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PÖYTÄKIRJAN 
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Allekirjoitus 
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Tarkastusaika 20.2.2019 
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Sirpa Kinnunen, ilmoitustaulunhoitaja 

 

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

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 16 - 17 §   20.2.2019 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 16 § 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 13.2.2019.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 17 § Tarkastusvuorossa ovat Mirja Koski ja Jaakko Leskinen. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  18 §   20.2.2019 
 
 
 
 
 
Talousarvion toteutuminen tammi-joulukuu 2018 
 
Hallitus 18 § Toimintatuottoja kertyi vuoden 2018 loppuun mennessä 61 miljoo-

naa eli 99,9 % budjetoidusta. Tuottokertymä oli 0,1 %- yksikköä 
budjetoitua huonompi. Euromääräisesti tuotot ovat kasvaneet edel-
liseen vuoteen verrattuna 8,7 % eli 4,9 miljoonaa euroa.  

   
  Liiketoiminnan myyntituotot ovat toteutuneet 120,9 % eli 0,4 mil-

joonaa yli budjetoidun.  
   
  Kuntalaskutuksessa jäädään budjettitavoitteesta 0,6 miljoonaa 

toteutuman ollessa 98,9 %. Jäsenkunnilta saadut myyntituotot ovat 
41,6 miljoonaa, tuottokertymän ollessa 94,8 %. Tämä on euromää-
räisesti 2,3 miljoonaa alle budjetoidun. Ulkokuntalaskutuksessa to-
teutumaprosentti on 18,4 %-yksikköä yli budjetoidun, euromääräi-
sesti ylitys on 1,7 miljoonaa euroa. Ulkokuntalaskutus ylittyi en-
simmäisen kerran yli 11 miljoonaa.  

 
  Muut toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetoidusti. 
 
  Toimintakulut ovat tällä hetkellä talousarvion toteutumassa 59,7 

miljoonaa euroa. Kuluja on budjetoitu 59,3 miljoonaa, joten ylitystä 
on 0,3 miljoonaa. Toimintakulut ovat kasvaneet tässä vaiheessa 
edelliseen vuoteen verrattuna noin 10 % eli 5,5 miljoonaa.   

  Palkkoja maksettiin vuoden loppuun mennessä noin 38 miljoonaa 
euroa mikä on 0,5 miljoonaa yli budjetoidun. Edellisvuoteen verrat-
tuna kasvua on 12 %.   Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ovat 
tässä vaiheessa ylittyneet 0,4 miljoonaa. Tämä ylitys kasvanee 
hieman tilinpäätöksessä. Palkkojen sivukulujen tapaturmavakuu-
tusmaksun lopullinen lasku arvioidaan (arvio saatu vakuutusyhtiöl-
tä) hieman yli 0,5 miljoonaksi. Ennakkomaksujen perusteena oleva 
palkkasumma on ollut noin 4 miljoonaa todellista pienempi, tästä 
johtuen lopullinen maksu tulee olemaan noin suuri.    

   
  Muuten toimintakulut ovat toteutumassa budjetoidusti. 
 
  Tämän hetken toteutumassa toimintakate on 1,3 miljoonaa, vuosi-

kate 1,2 miljoonaa ja tilikauden tulos – 0,1 miljoonaa. Varovaisesti 
arvioiden tilikauden tulos näyttäisi jäävän alijäämäiseksi, noin 0,6 - 
0,8 miljoonaa euroa.   
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 18 §  20.2.2019 
 
 
 
 
 
Hallitus 18 § Esityslistan mukana on tuloslaskelma ajalta 1.1. - 31.12.2018 (ei 

ole lopullinen vielä) sekä taulukko pankkitilien alimmista saldoista. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. 
 
  Päätös: 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 19 §   20.2.2019 
 
 
 
 
 
Uusi paikallinen sopimus lomarahavapaasta 
 
Hallitus 19 § Hallitus on hyväksynyt 14.12.2016 aikaisemman paikallisen sopi-

muksen ylimääräisestä vastikkeellisesta vapaasta. Nyt KVTES on 
ensimmäisen kerran ottanut kantaa lomarahan muuttamisesta va-
paaksi. Aikaisempaa sopimusta on tämän vuoksi jouduttu muutta-
maan niiltä osin, kuin se poikkeaa KVTES:n tulkinnasta. Lomara-
havapaat on pidettävä lomakauden aikana, kuitenkin viimeistään 
lomanmääräytymisvuotta seuraavan lomakauden alkuun mennes-
sä, aikaisemman kalenterivuoden sijaan (KVTES 2018 - 2019, liite 
15). Uusi sopimus astui takautuvasti voimaan 1.1.2019. Uuden 
paikallisen sopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki Vaalijalan työn-
tekijäpuolen edustajaliitot, liite nro 1. 

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

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 20 §   20.2.2019  
 
 
 
 
 
Kiinteistöverovalituksien tekeminen KHO:een 
 
Hallitus 20 § Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Vaalijalan tekemät valituk-

set koskien 7 palvelukodin kiinteistöveropäätöksiä. Palvelukodit 
ovat Lukkari, Pisa, Oravi, Puula, Harju, Koivula ja Muurinkoski. Liit-
teenä nro 2, on yksi HAO:n päätöksistä. Ne ovat kaikki saman si-
sältöisiä. 

 
  Hallinto-oikeus piti oikeana verohallinnon näkemystä, että palvelu-

kodeista voidaan kiinteistövero periä yleisen kiinteistöveroprosentin 
mukaan eikä vakituisen asuinrakennuksen mukaan. Tästä aiheutuu 
ao. palvelukodeissa noin 35 000 euron lisäkustannukset vuosittain. 
Kustannukset tulevat kokonaisuudessaan asukkaiden maksettavik-
si vuokrissa.  

 
  Asialla on valtakunnallista merkitystä ja verohallinnon tulkinnat ovat 

vaihtelevia samanlaisissa kohteissa eri puolella Suomea. Asiasta 
voidaan pyytää korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa ja 
samalla tehdä valitus. 

 
  Valituksien kustannukset ovat 3 500 € valtiolle ja 1 500 € (alv 0) 

vammaisten ihmisoikeuskysymyksiin erikoistuneelle Lakitoimisto 
Kumpuvuori Oy:lle.   

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksistä 

kiinteistöveroista ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hoitamaan 
asian. 

 
  Päätös: 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 21 §   20.2.2019  
 
 
 
 
 
Vaalijalan liittymispäätös Kanta-palveluun 
 
Hallitus 21 § Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on osa THL:n ja Kelan Kanta-

palveluja. Sen ensimmäisen vaiheen käyttöönotto alkoi vuonna 
2018. 

 
  Nykyisin käytössä olevan e-Reseptin ja terveydenhuollon Kanta-

palvelun rinnalle on THL valmistelemassa sosiaalihuollon vastaa-
vaa palvelua, linkki kaaviokuvaan: 
https://thl.fi/documents/920442/3728513/180820_thl_kanta_sosiaal
i.pdf/12e4e108-0c37-432d-ae04-19c611d4df75  

   
  THL:n ohje sosiaalihuollossa syntyvien potilastietojen käsittelystä 

valmistunee syksyyn mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa säh-
köiseen arkistoon tallentuisi asiakasta koskevat sosiaalihuollolliset 
tiedot. Sosiaalihuollossa laadittujen potilasasiakirjojen tallentami-
nen Kanta-palveluihin voidaan aloittaa, kun asiakastietolain myötä 
tulee lainsäädännön tuki rekisterien yhdistämiseen. 

   
  Kanta-palvelu on sosiaalihuollon tietojärjestelmä, jota käytetään 

asiakastietojärjestelmällä. Samalla se on myös ainoa ratkaisu säi-
lyttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä syntyneitä, pysy-
västi säilytettäviä sähköisiä asiakas- ja potilastietoja. 

     
  Vaalijala liittyisi palveluun lokakuussa 2018 käyttöön otetulla Tie-

don Lifecare-järjestelmällä, joka on Kanta-yhteensopiva tietojärjes-
telmä. Liittyminen tehtäisiin tiedon tallentamista ja hyödyntämistä 
varten (ns. liittyvä järjestelmä) ja siitä aiheutuu toistaiseksi määritte-
lemättömiä kustannuksia. Kustannusten arviointi on mahdollista 
THL:n ohjeiden julkistuksen jälkeen. 

 
  Liittymisprojekti työllistää valmisteluvaiheessa melkoisesti ja edel-

lyttää sisäistä projektiryhmää työn tueksi. Valmistautuminen on jo 
aloitettu rakenteisten asiakastietojen kirjaamisen täydennyskoulu-
tuksella ja varmennekorttien hankkimisella. 

 
  Vaalijalan liittyminen voisi tapahtua 1. vaiheen 4. aallossa joulu-

kuussa 2019, Kanta-terminologialla ilmaistuna. Mikäli sisällön mää-
rittely viivästyy, siirtyy liittyminen vuoden 2020 puolelle. Ilmoitus liit-
tymisestä THL:lle on tehtävä helmikuun 2019 loppuun mennessä. 
Sosiaalihuollon asiakastiedon sähköisen arkiston käyttöönotto 
edellyttää hallituksen periaatepäätöstä. 

https://thl.fi/documents/920442/3728513/180820_thl_kanta_sosiaali.pdf/12e4e108-0c37-432d-ae04-19c611d4df75
https://thl.fi/documents/920442/3728513/180820_thl_kanta_sosiaali.pdf/12e4e108-0c37-432d-ae04-19c611d4df75
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 21 §  20.2.2019 
 
 
 
 
 
Hallitus 21 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy Vaalijalan liittymisen sosiaalihuollon asiakastie-

don arkistoon 1. vaiheen 4. aallossa, liittymissopimuksen allekirjoit-
tamiseen valtuutetaan kuntayhtymän johtaja.    

 
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus  22 §   20.2.2019  
 
 
 
 
 
OSSI-hankkeen loppuraportti 
 
Hallitus 22 § Vaalijala toimi osatoteuttajana ESSOTE:n hallinnoimassa STM:n 

kärkihankkeessa vuosina 2017 - 2018 (OSSI-hanke).  Valtakunnal-
lisessa hankkeessa kehitettiin omais- ja perhehoitoa ja käynnistet-
tiin perhehoitokeskus Etelä-Savoon. Hanke päättyi vuoden 2018 
lopussa. Vaalijalan osahankkeessa työskenteli projektikoordinaat-
tori. Liitteenä nro 3 on hankkeen loppuraportti. 

 
   Hankkeen aikana luotiin verkostomaisesti toimiva omais- ja perhe-

hoidonkeskus yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. Toimijat 
edustavat verkostossa omaa organisaatiotaan ja tuovat keskuksen 
perustamiseen oman panoksensa ja saavat verkostosta sen tuo-
mat edut. Hankkeen aikana sovittiin kumppaneiden työnjaosta, ke-
hitettiin perhehoitoa sekä vahvistettiin ikääntyneiden, muistisairai-
den, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten omaishoi-
toa ja omaishoitajien jaksamista. Keskuksen toiminta organisoituu 
Etelä-Savossa ESSOTE:n kautta. Vaalijalan osahankkeen tulokse-
na syntyi vammaisten perhehoidon ohjeistus ja sääntökirja perhe-
hoidon toteuttamiseen sekä perhehoitopalvelun prosessikuvaukset. 
Vaalijala ja ESSOTE toteuttivat hankkeen aikana yhteisiä perhehoi-
tajien valmennuksia ja loivat yhteisiä toimintakäytäntöjä perhehoi-
topalveluihin. Hankkeen aikana aloitettu yhteistyö Vaalijalan ja ES-
SOTE:n välillä perhehoidon toteuttamisessa jatkuu hankkeen päät-
tymisen jälkeenkin.  

 
  Valtakunnallisessa hankkeessa toimivia osatoteuttajia olivat ES-

SOTE:n ja Vaalijalan kuntayhtymän lisäksi Itä-Savon sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä (SOSTERI), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveys-
piiri (Eksote), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
(Kainuun sote), Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Savonlinnan 
ammatti- ja aikuisopisto (SAMIedu), Mikkelin ammattikorkeakoulu 
(MAMK), Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Kuntoutussäätiö, 
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Sote360 (yksityinen digitaalisten 
hoitoympäristöjen kehittäjä).  

 
  STM:n hyväksyi Vaalijalan osahankkeelle 154 900 €:n kustannus-

arvion. Hankkeen palkkaus- ja toimintakulut toteutuivat hieman ar-
vioitua pienempinä ollen 133 400 €. Vaalijalan hallitus myönsi 
hankkeelle omarahoitusosuudeksi enintään 46 600 €. Omarahoi-
tusosuutta käytettiin 26 700 €.  
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus 22 §  20.2.2019 
 
 
 
 
 
Hallitus 22 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy hankkeen kustannukset ja merkitsee loppurapor-

tin tiedoksi.  
 
  Päätös:     
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Hallitus   23 §   20.2.2019  
 
 
 
 
 
Savon OTE, Osatyökykyisille tie työelämään loppuraportti 
 
Hallitus 23 § Vaalijala on toteuttanut kahden vuoden ajan STM:n rahoittamaa 

kärkihanketta osatyökykyisten osallisuuden ja työmahdollisuuksien 
edistämiseen (Savon OTE, 2017 - 2018). Hankkeen toimintaa on 
koordinoinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Hanke on 
päättynyt vuoden 2018 lopussa. Liitteenä nro 4 on hankkeen visu-
aalinen loppuraportti. 

 
Hankkeen tulokset:  
 
1 Työtoiminnasta töihin toimintamalli (avotyön uudelleen muo-

toilu, tuen portaat osatyökykyisille työssä käyville). 
2 Opinnoista töihin toimintamalli (kuvaus yhteistyölle, joka edis-

tää osatyökykyisten sijoittumista työelämään tai osallisuutta 
tukevaan toimintaan). 

3 Osallisuutta tukevan toiminnan mallit (jalkautuva päivätoimin-
ta, klubitoiminta, jalkautuvat vertaistuelliset ryhmät). 

 
  Vaalijala on painottanut hankkeen toiminnassa 3. teemaa, osalli-

suutta tukevan toiminnan kehittämistä. Hankkeessa on pilotoitu eri 
paikkakunnilla (Kuopio, Varkaus, Pieksämäki ja Mikkeli) uusia kehi-
tysvammaisille henkilöille soveltuvia osallisuutta tukevia toiminta-
malleja ja palveluita sekä jalkautettu työllistymistä ja osallisuutta tu-
kevan toiminnan valtakunnallisia laatukriteereitä. Hankkeen alueel-
linen yhteistyöverkosto on muodostunut pilotointipaikkakuntien 
edustajista (vammaispalvelut, työllisyyspalvelut) ja Etelä-Savon 
vammaisfoorumista. Valtakunnallisia yhteistyökumppaneita ovat ol-
leet STM:n lisäksi Kehitysvammaliitto sekä Kehitysvammaisten 
asumisen neuvottelukunta/työvaliokunta (KVANK). 

   
  Hankkeessa on työskennellyt projektikoordinaattori (Mikkeli) sekä 

kolme projektityöntekijää (Mikkeli, Varkaus/Pieksämäki, Kuopio). 
Monipalvelukeskuksen johtaja Jenni Rytkönen on toiminut hank-
keessa asiantuntijana ja koordinoinut hanketta hallinnoijan edusta-
jana. STM hyväksyi hankkeelle 599 370 € kustannusarvion. Hank-
keen palkkaus- ja toimintakulut toteutuivat hieman arvioitua pie-
nempinä ollen 452 980 €. Vaalijalan hallitus myönsi hankkeelle 
omarahoitusosuudeksi enintään 120 000 €. Omarahoitusosuutta 
käytetiin 90 600 €.  
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Hallitus 23 §  20.2.2019 
 
 
 
 
  
Hallitus 23 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy hankkeen kustannukset ja merkitsee loppurapor-

tin tiedoksi.  
 
  Päätös:     
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus  24 §   20.2.2019  
 
 
 
 
 
Vaalijalan ESR-hankehakemus Etelä-Savon ELY-keskukselle: Osallisuudesta kohti  
työelämävalmiuksia 
 
Hallitus 24 § Vaalijalassa valmisteltiin vuonna 2018 ESR-hanketta sosiaalisen 

kuntoutuksen palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen (Osalli-
suudesta kohti työelämävalmiuksia -hanke). Vaalijalan kuntayhty-
män hallitus myönsi kokouksessaan 21.3.2018 § 48 haettavalle 
hankkeelle enintään 40 000 € omarahoitusosuuden. Hankevalmis-
telu ei edennyt hakuvaiheeseen viime vuonna. Kevään 2019 aika-
na hankehaku toteutetaan muokatulla suunnitelmalla. Hankkeen 
tavoitteet ovat edelleen samat. Hankkeen toiminta-aluetta supiste-
taan Mikkeliin Etelä-Savoon. Hankehenkilöstön määrää pienenne-
tään. Vaalijalan omarahoitusosuuteen ei sisällytetä Vaalijalan työn-
tekijöiden työpanoksia. 

 
  Hanke kuuluu ESR:n rakennerahaston toimintalinjaan 5: Sosiaali-

nen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Hankkeen kohderyhmänä 
ovat henkilöt, jotka ovat syrjäytyneet työelämän ulkopuolelle tai 
ovat haastavassa työmarkkinatilanteessa (sairaus, vamma, elä-
mänhallinnan ongelmat, pitkittynyt työttömyys tai muu syy) ja tarvit-
sevat työ- ja toimintakyvyn vahvistamista sekä sosiaalisen osalli-
suuden tukemista. 

 
  Hankkeen tavoitteet:  
 

1 Palvelujen kehittäminen sosiaaliseen kuntoutukseen tukea 
tarvitsevan henkilön siirtyessä kohti työelämää (työ- ja toimin-
takyvyn arviointi, motivointi, tavoitteiden asettaminen, palve-
luohjaus, tuki ja valmennus). 
 

2 Toimintamallien luominen uudistuvaan palvelujärjestelmään, 
kun tukea tarvitseva henkilö tarvitsee työelämäosallisuutta tu-
kevia palveluja (uudistuva TEOS-lainsäädäntö) sekä maa-
kunnan sote-palveluilta että ELY-keskukselta/kasvupalveluilta.  

 
  Hanketta toteutetaan vuosina 2019 - 2021 Etelä-Savon maakun-

nassa Mikkelissä. Hankkeeseen palkataan projektirahoituksella 
projektikoordinaattori ja projektityöntekijä. Projektipäällikkönä toimii 
osa-aikaisesti oman työnsä ohella Mikkelin monipalvelukeskuksen 
johtaja Jenni Rytkönen. Vaalijalan tekemisen palvelujen yksiköiden 
työntekijät osallistuvat oman työnsä kautta hankkeen kehittämis-
toimintaan. 
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Hallitus 24 § Hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluvat toiminta-alueen kunnat, 

maakunnat, järjestöt, Kela, TE-palvelut, oppilaitokset, yritykset ja 
muut työpaikat. Valtakunnallisiksi hankekumppaneiksi haetaan 
Kuntoutussäätiötä, Vates-säätiötä sekä Mielenterveyden keskusliit-
toa.  

 
  Hankkeen toimintakulut ovat kahdessa vuodessa enintään 

240 000 €. Toimintakuluista rahoitetaan 75 % ESR-avustuksella ja 
25 % omarahoitusosuudella. Vaalijalan rahallinen omarahoitus-
osuus on hankkeelle enintään 60 000 € vuosina 2019 - 2021. 

     
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että Vaalijalan kuntayhtymä hakee ESR:n rahoi-

tusta Osallisuudesta kohti työelämävalmiuksia -hankkeelle.  Vaali-
jalan kuntayhtymän rahallinen omarahoitusosuus on hankkeessa 
enintään 60 000 €. 

 
  Päätös:    
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Hallitus  25 §   20.2.2019  
 
 
 
 
 
Vaalijalan osallistuminen DIAK:n hallinnoimaan hankkeeseen 
 
Hallitus 25 § Vaalijalan suurimpia palvelutoiminnan riskejä on henkilöstön rekry-

toinnin onnistuminen nyt ja tulevaisuudessa. Vammaisalan yleinen 
vetovoima on heikko ja Vaalijalan toimialueella väestön ikärakenne 
vanhenee ja määrä vähenee. Sama tilanne on alan muillakin toimi-
joilla. Vaalijalan asema palveluketjujen perälautana edellyttää hen-
kilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. 

 
  Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy hakee helmikuussa 2019 ESR-

rahoitusta vammaisalan vetovoiman ja koulutuksen kehittämiseen. 
Vaalijalan kuntayhtymä ja Savon Vammaisasuntosäätiö muodosta-
vat VAVE-hankkeeseen yhteisen osahankkeen, jolla on samat ta-
voitteet ja yhdessä suunniteltu toiminta. Hankesuunnitelma ajoittuu 
1.9.2019 - 28.2.2022 väliselle ajalle.  

 
  Tavoite 1: Vammaisalan vetovoimaisuuden kehittäminen 
  Osahankkeessa kehitetään toimintatapoja, joiden avulla vammai-

salan vetovoimaisuus ja houkuttelevuus lisääntyy potentiaalisten 
opiskelijoiden ja työntekijöiden keskuudessa. Hankkeessa mallin-
netaan uusia tapoja, kuinka henkilöt ohjautuvat vammaisalan opin-
toihin ja alan työpaikkoihin. Tämä edellyttää vammaisalan brändin 
kirkastamista sekä positiivisen tiedon lisäämistä vammaistyöstä. 
Hankkeessa tehdään vaikuttamis- ja tiedottamistyötä ja kokeillaan 
uusia yhteistyön muotoja oppilaitosten, koulujen, TE-toimistojen ja 
vammaisalan työpaikkojen välillä. Hankkeessa mallinnetaan vam-
maisalalle työmahdollisuuksia myös muille kuin sote-tutkinnon suo-
rittaneille työntekijöille. Tässä tarvitaan yhteistyötä oppilaitosten, 
valvovien viranomaisten sekä lainsäätäjien kanssa.  

 
Tavoite 2: Uudet toimintamallit palvelutoimintaan 

  Osahankkeessa kehitetään vammaisalan toimintaympäristöihin 
uusia toimintamalleja, jotka vastaavat alan uusia osaamistarpeita. 
Erityisesti kehitetään modernia teknologiaa hyödyntävää työkulttuu-
ria vammaisalalle. Osahankkeessa pilotoidaan erilaisia teknologisia 
ratkaisuja vammaisten henkilöiden palveluihin. Uusien toimintamal-
lien avulla tuetaan vammaisten henkilöiden itsenäistä asumista, 
sosiaalisten suhteiden ylläpitoa ja esimerkiksi tuen saamista kriisiti-
lanteissa. Teknologisten ratkaisujen avulla voidaan tukea myös 
perheiden selviytymistä. Hankkeen aikana juurrutetaan parhaat 
toimintamallit osaksi vammaisalan työkäytäntöjä ja työntekijöiden 
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Hallitus 25 § osaamista. Kehitettävien ohjaus- ja hoitotyön teknologisen työme-

netelmien avulla vaikutetaan myös työpaikkojen vetovoimaan ja 
asiakkaiden hyvinvointiin uusin keinoin.  

   
  Tavoite 3: Vammaisalan osaamisen vahvistaminen 
  Osahankkeen avulla vahvistetaan vammaisalalla työskentelevän 

henkilöstön ammatillista ja digitaalista osaamista. Henkilöstön kou-
luttamiseen haetaan uusia teknologisia toimintatapoja ja menetel-
miä. Oppilaitosten kanssa luodaan yhteistyössä urapolkuja vam-
maisalan työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen ja osaamisen 
lisäämiseen. Asumispalveluissa ja kuntouksessa on havaittu pysy-
vä lisäosaamistarve lähihoitajataustaisilla työntekijöillä liittyen mm. 
lääkehoitoon, terveydenhoitoon ja sairaanhoidollisiin kysymyksiin. 

 
  Vaalijalan, Savon Vammaisasuntosäätiön ja Diakonia-ammattikor-

keakoulun lisäksi hankkeen muita osahanketoimijoita ovat Etelä-
Savon Koulutus Oy ja Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto. Vaalijala 
palkkaa osahankkeeseen työntekijöiksi sairaanhoitajamentorin se-
kä teknisen asiantuntijan. Savon Vammaisasuntosäätiö palkkaa 
osahankkeeseen projektikoordinaattorin.  

 
  Vaalijalan osalta osahankkeen palkka- ja toimintakulut ovat enin-

tään 310 000 €, 75 % kuluista katetaan ESR-avustuksella. Omara-
hoitusosuus on 25 %, eli enintään 77 500 €. 

  
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että Vaalijala osallistuu Diakonia-ammattikorkea-

koulu Oy:n hallinnoimaan VAVE-hankkeeseen osatoteuttajana.  
Vaalijalan kuntayhtymän omarahoitusosuus on hankkeessa enin-
tään 25 %, eli 77 500 € ajanjaksolla 1.9.2019 - 28.2.2022.  

 
  Päätös:     
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Kuntoutusyksikkö Sillan sulkemisselvityksen käynnistäminen 
 
Hallitus 26 § Nenonpellon yksiköissä on ollut vapaita paikkoja aikuisten kuntou-

tusyksiköissä loppuvuodesta alkaen. Kysyntä tällä hetkellä kohdis-
tuu alaikäisten kuntoutuspalveluihin. Samanaikaisesti Nenonpellon 
yksiköissä on pulaa rekisteröidyistä sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisista. 

 
  Kuntoutustoiminnan talouden näkökulmasta on olennaista, että 

yksiköiden käyttöaste säilyy korkeana. Tästä syystä toimintaa tulee 
tiivistää. Aikuisten kuntoutusyksikkö Sillan 9 paikasta on tällä het-
kellä käytössä vain 5 ja henkilökuntaa on jouduttu ohjaamaan toi-
siin yksiköihin töihin. Arvio on, että asiakkaat voidaan siirtää Ne-
nonpellon muihin kuntoutusyksikköihin kuntoutuksen vaarantumat-
ta. Vakinaiselle henkilökunnalle, jota on 14 työntekijää, on osoitet-
tavissa työpaikka toisista Vaalijalan yksiköistä. Samoin koulutetuille 
sijaisille on kysyntää. 

 
  Henkilöstön osalta tulisi käynnistää YT-neuvottelut. Mahdollinen 

toiminnan sulkeminen voisi tapahtua 31.5.2019 mennessä. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää käynnistää selvityksen kuntoutusyksikkö Sillan 

sulkemisesta ja antaa valtuudet toteuttaa siihen liittyvät YT-neuvot-
telut. 

 
  Päätös: 
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Hallitus  27 §   20.2.2019  
 
 
 
 
 
Työyksikköjen tunnustuspalkinto vuodelta 2018 
 
Hallitus 27 § Vuoden 2018 osalta tunnustuspalkinto jaetaan yksiköille, jotka ovat 

keränneet ja raportoineet aktiivisimmin saamaansa palautetta. Pal-
kintokriteeri on myös hyvien käytäntöjen luominen palautteen 
hankkimisessa ja käsittelyssä. Kaikenlainen palaute on tärkeää: ul-
koinen ja sisäinen, positiivinen ja kriittinen. Ehdotuksen tunnustus-
palkinnon saamiseksi perusteluineen tekee yksikkö itse. Ehdotuk-
sen tunnustuspalkinnon saajista hallitukselle tekee johtoryhmä yh-
dessä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Ehdo-
tus hallitukselle tehdään helmikuussa. Palkinto oli ylimääräinen 
tyhy-raha 100 € per työntekijä. Mikäli hyvin perusteltuja ehdotuksia 
ei saada, palkintoa ei jaeta. Vuodelta 2017 ei tunnuspalkintoa jaet-
tu. 

 
  Arvioinnissa menestyvät työyksiköt, jotka ovat aktiivisesti talletta-

neet saamansa palautteen ainakin kuluvalta vuodelta ja pystyvät 
palautteesta esittämään tilastotietoa ja analysoimaan saamansa 
palautteen sisältöjä (mm. miten palaute on toimintaan vaikuttanut). 
Lisämenestystä työyksikkö saa, kun kertoo hyviä käytäntöjä palaut-
teen hankkimisesta ja käsittelystä opiksi muillekin. 

 
  Määräajassa saapuneet esitykset liitteenä nro 5 
  - Pisan palvelukoti 
  - Marian palvelukoti 
  - Mikkelin Savoset monipalvelukeskus 
 

Tunnustuspalkinnon myöntämistä esitetään Mikkelin Savoset moni-
palvelukeskukselle. Heillä on aktiivisessa käytössä sektorilla sovitut 
palautteen käsittelytavat. He ovat kehittäneet myös muita palaute- ja 
arviointimuotoja. Tunnustuspalkinnon myöntämiselle asetetut valin-
takriteerit toteutuivat Savosetin kuvauksessa parhaiten. 

   
Savosetissa on kerätty palautetta sekä asiakkailta että läheisiltä. Yh-
teistyökumppaneiden kanssa käydään palautekeskusteluja säännöl-
lisesti. Palaute on analysoitu ja tietoa on käytetty aktiivisesti toimin-
nan kehittämisessä. Suullista asiakaspalautetta kootaan ja käsitel-
lään työyhteisön viikkopalavereissa. Idealomakkeen avulla tulevai-
suuden toiminnan suunnittelua varten kerätään palautetta.  
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Hallitus 27 § Asiakkaiden kuukausipalaverit ovat uusi tapa kerätä palautetietoa 

kehittämisen tueksi. Toimitilojen muutoksen yhteydessä asiakkaat, 
läheiset, työntekijät ja sidosryhmät ovat osallistettu palautteen avul-
la muutosprosessiin.   

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää myöntää tunnustuspalkinnon vuodelta 2018 Mikke-

lin Savosetille, palkinto on 100 euron lisäraha työhyvinvointitoimin-
taan per työntekijä 

 
  Päätös: 
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus  28 § 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 7 – 8  
  Avopalvelujen johtaja 110 – 132  
  Johtava lääkäri  - 
  Kuntoutuksen johtaja 55 – 77  
  Ylihoitaja  2 – 3  
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Laatupäällikkö  - 
  Rehtori  2 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja 5 – 19  
  Avopalvelujen johtaja 69 – 205 
  Johtava lääkäri  4 – 10 
  Kuntoutuksen johtaja 136 – 410 
  Ylihoitaja  10 – 46 
  Talouspäällikkö  10 – 12 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Laatupäällikkö  - 
  Rehtori  4 – 14 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö 20 – 26 
 
  Hankintapäätökset  
  Kuntayhtymän johtaja H1 – H2 
  Talouspäällikkö  H1 – H2 
   
  Ylläpitomaksupäätökset  
  Talouspäällikkö  - 
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Hallitus  28 § Muut päätökset   
     
  Kuntayhtymän johtaja 2/2019 
  - Korkotukilainan marginaalin muutos, 30.1.2019 
 
 
  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 29 §   20.2.2019 
 
 
 
 
 
Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus  29 § Saapuneet kirjeet 
 
  Kuntaliitto 

- Tekijänoikeudella suojattuja aineistoja voi nyt käyttää myös var-
haiskasvatuksessa, yleiskirje 23.1.2019 

 
  Kuntatyönantajat 

- Kunta-ala jatkanut tarkkaa taloudenpitoa ilman lomautuksia ja ir-
tisanomisia, tiedote 30.1.2019 

 
  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Koulutuskierroksella vahvistetaan kuntien osaamista vammais-
palvelujen järjestämisessä, 29.1.2019 

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

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/tekijanoikeudella-suojattuja-aineistoja-voi-nyt-kayttaa-myos-varhaiskasvatuksessa
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/tekijanoikeudella-suojattuja-aineistoja-voi-nyt-kayttaa-myos-varhaiskasvatuksessa
https://www.kt.fi/uutiset-ja-tiedotteet/2019/tiedustelu-tarkkaa-taloudenpitoa-ilman-lomautuksia-ja-irtisanomisia
https://www.kt.fi/uutiset-ja-tiedotteet/2019/tiedustelu-tarkkaa-taloudenpitoa-ilman-lomautuksia-ja-irtisanomisia
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/koulutuskierroksella-vahvistetaan-kuntien-osaamista-vammaispalvelujen-jarjestamisessa
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/koulutuskierroksella-vahvistetaan-kuntien-osaamista-vammaispalvelujen-jarjestamisessa
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Muut asiat 
 
Hallitus 30 §  
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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 25.2.2019 kello 8.00 - 15.00 sekä Vaalija-
lan yleisessä tietoverkossa https://www.vaalijala.fi/poytakirjat  

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

