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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 148 - 149 §   19.12.2018 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 148 § 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 12.12.2018.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 149 § Tarkastusvuorossa ovat Mervi Eskelinen ja Seppo Hujanen. 
 
  Päätös: 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  150 §   19.12.2018 
 
 
 
 
 
Toiminnan ja talousarvion toteutuminen tammi-lokakuulta 2018 
 
Hallitus  150 § Nenonpellon yksiköstä on vuoden aikana muutettu avopalveluihin. 

Laitosasumista on näin saatu purettua edelleen. Muuttojen johdos-
ta on Neliapila-yksikkö on lopettanut toimintansa. Hoivayksikkö 
Saaren toiminta loppuu viimeistään ensi vuoden alussa. Puistolan 
hoivayksikkö muuttuu kuntoutusyksiköksi vuoden vaihteessa, joten 
kaikki Nenonpellon yksiköt toteuttavat kuntoutuspalveluja vuoden 
2019 alusta alkaen.  

   
  Muuttojen ja remonttien, kuten Sataman remontti, vuoksi Vaalijalan 

aikuisten yksiköiden asiakaspaikat ja näin ollen tulot ovat laskeneet 
hieman edellisestä vuodesta. Aikuisten yksiköiden kysyntä on ollut 
tasaista ja käytössä olleet asiakaspaikat ovat olleet täynnä. Lasten 
ja nuorten oppilaskotien kysyntä on ollut myös tasaista, kuntoutuk-
seen on tullut uusia lapsia ja nuoria ja kuntoutuksessa olleita on jo-
ko kotiutunut avopalveluihin ja myös siirtynyt jatkokuntoutukseen 
aikuisten yksiköihin. Lasten ja nuorten kuntoutus on muuttunut yhä 
vaativammaksi ja näin ollen on pyritty helpottamaan yksiköiden ti-
lanteita vähentämällä hieman yksikköjen kuntoutuspaikkojen mää-
rää. Tämä näkyy negatiivisesti lasten ja nuorten tulokertymässä. 
Syksyn aikana on valmisteltu Nenonpellon yksiköiden palveluhin-
noittelun kokonaisuudistus 1.1.2019 alkaen. Sateenkaaren uusi 
koulurakennus etenee suunnitellusti. Uuden lasten ja perheitten 
yksikön suunnittelu on edennyt suunnitellusti, yksikkö tulee kor-
vaamaan nykyisen oppilaskoti Kompassin. 

 
  Avopalveluissa Sääksvuoren palvelukodin toiminta on käynnistetty 

Jyväskylässä marraskuussa. Kaikki 15 asiakaspaikkaa ovat varat-
tu, asiakkaat muuttavat loppuvuoden aikana vaiheittain omiin asun-
toihinsa. Miltei kaikki asumispalveluiden paikat ovat täynnä palve-
lukodeissa, myös tekemisen palveluiden kysyntä on ollut hyvällä 
tasolla. Joillakin paikkakunnilla suunnitellaan yövalvotun palvelu-
asumisen lisäämistä ja kehittämistä. Rautalammilla on käynnistetty 
syksyn aikana Kuutinharjun palvelukodin uudisrakentaminen van-
hojen huonokuntoisten rakennusten tilalle. Ohjatun asumisen yksi-
köiden tilaratkaisuja kehitetään ja remontoidaan useilla paikkakun-
nilla. Vaalijalassa on toiminut kahden vuoden ajan STM:n kärki-
hankkeita, hankkeet päättyvät vuoden 2018 lopussa. Hankkeissa 
on kehitetty Osallisuutta ja uusia päivätoiminnan muotoja (Savon 
OTE-hanke) sekä perhehoidon käytäntöjä (Essoten hallinnoima 
OSSI-hanke). STM antoi hyvää palautetta Savon OTE-hankkeen  
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 150 §  19.12.2018 
 
 
 
 
 
Hallitus  150 § tuloksista. Molempien hankkeiden tuloksia esitellään hallitukselle 

tammikuussa 2019. 
 
  Vaalijalan toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 

vajaat 50 miljoonaa euroa eli 81,8 % budjetoidusta. Tuottokertymä 
on 1,5 % -yksikköä budjetoitua lokakuun kertymää huonompi. Edel-
lisenä vuonna tuottojen toteutumaprosentti oli lokakuun lopussa 
hieman huonompi. Euromääräisesti tuotot ovat kasvaneet edelli-
sestä vuodesta vastaavana ajankohtana 3,8 miljoonaa. Kasvu joh-
tuu myyntituotoista. Toimintatuotot näyttäisivät alittuvan talousarvi-
oon verrattuna noin miljoonalla eurolla. Toimintatuotot ovat kuiten-
kin kehittyneet alkuvuoden arvioita paremmin. 

 
  Jäsenkunnilta saadut myyntituotot ovat kasvaneet edellisestä 

vuodesta 2,2 miljoonaa euroa ja ulkopuolisilta kunnilta 1,3 miljoo-
naa euroa. Prosentuaalisesti kuntalaskutus on kasvanut edellisestä 
vuodesta 9 %, josta jäsenkuntien laskutus on kasvanut 7 % ja ul-
kokuntien 17 %. Talousarviossa jäsenkunnilta saataviin korvauksiin 
on budjetoitu 43,9 miljoonaa ja toteutuma oli lokakuun lopussa 34,5 
miljoonaa. Tasaisella kertymällä päästään 41,3 miljoonaan euroon, 
jolloin jäsenkuntalaskutuksessa ollaan jäämässä budjettitavoittees-
ta noin 2,5 miljoonaa euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan jäsen-
kuntalaskutus toteutuu kuitenkin noin 2,5 miljoonaa euroa viime 
vuotta korkeampana. 

 
  Ulkokunnilta saataviin korvauksiin on budjetoitu 9,4 miljoonaa 

euroa. Toteutuma lokakuun lopussa oli 9,1 miljoonaa. Mikäli ulko-
kuntien palvelujen kysyntä jatkuu nykyisellä tasolla myös loppu-
vuoden ajan, tulee lopullinen tuottokertymä ulkokuntalaskutukses-
sa olemaan hieman vajaa 11 miljoonaa. Näin ylitys budjettiin ver-
rattuna olisi noin 1,6 miljoonaa. Kokonaisuudessaan kuntalaskutus 
on jäämässä budjettitavoitteesta noin 0,9 miljoonaa euroa edellyt-
täen, että palvelujen kysyntä pysyy nykyisellä tasolla. 

 
  Asiakaslaskutus on pysynyt edellisvuoden tasolla toteutuman 

ollessa 2,1 miljoonaa euroa. Asiakasmaksuihin on budjetoitu 2,6 
miljoonaa euroa, joten tämän hetkisen arvion mukaan näyttää siltä, 
että budjettitavoitteesta jäädään noin 0,1 miljoonaa. 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 150 §  19.12.2018 
 
 
 
 
 
Hallitus 150 § Toimintakulut lokakuun lopussa olivat 47,8 miljoonaa euroa, jossa 

kasvua edelliseen vuoteen 3,8 miljoonaa. Toteutumaprosentti on 
80,5 % eli 2,8 % -yksikköä jaksotettua talousarviota pienempi. Toi-
mintakulut ovat pysyneet hyvin talousarvioraamissa. Palkkoja on 
maksettu 30,7 miljoonaa euroa eli 81,9 % budjetoidusta. Palkka-
menot näyttävät tämän hetken arvion mukaan toteutuvan talousar-
vion mukaisesti. Palkkojen sivukulujen osalta varhe-maksut ja tapa-
turmavakuutusmaksut ovat hieman ylittyneet budjetoidusta. Koko-
naisuudessaan henkilöstömenot ovat lokakuun loppuun mennessä 
toteutuneet hieman alle budjetoidun.   

 
  Palvelujen ja tarvikkeiden ostot ovat toteutuneet hieman alle budje-

toidun. 
 
  Toimintakate oli lokakuun lopussa 2,1 miljoonaa, vuosikate 2 

miljoonaa, poistot 1,2 miljoonaa. Tilikauden tulos + 0,8 miljoonaa 
euroa. Toimintakate ja vuosikate ovat edellisen vuoden tasolla ja ti-
likauden tulos 0,2 miljoonaa edellistä vuotta pienempi. 

 
  Lomapalkkavaraus, joulukuussa maksettavat palkat sekä tilinpää-

töksessä käyttöomaisuudesta käyttötalouteen siirrettävät erät saat-
tavat kääntää tilikauden tuloksen jonkin verran – merkkiseksi. Tä-
mä on kuitenkin vielä arvio tulevasta tuloksesta. 

 
  Investointimenoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 2,6 

miljoonaa ja investointituloja 1,2 miljoonaa. Nettoinvestointien to-
teutuma 1,4 miljoonaa. Investoinnit ovat hyvin pysyneet talousarvio 
raamissa.  

 
  Esityslistan mukana on tuloslaskelma ajalla 1.1. – 30.10.2018, 

tulosaluekohtaiset tuloslaskelmat ajalla 1.1. – 30.10.2018 sekä tau-
lukko pankkitilien alimmista saldoista.     

 
 
   Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee toiminta- ja talousraportin tiedoksi. 
 
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus 151 §   19.12.2018 
 
 
 
 
 
Lyhytaikaisen peruskouluopetuksen päivämaksut 
 
Hallitus 151 § Sateenkaaren erityiskoulussa käy koulua oppilaita, jotka ovat 

lyhytaikaisilla kuntouttavilla jaksoilla. Koulunkäynnin kesto riippuu 
oppilaan tarvitsemasta kuntoutusjakson pituudesta. 

 
  Lyhytaikaista opetusta tarvitsevien lasten haasteet ovat lisäänty-

neet viime vuosien aikana. Opetuksessa joudutaan käyttämään en-
tistä enemmän erityistä opetusmateriaalia ja materiaalin tekemi-
seen resurssoimaan henkilökuntaa. Oppilaat tarvitsevat monesti 
myös useamman aikuisen tukea koulupäivän aikana. Yksilölliset 
opetusratkaisut koulupäivän aikana edellyttävät useiden eri tilojen 
käyttöä ja tiivistä moniammatillista yhteistyötä eri yksikköjen kans-
sa.  

 
  Psykiatrisesti oireilevien oppilaiden opetuksen järjestäminen on 

usein vähintään yhtä paljon resursseja vaativaa kuin vaikeasti 
vammaisten oppilaiden, mutta opetuksen valtionosuus on pienem-
pi. Sateenkaaren koulussa tällaisten oppilaiden osuus on viime 
kasvanut. Alimitoitettu valtionosuus rasittaa Sateenkaaren koulun 
taloutta yleisesti.  Asia on opetusministeriön tiedossa, mutta kor-
jausta valtionosuuden perusteeseen ei ole saatu. 

 
  Alla esitetyt hinnat 1.1.2019 alkaen ovat samaa tasoa kuin tällä 

hetkellä vastaavia palveluja tarjoavissa peruskouluissa. 
 
  Koulupäivämaksut ovat olleet viime vuosina seuraavat: 
 

 Jäsenkunnat 125,00 € 
  Puitesopimuskunnat 137,50 € (+ 10 %) 
  Ulkopaikkakunnat 150,00 € (+ 20 %) 
 
  Koulupäivämaksut 1.1.2019 alkaen: 
 
  Jäsenkunnat 145,00 € 
  Puitesopimuskunnat   159,50 € (+ 10 %) 
  Ulkopaikkakunnat 174,00 € (+ 20 %) 
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus 151 §  19.12.2018 
 
 
 
 
 
Hallitus 151 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy koulupäivämaksut 1.1.2019 alkaen yllä olevan 

hinnaston mukaisesti. 
 
 
  Päätös: 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 152 §   19.12.2018  
 
 
 
 
 
Vaalijalan suoritehinnat 1.1.2019 alkaen 
 
Hallitus 152 § Kuntayhtymän perussopimuksen 22 §:n mukaan suoritteiden 

hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymäkokous talousarvion laadin-
nan yhteydessä ja suoritteiden hinnat vahvistaa yhtymähallitus jou-
lukuun loppuun mennessä. Yhtymäkokous vahvisti kokouksessaan 
21.11.2018 suoritteiden hinnoitteluperusteet.  

 
  Vaalijalan palveluhinnaston merkittävin muutos on Nenonpellon 

yksiköiden hinnaston kokonaisuudistus. Uudistuksen tavoitteena on 
palveluhinnoittelun selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen. Nykyi-
nen, moitittu monisäikeinen hinnoittelu on syntynyt vuosien kulues-
sa vaiheittain vastauksena muuttuneiden palvelutarpeiden hinnoit-
teluun. Nenonpellon yksiköissä ei tehty yleistä hinnantarkistusta 
vuosina 2015-18 ja vuodelle 2017 palveluhintoja laskettiin noin 1,5 
%. Vuodesta 2019 alkaen palveluhinnastoja on kaksi, aikuisten 
palveluissa 6 palvelutasoa ja lasten ja nuorten palveluissa 6 palve-
lutasoa palvelukuvauksineen. Nykyinen ja uusi hinnasto eivät ole 
vertailukelpoisia, mutta nykyisten asiakkaiden palveluhintoja voi-
daan verrata. Asiakaskohtaisissa hinnoissa aikuisten palveluissa 
muutokset ovat suurempia kuin lasten ja nuorten palveluissa. Muu-
toksen taloudellisten vaikutusten pehmentämiseksi palvelujen jär-
jestämisvastuisille, uusien palvelutasojen mukaiset hinnat nykyis-
ten asiakkaiden kohdalla otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa 
2019 ja 2020. Uusien asiakkaiden palvelut hinnoitellaan hinnaston 
mukaisesti 1.1.2019 alkaen.  

 
  Nenonpellon palveluhinnaston kokonaisuusuudistus on myös osa 

Vaalijalan pitkäaikaisen tavoitteen toteuttamista, jonka mukaan lai-
tosasuminen lopetetaan vuonna 2019, vuotta ennen valtakunnalli-
sen tavoitteen määräaikaa. Vuodesta 2019 alkaen kaikissa Ne-
nonpellon yksiköissä toteutetaan kuntoutuspalveluja. 

 
  Avopalveluissa palvelukuvauksia on hieman täsmennetty, mutta 

suuria muutoksia ei ole tehty. Asumisen ja tekemisen palveluissa 
palveluhinnoista on käyty neuvotteluja palvelujen järjestämisvas-
tuisten organisaatioiden edustajien kanssa ja neuvottelujen perus-
teella hintoja on tarkistettu. 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 152 §  19.12.2018 
 
 
 
 
   
Hallitus 152 § Maksusitoumuskäytäntö otetaan käyttöön pääsääntöisesti eli 

palvelujen järjestämisvastuisten kanssa ymmärrys palveluhinnoista 
varmistetaan kirjallisesti etukäteen ennen asiakkaan palvelujen 
aloittamista. 

 
  Vaalijalan palvelujen hinnat 1.1.2019 alkaen on liitteenä nro 1. Sen 

pohjalta voidaan saavuttaa talousarviossa asetetut palvelutoimin-
nan tuottotavoitteet vuonna 2019, mikäli palvelujen kysyntä säilyy 
nykytasolla. Vertailutietona on hallituksen jäsenille toimitettu vuo-
den 2018 hinnasto. 

 
  Vaalijalan palvelujen hinnat vuodelle 2019 kootaan yhtenäiseksi 

hinnastoksi joulukuun aikana. 
 
    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaiset Vaalijalan palvelujen 

suoritehinnat 1.1.2019 alkaen. 
 
 
  Päätös: 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 153 §   19.12.2018 
 
 
 
 
 
Vuoden 2019 talousarvion tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat   
 
Hallitus 153 § Kuntayhtymän hallintosäännön 7 luvun 53 §:n mukaan hallitus 

päättää talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksymisestä. Yhty-
mäkokous hyväksyi kuntayhtymän talousarvion tehtävätasolla mar-
raskuussa. 

   
  Tulosaluekohtaisissa käyttösuunnitelmissa määrärahat on jaettu 

yksityiskohtaisemmin kuin yhtymäkokouksen hyväksymissä tehtä-
vätason raameissa. Sisällöllisesti yhtymäkokouksen jälkeen ei ta-
lousarvioon ole tehty muutoksia ja talousarvion loppusumma on 
sama kuin yhtymäkokouksen hyväksymässä talousarviossa. 

 
  Vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosa on 152 430 euroa 

ylijäämäinen. Palvelutuotannon laajenemisesta johtuen kokonais-
tuotot ja – kulut kasvavat edellisestä vuodesta. Lisäksi kuluja kas-
vattavat palkkojen osalta KVTES:n mukaiset korotukset ja kertaerä. 
Nenonpellon yksiköiden palveluhinnastoon tehdään kokonaisuudis-
tus. Avopalvelujen suoritehinnat ovat yksikkökohtaisia ja niissä 
tehdään välttämättömät tarkistukset, jotka pohjautuvat toteutunei-
siin kustannuksiin.  

 
  Tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat ovat liitteenä 2. 
 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
  
  Hallitus hyväksyy tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 

2019 ja niiden täytäntöönpanon. 
 
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus 154 §  19.12.2018  
 
 
 
 
Vuoden 2019 investointisuunnitelma 

 
Hallitus 154 § Yhtymäkokous vahvisti kokouksessaan 21.11.2018 vuoden 2019 

talousarvion investointimenoiksi 5 436 000 euroa, investointituloiksi 
978 000 euroa ja nettoinvestoinneiksi 4 458 000 euroa.  

 
  Kuutinharjun palvelukodin uudisrakennuksen investointiavustus 

kasvoi ARA:n ehdollisesta varauspäätöksestä varsinaisessa avus-
tuspäätöksessä 1 080 000 eurosta 1 348 426 euroon, kun avus-
tusprosentti nousi 50 %:iin. Avustus kohdistuu kokonaisuudessaan 
vuoteen 2019. Nämä asiat on huomioitu investointisuunnitelmassa, 
jossa nettoinvestoinnit ovat 4 027 574 euroa.  

 
  Kuntayhtymän hallituksen hallintosääntöä täydentävien määräysten 

mukaan hallitus päättää investointihankinnoista, jotka ylittävät 500 
000 euroa ja alle 500 000 euron hankinnoista päättää kuntayhty-
män johtaja. Kiinteistöpäällikkö päättää toimialallaan enintään 
50 000 euron suuruisista rakentamiseen liittyvistä hankinnoista. 
Muista alle 50000 euron hankinnoista päättää talouspäällikkö. 

   
  Johtoryhmä on laatinut suunnitelman investoinneista vuosille 2019 

- 2022. Investointisuunnitelma on liitteenä nro 3. Investointisuunni-
telman liitetietona ovat taseen investointivaraukset. 

 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 

1 Hallitus vahvistaa vuoden 2019 investointiohjelman mukaiset 
peruskorjaukset ja uudisrakennushankkeet. Hankkeiden 
urakkatarjoukset tuodaan hallituksen päätettäväksi hallinto-
sääntöä täydentävien määräysten mukaisesti, 

 
2 Merkitsee tiedokseen investointiohjelman siltä osin kuin ne 

kuuluvat hallintosääntöä täydentävien määräysten mukaisesti 
viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan. Johtoryhmässä voidaan 
hankkeiden osalta sopia talousarvion sisällä muutoksia siten, 
ettei nettoinvestointien loppusumma ylity. 

 
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus 155 §   19.12.2018 
 
 
 
 
 
Henkilökunnalta perittävien ateriakorvausten tarkistaminen   
 
Hallitus 155 § Verohallitus on päätöksellään 20.11.2018 tarkistanut luontoisetujen 

raha-arvoja vuodelle 2019. Korvauksia tarkistetaan em. määräyk-
sen mukaisesti kouluaterian ja pääaterian kohdalla sekä muissa 
tarkistettavaksi esitetyissä kohdissa kustannusten nousun vuoksi. 

  Varohallituksen vahvistaman ravintoedun arvo on tavanomaisen 
lounaan osalta 6,60 euroa ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta 
työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden 
kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,60 euroa ja 
enintään 10,50 euroa. Kouluaterian luonteisen aterian sekä ke-
vytlounaan ja lounasannoksen osalta raha-arvo on 4,95 euroa. 
Vaalijalassa on käytössä myös ns. henkilökunnan esimerkkiruokai-
lu. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että ateriakorvaukset ovat 1.1.2019 lukien seuraa-

vat (suluissa vuoden 2018 hinnat): 
 
  Lounas ruokasalissa (myös opiskelijat)  ....................... 6,60 € (6,50 €) 

- vieraat  ..................................................................... 8,70 € (8,60 €)  
 

Lounasannos. .............................................................. 4,90 € (4,80 €)  
(ei jälkiruokaa, kahvia, leipiä, juomana vesi) 
 
Kevytlounas  ................................................................ 4,90 € (4,80 €) 
(esim. keitto, leivät, juoma, salaatti tai lisäke) 
- vieraat  ....................................................................... 6,20 € (6,10 €) 
 
Vieraslounas kabinettitarjoiluna  ................................ 11,70 € (11,60 €) 
  
Lounas tai päivällinen................................................... 5,40 € (5,30 €)  
-  monipalvelukeskukset, toimintakeskukset, asumispalvelut 

  
Kevytlounas tai kevytpäivällinen  ................................... 4,90 € (-)  

  -  monipalvelukeskukset, toimintakeskukset, asumispalvelut 
 
  Talouspäällikkö päättää Nenonpellon yksiköiden muut ateriahinnat (kahvi, 

kahvileipä yms.) ja avopalvelujen johtaja avopalvelujen muut ateriahinnat. 
 
  Päätös: 
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Hallitus 156 §   19.12.2018  
 
 
 
 
 
Ylläpitomaksutaksan tarkistaminen   
 
Hallitus 156 § Liitteenä nro 4 on esitys asiakkailta perittävistä ylläpitomaksuista 

1.1.2019 alkaen. Edellisen kerran taksaa on tarkistettu 1.4.2017 lu-
kien. 

 
  Asiakasmaksujen tarkistamiseen ei ole tarvetta, koska nykyiset 

ylläpitomaksut ovat edelleen riittäviä, vaikka vuosi-inflaatio on hie-
man kasvanut (lokakuussa 1,5 %). Vuokria jouduttanee korotta-
maan 1.7.2019 alkaen. 

       
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy liitteenä nro 4 olevan ylläpitomaksutaksan nouda-

tettavaksi 1.1.2019 alkaen. 
 
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus  157 §  19.12.2018  
 
 
 
 
 
Kuntayhtymän johtajan varahenkilön tehtävien tarkennus 
 
Hallitus 157 § Hallitus on valinnut kuntayhtymän johtajan varahenkilöksi 5.8.2017 

                       § 76 avopalvelujen johtajan Kirsi Ruutalan. Myöhemmin on ilmen-   
                       nyt tarve tarkentaa varahenkilön tehtäviä.  

 
  Kuntayhtymän johtajan varahenkilön tehtävänä on edustaa Vaalija-

laa ja sen intressejä tilaisuuksissa ja prosesseissa, joihin kuntayh-
tymän johtaja on estyneenä osallistumaan. Tehtävän menestyksel-
linen hoitaminen edellyttää, että varahenkilö on riittävästi perehty-
nyt kaikkiin Vaalijalan palvelusektoreihin.   

 
Kuntayhtymän johtajan ollessa estyneenä hän johtaa johtoryhmän 
työskentelyä. Kuntayhtymän johtajan varahenkilö käyttää kuntayh-
tymän johtajalle delegoitua päätöksenteko- ja valmisteluvaltaa sil-
loin, kun johtaja on estyneenä. 
 
Lomansa kuntayhtymän johtajan varahenkilö sopii kuntayhtymän 
johtajan kanssa siten, että henkilökunnan tavoitettavissa on aina 
jompikumpi heistä puhelimitse tai sähköpostilla.   

    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus tarkentaa edellä esitetyllä tavalla johtajan varahenkilön 

tehtäviä.  
 
 
  Päätös: 
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Hallitus    158 §       19.12.2018    
 
 
 
 
 
Meno- ja tulotositteiden hyväksyminen 
 
Hallitus 158 § Liitteenä nro 5 on esitys meno- ja tulotositteiden hyväksyjiksi  
  vuodelle 2019. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy meno- ja tulotositteiden hyväksyjät vuodelle 2019 

liitteen nro 5 mukaisesti. 
 
  Päätös: 
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Hallitus 159 §   19.12.2018 
 
 
 
 
 
Saatavien poistaminen    
 
Hallitus 159 § Liitteenä numero 6 (EI JULKISUUTEEN) on yhteenveto ylläpito-

maksusaatavista, joita esitetään poistettavaksi kuntayhtymän 
myyntireskontrasta ja siirrettäväksi myyntisaamisten luottotappioik-
si. Saatavia on peritty normaalisti ilman tulosta, sen jälkeen viety 
haastehakemuksella Käräjäoikeuteen.  

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää poistaa ylläpitomaksusaatavia yhteensä 18 716,75 

euroa kuntayhtymän myyntireskontrasta ja siirtää ne myyntisaamis-
ten luottotappioihin.  

 
  Päätös: 
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Hallitus 160 §   19.12.2018  
 
 
 
 
 
Nenonpellon yksiköiden palvelupäälliköt tehtävien uudelleen järjestelynä 
 
Hallitus 160 § Nenonpellon yksiköiden kuntoutus sekä aikuisten että lasten ja 

nuorten osalta on kehittynyt viime vuosina yhä erityisempää osaa-
mista vaativaan suuntaan. Jokaiselle kuntoutusyksikölle ja oppilas-
kodille on kehitetty omaa kuntoutuksen viitekehysmallia. Kuntoutus 
on näyttöön ja tutkittuun tietoon perustuvaa toimintaa, jossa osaa-
misella ja osaamisen johtamisella on suuri merkitys. Vaalijalan eri-
tyinen osaaminen mm. aikuisten tahdosta riippumattomassa kun-
toutuksessa sekä lasten ja nuorten psykiatrisessa ja psykososiaali-
sessa kuntouksessa on valtakunnallisesti tunnustettu ja huomioita 
mm. STM:n selvityshenkilöraportissa ja siitä annetuissa lausun-
noissa. Lasten ja nuorten määrä, jotka tarvitsevat psykiatrista ja 
psykososiaalista kuntoutusta, kasvaa Suomessa valitettavan nope-
asti. Autismikuntoutus, neuropsykiatrinen ja lasten ja nuorten kiin-
tymyssuhdeteoriaan pohjautuva kuntoutus sekä monivammaisten 
lasten kuntoutus vaativat kaikki omaa erityistä osaamista ja osaa-
misen johtamista. 

 
  Vaikka asiakaspaikat Nenonpellon yksiköissä hieman laskevat, 

asiakkaiden vaatimustaso nousee ja jokaista asiakasta kohden tar-
vitaan jopa enemmän osaavaa henkilöstöä. Henkilöstön määrä ei 
näin ollen pienene lähivuosina. Asiantuntijoiden tarve kasvaa sa-
moista syistä. Kuntoutuksen johtajan tehtävä on huolehtia kokonai-
suudesta, asiakkaiden kuntoutuksesta henkilöstön osaamisen ke-
hittämiseen ja asiakas- ja työturvallisuuteen taloutta unohtamatta. 
  

  Ylihoitaja on siirtymässä eläkkeelle vuoden 2020 alussa ja hänen 
vastuualueellaan olleet yksiköt siirtyvät hallinnollisesti kuntoutuksen 
johtajalle. Ylihoitajalla on omia spesifejä vastuualueita kuten Vaali-
jalan hygieniavastuu ja Nenonpellon lääkehoidon osaamisen kehit-
täminen, joita tulisi hallitusti jakaa ensi vuoden aikana. Henkilöstö-
päällikölle on siirtymässä täydennyskoulutus ja laatujärjestelmän 
johtaminen, mutta käytännön laatutyöhön tarvitaan muitakin re-
sursseja. 

 
  Kuntoutuksen johtaja esittää, että aikuisten kuntoutus sekä lasten 

ja nuorten kuntoutus saisivat omat palvelupäällikkönsä. Aikuisten 
kuntoutuksen palvelupäällikkö olisi virassa oleva esimies ja hän 
toimisi tulevaisuudessa kuntoutuksen johtajan varahenkilönä. Hä-
nelle siirtyisi laatupäälliköltä käytännön tehtäviä ja hän kehittäisi ai-
kuisten  kuntoutuksellisia  viitekehyksiä  yhdessä kuntoutuksen joh- 
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Hallitus 160 §  19.12.2018 
 
 
 
 
 
Hallitus 160 § tajan ja moniammatillisten työryhmien kanssa. Lasten ja nuorten 

kuntoutuksen palvelupäällikkö vastaisi yhdessä kuntoutuksen joh-
tajan ja moniammatillisten työryhmien kanssa lasten ja nuorten 
kuntoutuksen viitekehyksen kehittämisestä ja toteutumisesta sekä 
Vaalijalan kehitteillä olevan perhetyön mallin suunnittelusta ja to-
teutumisesta. Kummallakaan palvelupäälliköllä ei olisi uutta esi-
miesasemaa vaan he toimisivat yksiköiden esimiesten tukena ja 
yksiköitä yhdistävinä henkilöinä. Palvelupäälliköt toimisivat oman 
työn ohella 50 %:a palvelupäälliköinä.  

 
  Vuositasolla palvelupäällikköjen aiheuttama lisäkustannus on noin 

20 000 euroa, joka katetaan Nenonpellon yksiköiden yhteisistä pal-
veluista kustannuspaikka 190.  

    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy Nenonpellon yksiköiden kahden palvelupäällikön 

roolit tehtävien uudelleen järjestelynä aikaisintaan 1.1.2019. 
 
  Päätös: 
 
 
 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus   161 §   19.12.2018 
 
 
 
 
 
Latukadun palveluasuntojen vuokrasopimus Varkauden Vanhaintukisäätiön kanssa 
 
Hallitus 161 § Vaalijalan kuntayhtymä tuottaa Varkaudessa kehitysvammaisten 

palveluasumista osoitteessa Latukatu 12. Asuntoja on kahdessa 
talossa yhteensä 17. Osa asunnoista on Vaalijalan välivuokraamia 
ja osa asiakkaiden suoraan vuokraamia. Pohjois-Savon pelastus-
laitos on antanut määräyksen automaattisen sammutinlaitteiston 
asentamisesta huoneistoihin. Vanhaintukisäätiö toteutti kiinteistöis-
sä perusteellisen kuntotutkimuksen keväällä 2018. Tutkimuksessa 
ilmeni rakennuksissa olevan mittavan peruskorjauksen tarvetta. 
ARA:n kanssa on järjestetty yhteisneuvottelu lokakuussa 2018 re-
montin avustusmahdollisuuksien kartoittamiseksi. Asiakkaita, lähei-
siä ja edunvalvojia on kuultu joulukuussa 2018 remontin vaikutuk-
sista asumiseen ja vuokratasoon. Varkauden kaupungin sosiaali-
palveluiden edustajat ovat olleet tiiviisti mukana yhteistyöneuvotte-
luissa.  

 
  Vaalijala jatkaa yhteistyötä Vanhaintukisäätiön kanssa ja on valmis 

vuokraamaan kaikki 17 asuntoa palveluasumiskäyttöön (asiakkaille 
välivuokraaminen), jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

 
Latukadun kiinteistöissä toteutetaan korjaussuunnitelman 
mukainen remontti ja perusparannus, jonka yhteydessä toteu-
tetaan myös sammutinlaitteiston asennus. Remontti toteutetaan 
pääasiassa vuoden 2019 aikana. Remontti voi ulottua vuoden 2020 
puolelle, jos olosuhteet niin vaativat. Kokonaisremontti täytyy 
suunnitella siten, ettei asukkaille koidu kohtuutonta haittaa esimer-
kiksi tilapäisasumiseen siirtymisestä. Korjaussuunnitelman toteut-
tamisella täytyy varmistaa laadukas, terveellinen ja turvallinen 
asuminen Latukatu 12:n kiinteistöissä.  

 
Varkauden vanhaintukisäätiö toteuttaa remontin ja vastaa sen 
kustannuksista. Vaalijalan kuntayhtymä ei osallistu sammutin-
laitteiston asentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Remontin 
kustannuksiin on mahdollista hakea ARA:n avustusta. Maakunta-
uudistuksen valmistelussa on suunniteltu, että Vaalijalan kuntayh-
tymä liittyy osaksi Etelä-Savon maakunnan liikelaitosta. Kaikki kun-
tayhtymän omistamat kiinteistöt ja vuokrasopimukset siirtyvät uu-
distuksen toteutuessa Maakuntien tilakeskus Oy:n hallinnoitavaksi. 
Tällä hetkellä suunniteltu maakuntaan siirtymisaikataulu on vuoden 
2021  alussa.  Vaalijalan kuntayhtymän  (ja kaikkien sote-palveluita  
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Hallitus  161 §  19.12.2018 
 
 
 
 
 
Hallitus 161 § tuottavien kuntatoimijoiden) on liitettävä siirtymäajalla tehtäviin 

vuokrasopimuksiin rajoittamislauseke:  
  ”Vuokra-aika alkaa x.x.xxxx. Vuokrasopimus päättyy x.x.xxxx. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa 
olevalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus vuoden 2020 tai 2021 
aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomises-
ta (Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikai-
sesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 548/2016, 3 
§).” 

 
Remontin valmistuessa asunnon vuokra ei voi nousta yli 14 
eur/m2. Kaikki asunnot ovat 32 m2 yksiöitä. Tällä hetkellä asunto-
jen vuokra on asukkaille pintaremontoiduissa asunnoissa 13,82 
eur/m2 (477,42 eur/kk). Pintaremontoimattomassa asunnossa 
vuokra on 10,62 eur/m2 (339,52 eur/kk). Tämän lisäksi asukkaat 
maksavat vesimaksua 20 eur/kk sekä käytön mukaan saunamak-
sun 15 eur/kk. Asukkailla on omat sähkösopimukset. Sähkölasku 
on kulutuksen mukaan n. 30 eur/kk. Latukadun kiinteistönhoitopal-
velut kuuluvat vuokraan. Asukkaiden läheiset ovat antaneet pa-
lautetta korkeista vuokrista Latukadulla. Kelassa täyden asumistu-
en (70 %) saamiseksi eläkkeensaajille ei ole määritelty vuokralle 
ylärajaa. Toimeentulotukea haettaessa asumiskustannuksiksi 
huomioidaan 400 eur/kk. Remontointikustannusten kattamiseksi 
Vanhaintukisäätiön edellytetään hakevan ARA:n avustusta, jotta 
vuokrat säilyvät asukkaiden maksukyvyn puitteissa. 

 
    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että Vaalijalan kuntayhtymä voi välivuokrata Latu-

katu 12 kiinteistöissä sijaitsevat asunnot remontin jälkeen edellä 
mainituin ehdoin ja kuntayhtymän johtaja valtuutetaan sopimaan 
muista ehdoista ja allekirjoittamaan sopimuksen. 

 
  Päätös:     
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Hallitus 162 §   19.12.2018 
 
 
 
 
 
Hoitaja Anu Rissasen toimivapaa-anomus ajalle 1.1.-31.12.2019 
 
Hallitus 162 §   Hoitaja Anu Rissanen on toiminut noin 2,5 vuotta tytön sijaisäitinä 

ja ollut sen ajan toimivapaalla työstään Reimarissa. Hänellä oli tar-
koituksena palata takaisin töihin vuoden 2019 vaihteessa. Muuttu-
neen tilanteen vuoksi Rissanen on päättänyt hakea toimivapaata 
vielä ajalle 1.1.-31.12.2019. Anu Rissasen hakemus hallitukselle 
liitteenä 7 (EI JULKISUUTEEN). 

  
                                  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
  
                                  Kuntayhtymän johtaja esittää, että Anu Rissasen toimivapaa ajalle 

1.1.-31.12.2019 myönnetään.  
  
                                  Päätös: 
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Hallitus 163 §   19.12.2018 
 
 
 
 
 
Konsultoiva ja kuntouttava perhetyön hanke Keski-Suomessa 
 
Hallitus 163 § Vaalijala toteutti yhteistyössä Keski-Suomen perhe- ja lapsipalvelu-

jen muutosohjelma (LAPE) konsultoivan ja kuntouttavan perhetyön 
hankkeen Keski-Suomessa tänä vuonna. 

 
  Hallitus varasi päätöksellään 8.11.2017 122 § hankkeelle 80 000 

euroa, toteutuvat kustannukset ovat noin 65 000 euroa. 
 
  Hankkeen työt ja loppuraportti ovat valmistuneet. Loppuraportti 

toimitetaan hallituksen jäsenille. Hankkeen tulokset ovat mukana 
myös Keski-Suomen LAPEn loppuraportissa. 

 
Keskeinen havainto hankkeessa oli, että koulut tarvitsisivat paljon 
enemmän tukea kuin mitä tällä hetkellä saavat, halu auttaa oppilai-
ta monilla opettajilla ja ohjaajilla on, mutta ei työkaluja eikä tietoa 
mistä apua saa. Totuttujen toimintamallien muuttaminen on vaikea, 
joka vähentää tuen vaikuttavuutta kouluissa. Keskeisin pulma on 
kuitenkin tuen rahoitus. Kuntien kouluhallinto ei ole varautunut asi-
antuntijapalvelujen hankintaan nykyistä tarvetta vastaavasti. 

   
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee tiedoksi hankkeen tulokset ja toteaa sen toteute-

tun varatun määrärahan puitteissa. 
 
  Päätös: 
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Hallitus  164 §   19.12.2018  
 
 
 
 
 
Tarkastuskertomus 
 
Hallitus    164 § Hallituksen valitsemat rahavarojen ja varastojen tarkastajat Maarit 

Tarvainen ja Paavo Karvinen ovat tehneet Vaalijalan kuntayhtymän 
pääkassan ja ateriapalvelujen kassan sekä materiaalipalvelujen 
tarkastuksen 21.11.2018, liite nro 8. Tarkastuksessa ei ilmennyt 
huomautettavaa. 

                                       
                                  Tarkastajat suosittelevat keskusvarastonhoitajan tutustumista 

Vaalijalan avopalveluyksiköihin sekä ateriapalvelujen henkilökun-
nan osallistumista mahdollisiin täydennyskoulutuksiin. 

 
                                 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
 
                                  Hallitus merkitsee tarkastukset tiedoksi. 
 
                                  Päätös: 
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Hallitus 165 §   19.12.2018  
 
 
 
 
 
Hallituksen kevätkauden kokoukset 
 
Hallitus 165 § Hallituksen kokoukset ovat perinteisesti sovittu etukäteen kevät- ja 

syyskausittain. Hallituksen kokouspäivä on ollut keskiviikko ja ko-
koukset ovat alkaneet klo 10.00. Hallitus on kokoontunut Nenon-
pellossa tai erikseen sovitussa paikassa. 

   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
 
  Hallituksen kokousaikataulu on seuraava: 
 
  23.1.2019  

20.2.2019 hallituksen ja johdon seminaaripäivä klo 9.00 – 16.00 
20.3.2019 tilinpäätöksen hallituskäsittely 
17.4.2019 
22.5.2019 esitykset yhtymäkokoukselle 
12.6.2019 hallitus ja yhtymäkokous samana päivänä 

 
  Päätös: 
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Hallitus  166  §   19.12.2018 
 
 
 
 
 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus 166 § 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  Päätösnumero   
  Kuntayhtymän johtaja 71 - 79 
  Avopalvelujen johtaja 403 - 426 
  Johtava lääkäri  22 
  Kuntoutuksen johtaja 472 - 489 
  Ylihoitaja  24 - 25  
  Talouspäällikkö  4 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Laatupäällikkö  - 
  Rehtori  13 - 15 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja 208 - 224 
  Avopalvelujen johtaja 998 - 1217 
  Johtava lääkäri  176 - 180 
  Kuntoutuksen johtaja 2376 - 2542 
  Ylihoitaja  457 - 493 
  Talouspäällikkö  47 - 54 
  Henkilöstöpäällikkö 31 - 32 
  Laatupäällikkö  - 
  Rehtori  97 - 105 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö 201 - 216 
 
  Hankintapäätökset  
  Kuntayhtymän johtaja H13 – H14 
  Talouspäällikkö  H6 – H7 
   
  Ylläpitomaksupäätökset  
  Talouspäällikkö  - 
 
  Muut päätökset   
  Kuntayhtymän johtaja 14 
  - Kommunikaatio-ohjaaja/tulkki -tehtävänimikkeen perustaminen, 7.12.2018 
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Hallitus 166 §   19.12.2018 
 
 
 
 
 
Hallitus 166 § 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: 
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Hallitus 167 §   19.12.2018 
 
 
 
 
 
Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus 167 § Saapuneet kirjeet 
 
  Kuntaliitto 

- Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2018 
Yleiskirje 25.10.2018 

 
  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Uusi vammaispalvelulaki turvaa vammaisille henkilöille tarpeen-
mukaiset palvelut 27.9.2018 

- Palvelusetelikokeilut jatkuvat vuonna 2019, 3.10.2018 
- Maakuntien ja STM:n neuvottelut alkavat – harjoituksessa luo-

daan tilannekuva sote-palveluista ja sovitaan kehittämistoimista, 
9.10.2018 

- Itsemääräämisoikeutta vahvistavan lakikokonaisuuden valmiste-
lu jatkuu – asiakas- ja potilaslaki ei ehdi eduskuntaan tällä halli-
tuskaudella 11.10.2018 

- Lain tulkintaa terveydenhuollon tietojen luovuttamisessa tarken-
netaan ohjeistuksella 8.11.2018 

- Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten itsemääräämisoikeutta 
vahvistetaan 15.11.2018 

- Kuntien sote-ulkoistusten ja investointien rajoittamista jatketaan 
22.11.2018 

- Vammaispalvelujen järjestäminen osana maakuntien sote-
palveluja saa kannatusta 29.11.2018 

- STM lykkää hoitohenkilöstön rokotuksia koskevan säännöksen 
muutosta – eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja tulossa 
3.12.2018 

- Kanta-palvelut laajenevat sosiaalihuollon asiakastiedoilla ja itse 
tuotetuilla hyvinvointitiedoilla 5.12.2018 

 
  Valtiokonttori 

- Kaija Leena Marjatta Mäkelän perintöä koskeva päätös 
29.11.2018 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee edellä esitetyt tiedoksiannot tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2018/lastensuojelun-vuoksi-sijoitetun-oppilaan-korvaus-vuonna-2018
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-vammaispalvelulaki-turvaa-vammaisille-henkiloille-tarpeenmukaiset-palvelut
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-vammaispalvelulaki-turvaa-vammaisille-henkiloille-tarpeenmukaiset-palvelut
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/palvelusetelikokeilut-jatkuvat-vuonna-2019
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maakuntien-ja-stm-n-neuvottelut-alkavat-harjoituksessa-luodaan-tilannekuva-sote-palveluista-ja-sovitaan-kehittamistoimista
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maakuntien-ja-stm-n-neuvottelut-alkavat-harjoituksessa-luodaan-tilannekuva-sote-palveluista-ja-sovitaan-kehittamistoimista
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/itsemaaraamisoikeutta-vahvistavan-lakikokonaisuuden-valmistelu-jatkuu-asiakas-ja-potilaslaki-ei-ehdi-eduskuntaan-talla-hallituskaudella
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/itsemaaraamisoikeutta-vahvistavan-lakikokonaisuuden-valmistelu-jatkuu-asiakas-ja-potilaslaki-ei-ehdi-eduskuntaan-talla-hallituskaudella
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/itsemaaraamisoikeutta-vahvistavan-lakikokonaisuuden-valmistelu-jatkuu-asiakas-ja-potilaslaki-ei-ehdi-eduskuntaan-talla-hallituskaudella
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lain-tulkintaa-terveydenhuollon-tietojen-luovuttamisessa-tarkennetaan-ohjeistuksella
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lain-tulkintaa-terveydenhuollon-tietojen-luovuttamisessa-tarkennetaan-ohjeistuksella
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kodin-ulkopuolelle-sijoitettujen-lasten-itsemaaraamisoikeutta-vahvistetaan
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kodin-ulkopuolelle-sijoitettujen-lasten-itsemaaraamisoikeutta-vahvistetaan
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntien-sote-ulkoistusten-ja-investointien-rajoittamista-jatketaan
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vammaispalvelujen-jarjestaminen-osana-maakuntien-sote-palveluja-saa-kannatusta
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vammaispalvelujen-jarjestaminen-osana-maakuntien-sote-palveluja-saa-kannatusta
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-lykkaa-hoitohenkiloston-rokotuksia-koskevan-saannoksen-muutosta-eduskunnan-oikeusasiamiehen-ratkaisuja-tulossa
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-lykkaa-hoitohenkiloston-rokotuksia-koskevan-saannoksen-muutosta-eduskunnan-oikeusasiamiehen-ratkaisuja-tulossa
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kanta-palvelut-laajenevat-sosiaalihuollon-asiakastiedoilla-ja-itse-tuotetuilla-hyvinvointitiedoilla
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kanta-palvelut-laajenevat-sosiaalihuollon-asiakastiedoilla-ja-itse-tuotetuilla-hyvinvointitiedoilla
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Hallitus 168 §  19.12.2018 
 
 
 
 
 
Muut asiat 
 
Hallitus 168 § 
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Hallitus    19.12.2018 
 
 
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 21.12.2018 kello 8.00 - 15.00 sekä Vaali-
jalan yleisessä tietoverkossa https://www.vaalijala.fi/poytakirjat  

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

