiköihin 15.1.2019. 
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Asiakaskunnan muuttuessa yhä vaativammaksi, on henkilöstön ammattitaidol
la ja koulutuksella pystytty vastaamaan tilanteen vaatimuksiin, joka on tae toi
minnan jatkuvuudelle. Lisäksi on ehdottoman tärkeää, että koulutuksellinen 
tarjonta Itä-Suomessa pysyy Pieksämäellä. Siinä suhteessa Vaalijalan hallitus 
on tehnyt oikean linjanvedon Diakin suhteen. Tällä hetkellä, ja entistä enem
män tulevaisuudessa, tulee kiinnittää huomiota osaavan henkilöstön saatavuu
teen. 

Jatkuvat ja suunnitelmalliset rakennuskannan muutokset kysyntää vastaamaan 
on oikea tapa kehittää osaamis- ja tukikeskusta. Uuden Kompassin remontointi 
Nenonpeltoon aloitettiin kesällä 2019, yksikkö valmistuu loppuvuodesta 2020. 
Sateenkaaren koulurakennus valmistui kesällä 2019. Koulun 2-vaiheen raken
taminen aloitettiin alkusyksystä 2019 ja se valmistuu syksyllä 2020. 
Kuutinharjun palvelukodin uudisrakennukset Rautalammille valmistuivat loka
kuussa 2019. Palvelukotien perustaminen on tapahtunut ripeästi ja etenee 
suunnitelmallisesti. 

Vakituisia työntekijöitä vuonna 2019 oli 989 (v. 2018/ 859). Vakituisten työnte
kijöiden määrä on kasvanut uusien palvelukotien myötä. 
Sairauspoissaoloja työntekijää kohden vuonna 2018 oli 19,8 pv/työntekijä. 
Vuonna 2019 sairauslomat vähenivät kahdella päivällä työntekijää kohden ol
len 17,9 pv/työntekijä. Suurimmat sairauslomien aiheuttajat olivat hengityselin
sairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden ja käyttäy
tymisen sairaudet. Mielenterveyden ongelmat -ryhmän kasvaminen johtuu 
asiakasprofiilin muutoksesta haasteellisemmaksi. 

Jäsenkuntien vähenevä kysyntä on kyetty korvaamaan laajentamalla asiakas
piiriä ja omaksumalla erityisosaamista, jota on markkinoitu valtakunnallisesti. 
Tämä on tuottanut tulosta ja sitä on syytä jatkaa. Toiminnan tuloksellisuudesta 
johtuen hallitus on tehnyt esityksen yhtymäkokoukselle, että 1,5 miljoonaa eu
roa palautetaan jäsenkunnille. 

Kuntayhtymän tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toimin
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Pieksämäki 25.5.2020 
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Mervi Heinonen 
jäsen 

Anita Rikalainen 
varapuheenjohtaja 

Olli Koponen 
varajäsen 

Liite Rahoitustilanteen muutokset vuosilta 2015 - 2019 
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