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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Hallitus 43 § 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 10.4.2019. 

Päätösehdotus: 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää
tösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Hallitus 44 § Tarkastusvuorossa ovat Miika Soini ja Maarit Tarvainen. 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miika Soini ja Maarit Tarvainen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YIT Hallitus Yhtymäkokous 
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Hallitus 45 § Palvelujen ostot ovat toteutuneet alle budjetoidun toteutuman 
ollessa 18,7 %. Edellisen vuoden vastaava prosentti oli 22,6 %. 

Tarvikkeiden ostoissa toteutuma oli 20,6 %, edellisenä vuonna 
26,6 %. 

Toimintakate oli maaliskuun lopussa 0,9 miljoonaa, vuosikate 0,9 
miljoonaa, poistot 0,4 miljoonaa. Tilikauden tulos +0,4 miljoonaa ja 
tilikauden ylijäämä 0,4 miljoonaa. Kun tilikauden tulokseen lisätään 
toteutumasta puuttuvat maaliskuun asiakasmaksut noin 0,2 miljoo
naa, on todellinen tilikauden tulosarvio + 0,6 miljoonaa ja ylijäämä 
0,6 miljoonaa. 

Investointimenoja maaliskuun loppuun mennessä oli kertynyt 0,3 
miljoonaa euroa. Tämä on 7,4 % budjetoidusta. lnvestointituloja ei 
ole ollut. 

Esityslistan mukana on tuloslaskelma ajalta 1.1. - 31.3.2019, tulos
aluekohtaiset toteutumavertailut (vrt. ed. vuosi) sekä taulukko 
pankkitilien alimmista saldoista. Kassan vahvistumiseen on vaikut
tanut mm., että alkuvuoden eläkevakuutusmaksut ovat maksamat
ta johtuen ongelmista tulorekisterin tiedonvälityksessä ja alkuvuo
den vähäisistä investointimenoista. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee talousraportin tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Vuoden 2018 tilinpäätöksen uudelleen käsittely 

Hallitus 46 § Vaalijalan kuntayhtymän hallitus on 20.3.2019 35 § käsitellyt vuo

den 2019 tilinpäätöksen. 28. - 29.3.2019 suoritetussa tilintarkas
tuksessa on huomattu tilinpäätöksessä olennainen virhe ja tämän 
vuoksi tilinpäätös on jouduttu valmistelemaan uudelleen. Olennai
sena virheenä on ollut liian suuri kulukirjaus lakisääteisten tapatur
mavakuutusmaksujen osalta ja tällä kirjauksella on ollut myös 
olennainen vaikutus tilikauden tulokseen. 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yh
tymähallituksen on laadittava tilikaudella tilinpäätös tilikautta seu
raavaan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkas
tajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös 
toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava ti
linpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 
Yhtymäkokouksen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun 
mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän 
tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnas
ta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä 
kuntayhtymän johtaja. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä 
selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoit
teiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on 
myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista 
asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskel
masta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio 
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen val
vonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopää
töksistä. 

Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikau
den tuloksen käsittelystä. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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vuoden 2018 tilinpäätöksen keskeiset 
luvut ( 1000 €) talousarvioon ja edellisen vuoden tilinpäätökseen 
verrattuna ovat seuraavat: 

TP 2017 TA 2018 TP 2018 TP2018 
Muut.-% 

'Käyttötalousosa 
tot.- % tp17/18 

Toimintatuotot yhteensä 69677 73616 74162 100,7 6,4 

- Siitä jäsenkuntien osuudet 38858 43879 41606 94,8 7,1 

- Siitä ulkoiset tuotot 56087 61054 61080 100,0 8,9 

Toimintakulut -67813 -71949 -72826 101,2 7,4 

- Siitä ulk. toimintakulut -54223 -59387 -59744 100,6 10,2 

Toimintakate 1 864 1 667 1 336 80,1 -28,3

Tuloslaskelmaosa 

Rahoituskulut -122 -161 -133 82,6 9,0 

Rahoitustuotot 10 12 8 66,7 -20,0

Vuosi kate 1 752 1 518 1 211 79,8 -30,9

Sumu-poistot -1290 -1388 -1453 104,7 12,6

Satunnaiset tuotoU kulut, netto 0 
Tilikauden tulos 462 130 -242 -186,2 -152,4

Varausten muutos/netto -357 0 107 -130,0

Rahastojen muutokset/netto 

Tilikauden yli-/alijäämä 105 130 -135 -103,8 -228,6

lnvestointiosa: 

lnvestointiosan menot -6698 -5048 -3748 74,2 -44,0

lnvestointiosan tulot 2132 1100 1338 121,6 -37,2

Pysyvien vastaavien hyöd.luov.voitot 22 
Investoinnit /netto -4 566 -3 948 -2 388 60,5 -47,7

Tulorah:n korj.erät 0 -22

Vars.toiminnan ja investointien 

nettokassavirta -4 104 -3 818 -2 652 69,5 -35,4

Rahoitusosa 

Antolainauksen muutokset -53 -100,0

Lainakannan muutokset, netto 1832 2240 1226 54,7 -33,1

Oman pääoman muutokset 0 
Muut maksuvalmiuden muutokset -478 636 -233,1

Tulorahoituksen 

riittävyys -1 513 -190 663 -348,9 -143,8

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Hallitus 46 § Vuoden 2018 toimintatuotot olivat yhteensä 7 4, 1 miljoonaa euroa, 
josta sisäisiä tuottoja 13, 1 miljoonaa ja ulkoisia tuottoja 61 miljoo
naa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoiset tuotot lisääntyi
vät 5 miljoonaa eli 8,9 %. Ulkoisista tuotoista jäsenkunnilta saadut 
myyntituotot olivat 41,6 miljoonaa eli 68, 1 % kaikista toiminta
tuotoista. Muut kun jäsenkunnat ostivat palveluja Vaalijalalta 11, 1 
miljoonalla, joka on 18,2 % kaikista toimintatuotoista. Asiakasmak
suja kertyi hieman vajaat 2,5 miljoonaa eli 4, 1 % kokonaistuotoista. 
Peruskoulu sai valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia 1,4 miljoo
naa eli 2,4 % kokonaistuotoista. Loppuosa tuotoista kertyi vuokris
ta, tuista ja avustuksista sekä muista pienemmistä toimintatuotois
ta. Yleisesti voidaan todeta, että viime vuosina jäsenkuntien suh
teellinen osuus on kokonaistuotoista hieman pienentynyt, ulkokun
tien myynti on kasvanut noin kahden miljoonan vuosi vauhdilla vii
meisimmät viisi vuotta. 

Talousarvioon verrattuna liiketoiminnan myyntituotot ylittyivät 21,6 
% kun taas kuntakorvaukset jäivät alle budjetoidun1, 1 %. Kunta
korvauksista jäsenkunnilta tulevat tulot alittuivat budjetoidusta 5,2 
% eli 2,3 miljoonaa euroa. Ulkokunnilta saadut tulot sitä vastoin ylit
tyivät 18,4 % eli 1, 7 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena toiminta
tuotot toteutuivat hieman yli budjetoidun, toteutuman ollessa 100 
%. 

Toimintakuluja kertyi yhteensä 72,8 miljoonaa euroa, joista sisäisiä 
kuluja oli 13, 1 miljoonaa euroa ja ulkoisia 59, 7 miljoonaa. Ulkoiset 
kulut kasvoivat edellisestä vuodesta 5,5 miljoonaa euroa eli 10,2 
%. Talousarvioon verrattuna ulkoiset toimintakulut ylittyivät 0,4 mil
joonaa eli 0,6 %. Maksetut palkat olivat 38 miljoonaa, jossa kasvua 
edelliseen vuoteen oli 4, 1 miljoonaa. Palkkamenojen kasvu selittyy 
pääasiassa palvelutoiminnan laajenemisesta johtuvasta henkilös
tömäärän lisäyksestä. Palkkamenot ylittivät talousarvion 0,6 miljoo
nalla eli 1,5 %. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ylittivät talous
arvion 0,4 miljoonaa eli 0,8 %. 

Sisäiset tuotot ja kulut ylittyivät talousarvioon verrattuna noin 0,5 
miljoonalla eli 0,6 %. Sisäiset erät laskivat edellisestä vuodesta 0,5 
miljoonalla eurolla. 

Poistot olivat hieman alle 1,5 miljoonaa euroa ja peruspaaoman 
korkoja jäsenkunnille ei maksettu lainkaan, koska korko oli miinus
merkkinen koron tarkistushetkellä. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus 

' 
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Yhtymäkokous 
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Hallitus 46 § Lainaa rahoituslaitoksilta oli vuoden lopussa 15,4 miljoonaa eli 1,2 
miljoonaa enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Tämän het
kiset lainat ovat kaikki pitkäaikaisia korkotukilainoja ja otettu kaikki 
palvelukotien rakentamiseen. 

Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 25 päivää. Luku on lähes 
sama kun edellisessä tilinpäätöksessä. 

Vuoden 2018 tilikauden tulos on - 242 599,88 euroa. Varausten ja 
rahastojen muutosten jälkeen tilinpäätös osoittaa 135 086,84 euron 
alijäämää. Alijäämä ei aiheuta jäsenkunnille lisälaskutusta. Alijää
mä johtuu kuntoutustoiminnan henkilöstömenojen suuremmasta to
teumasta suhteessa palvelutoiminnan tuottojen toteutumaan. Kun
toutuksen suoritehintojen yleiskorotuksesta pidättäydyttiin vuosien 
2015-18 aikana. Vuodelle 2019 Nenonpellon yksikköjen palveluku
vaukset ja suoritehinnoittelu uudistettiin koko-naisuudessaan ja se 
astuu voimaan vuosien 2019 - 2020 aikana. Nenonpellon yksikkö
jen keskimääräistä käyttöastetta parannetaan vuoden 2019 aikana 
ja palvelurakennetta muutetaan vastaamaan paremmin vähentynyt
tä aikuisten kuntoutuksen kysyntää ja kohonnutta lasten ja nuorten 
kuntoutuksen kysyntää. 

Nettoinvestoinnit olivat 2,4 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarvi
on 1,5 miljoonalla eurolla. Investointien vähäinen toteutuminen ver
rattuna talousarvioon johtuu päätöksestä rahoittaa Sateenkaaren 
erityiskoulun uudisrakennus leasingrahoituksella, jolloin tilat vuok
rataan. 

Liitteenä numero 1 on kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2018, 
joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousar
vion toteutuman sekä liitetiedot. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus 

1 allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tiin
tarkastajille tarkastettavaksi 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Hallitus 46 § 2 toteaa, että Vaalijalan kuntayhtymän toiminnallinen tulos vuo
delta 2018 on - 242 599,88 euroa. 

Hallitus esittää, että tilinpäätökseen sisällytetään seuraavat 
kirjaukset: 
- poistoerokirjaukset, jolloin poistoeron muutokseksi jää
80 039,24
- varausten ja rahastojen muutokset, jolloin muutokseksi jää
107 513,04

Edelleen hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 
2018 alijäämä 135 086,84 euroa siirretään taseen 
yli-/alijäämätilille. 

3 antaa talouspalveluille valtuudet tehdä tilinpäätöksl:!en tarvitta
essa teknisiä tarkistuksia, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa 
tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä. 

4 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl
keen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus 

r 
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Yhtymäkokous 
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Tekemisen henkilöstön siirtäminen liukuvasta yleistyöajasta jaksotyöhön 

Hallitus 51 § Tekemisen palveluissa työskentelevä henkilöstö (Savosetit, työ- ja 
päivätoiminta) on ollut liukuvassa yleistyöajassa, mutta heidän työ
aikaansa on seurattu Titania-ohjelmalla ja työvuorolista on tehty 
kolmeksi viikoksi eteenpäin. Liukuvan työajan seuranta tulisi työeh
tosopimuksen mukaan järjestää kuitenkin sähköisellä työajanseu
rannalla. 

Tekemisen ja asumisen palveluiden henkilöstö sijaistaa toisiaan 
usealla paikkakunnalla. Osa heistä aloittaa työpäivänsä asumisen 
yksikössä ja siirtyy sitten aamutoimien jälkeen yhdessä asiakkai
den kanssa tekemisen yksikköön. 

Tekemisen yksiköistä ei ole mahdollista irrottautua pitämään ruoka
taukoa, joka tapahtuisi omalla ajalla. Henkilöstö ei myöskään voi 
liukua omaehtoisesti, kuten liukuvassa yleistyöajassa oletetaan, 
vaan heidän on aloitettava työpäivä silloin, kun se on suunniteltu. 
Liukuva yleistyöaika ei siis ole sopiva työaikamuoto ko. henkilöstöl
le. 

Tekemisen palveluyksiköiden johtajat pysyvät yleistyöajassa. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

1 Hallitus päättää, että tekemisen palvelujen työntekijät siirtyvät 
jaksotyöhön ja heidän työaikaansa seurataan kolmen viikon 
työvuorolistoilla. Avopalvelujen johtaja valtuutetaan sopimaan 
yksityiskohdista, 

2 jaksotyöaikaa sovelletaan niin kauan kuin siihen on työn sisäl
löstä johtuva tarve tai tulevassa sote-uudistuksessa työehdot 
toisin harmonisoidaan. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 


























