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Jäsenet 
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ASIAT 116 - 119 § 
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Allekirjoitus 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

Anja Manninen Marja-Liisa Jantunen 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTAMINEN 

Allekirjoitus 

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa. 

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 

Allekirjoitus 

Yleisessä tietoverkossa Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla 8.8.2022 – 22.8.2022 
https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 

Jukka Pulli, toimistosihteeri 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 116 § Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 

puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa. 
 
  Hallituksen päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään 

kirjeessä hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. 
Kokouskutsu on toimitettu 25.7.2022 ja esityslista 28.7.2022. 

 
  Kokous aukeaa esityslistan lähetyksen myötä 28.7.2022 ja päättyy 

3.8.2022 kello 12.00. 
 
  Päätösehdotus: 
 
  Mikäli kukaan hallituksen jäsenistä ei esitä sähköpostikokouksen 

järjestämistä vastustavaa mielipidettä ja mikäli siihen osallistuu 
sähköpostin välityksellä enemmän kuin puolet sen jäsenistä, 
katsotaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

  Päätös: 
 
  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Hallitus 117 § Koska varsinaisia käsiteltäviä asioita on yksi, tarkastetaan pöytäkirja 

kokonaisuudessaan kokouksessa. 
 
  Päätös: 
 
  Pöytäkirja tarkastettu kokonaisuudessaan kokouksessa. 
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Rakennus 10 peruskorjaus yksilöllisen kuntoutuksen tiloiksi 
 
Hallitus 190 § Rakennus 10 tyhjenee syksyllä 2022 Nenonpellossa, kun kriisiyksi-

kön uudisrakennus valmistuu. Peruskorjauksen tarpeessa oleva 
kaksikerroksinen rakennus on kooltaan 1230 brm2. Nenonpellon 
kuntouksen palvelutoiminnan tiloissa ei ole tähän mennessä voitu 
huomioida kysyntää vastaavasti täysin yksilöllisen kuntoutuksen ti-
loja. Kaikki kuntoutus perustuu henkilökohtaiseen suunnitelmaan, 
mutta lähes kaikki palvelutilat perustuvat ryhmiin. Pienin ryhmä on 
kaksi asiakasta. Kuntoutukseen tulevista asiakkaista osalla on niin 
laaja-alaisia itseensä ja ympäristöönsä vaikuttavia toiminnallisia häi-
riöitä, että ryhmätoiminta sujuu vain pienen osan vuorokaudesta. 
Häiriöitä ovat mm. jatkuva voimakas äänekkyys, levottomuus, hyper-
seksuaalisuus, aistiherkkyys, aggressiivisuus tai niiden yhdistelmä. 
Nämä asiakkaat tarvitsevat kuntoutustilat, jossa vuorovaikutuksen 
määrää voidaan säädellä heidän kipukynnystä jatkuvasti ylittämättä 
ja äänieristyksellä suojata ympäristö. Kaikki rakenteet tulee olla eri-
tyisen kestäviä tai nopeasti korjattavia ja talotekniikka tulee olla suo-
jattu. Kuntoutuksen keinoin pyritään edellä mainittuja häiriöitä sam-
muttamaan siinä määrin, että asiakkaan elämä voi jatkua vähemmän 
suojatussa ympäristössä. Asiakkaat ovat kaikki korkeimmissa mak-
suluokissa ja tulevat myös Etelä-Savon hyvinvointialueen ulkopuo-
lelta. 

 
  Rakennus 10 peruskorjaus on ollut investointisuunnitelmassa vuo-

desta 2017 alkaen. Käyttötarkoitus oli aluksi kriisiyksikkö mutta, kun 
se päätettiin toteuttaa uudisrakennuksena, käyttötarkoitus muutettiin 
yksilölliseen kuntoutukseen. Rakennus 10 kuuluu Nenonpellon ydin-
alueeseen, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö, jota Museovirasto valvoo. 

 
  Tällaisten tilojen tarve on tunnistettu vuosia sitten. Käytössä on kun-

toutusyksikkö Kaislan rivitalo (4 paikkaa). Normaaliin käyttöön ra-
kennettu asuntorivitalo ei ole kuitenkaan rakenteiltaan palvelutoimin-
taa kestävä ja kuntoutustyön toteuttamisen kannalta optimaalinen 
ratkaisu.  Nenonpellon kuntoutuspaikkojen kokonaismäärä ei tule 
kasvamaan vaan uusilla palvelutiloilla korvataan nykyisiä, toiminnal-
lisesti heikompia tiloja. Kuntoutustoiminnan vaikuttavuuteen uusi ti-
loilla on positiivinen vaikutus.  
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Hallitus 190 § Rakennukseen 10 on peruskorjattavissa 11-12 paikkaa yksilölliseen 

kuntoukseen. Suunnittelussa huomioidaan edellä kuvatut asiakkai-
den tarpeet ja työntekijöiden turvallinen ja nopea liikkuminen raken-
nuksen sisällä. Peruskorjauksen laajuus on suuri, vanhasta raken-
nuksesta käytetään vain kantavat rakenteet ja julkisivut. Esisuunnit-
telu on käynnissä ja urakkalaskentasuunnitelmien valmistelu aloite-
taan välittömästi. Rakennustyöt aloitetaan syyskuussa 2022. Perus-
korjaus valmistuu syksyllä 2023. 

 
  Hankkeen tavoitehintalaskelma on 2654000 euroa, laskelmassa on 

mukana 8 prosentin riskivaraus. Hanke toteutetaan Vaalijalan kas-
savaroin. Se valmistuu, kun Vaalijalan palvelutoiminta on jo osa 
Etelä-Savon hyvinvointialuetta. 

 
  Asia on esillä Etelä-Savon hyvinvointialueen VATEn kokouksessa 

22.12.2021, koska hyvinvointialuevalmistelussa on sovittu, että mer-
kittävistä hyvinvointialueelle vaikuttavista hankkeista on hyvä olla 
konsensus jo ennen 1.3.2022, jonka jälkeen uusiin hankkeisiin ei lo-
pettavissa kuntayhtymissä enää ryhdytä hyvinvointialueen pysyvien 
toimielinten aloittaessa toimintansa. 

 
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
 
     
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää toteuttaa Nenonpellon rakennus 10:n peruskorjaus-

hankkeen vuosina 2022 – 2023 edellä esitetyllä tavalla. 
  
  Päätös: 
   
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  _______________ 
 
Hallitus 118 § Suunnittelun aikana rakennus 10:een peruskorjattava uusi kuntou-

tusyksikkö sai nimekseen Privaatti. Urakkatarjoukset saatiin 
29.6.2022 mennessä. Halvimman tarjouksen tekivät (alv 0): 
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Hallitus 118 § Rakennusurakka 
  Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy 1 879 000,00 euroa 
  LVIA-urakka 
  Suomen Talotekniikka Pieksä Oy    381 700,00 euroa 
  Sähköurakka 
  Sähköpari Oy              303 081,29 euroa 
  Sammutusjärjestelmäurakka 
  FIN Inventors Oy              110 000,00 euroa 
  Rakennusautomaatiourakka 
  Siemens Oy                24 973,00 euroa 
  
   Yhteenveto tarjouksista on liitteenä nro 1. 
 
   Urakoiden yhteissumma on 2 698 754,29 euroa. Tämä merkitsee, 

että hankkeen kustannusarvio suunnittelu ja rakennustyön valvonta 
huomioiden on 2 900 000 euroa. Ylitys tavoitehintalaskelmaan on 
246 000 euroa eli 9,7 %. Ylitys johtuu merkittävistä kansantalouden 
muuttuneista tekijöistä. Tavoitehintalaskelmassa oli käytettävissä 
tiedot marraskuulta 2021. Sen jälkeen on alkanut mm. Venäjän hyök-
käyssota Ukrainaan ja inflaation kiihtyminen, jotka ovat johtaneet 
yleiseen epävarmuuteen vuosien 2023-24 hintakehityksestä Suo-
messa. Tarjoukset on pyydetty ja saatu ilman indeksisidonnaisuutta, 
joten riski edellä mainituista epävarmuustekijöistä on urakoitsijoilla. 
Suurin urakka eli rakennusurakka on tavoitehintalaskelman puit-
teissa, mutta talotekniikan urakat olivat ennakoituja kalliimpia.  

 
   Mikäli rakennustyön aikana voidaan tehdä suunnitelmamuutoksia, 

jotka alentavat kustannuksia, mutta eivät heikennä lopputulosta, py-
ritään muutoksilla kompensoimaan mahdolliset lisätyöt.  

 
   Rakennustyöt aloitetaan syyskuussa 2022 ja saatetaan päätökseen 

30.11.2023 mennessä, jolloin Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus on 
osa Etelä-Savon hyvinvointialuetta. 

 
   Hallituksen päätös urakkatarjousten hyväksymisestä ei anna urakoit-

sijoille vielä mitään oikeuksia vaan velvoitteet astuvat voimaan 
vasta, kun urakkasopimukset ovat allekirjoitettu. 

 
   Tämä päätös saatetaan Etelä-Savon hyvinvointialueen tiedoksi. 
 
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
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Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
Hallitus 118 § Hallitus hyväksyy rakennus 10:n (Privaatti) peruskorjauksen urakoit-

sijoiksi: 
 
  Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy, urakkatarjous 1 879 000,00 euroa 
  Suomen Talotekniikka Pieksä Oy, urakkatarjous 381 700,00 euroa 
  Sähköpari Oy, urakkatarjous 303 081,29 euroa 
  FIN Inventors Oy, urakkatarjous 110 000,00 euroa 
  Siemens Oy, urakkatarjous 24 973,00 euroa 
 
  Hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet valmistella ja alle-

kirjoittaa urakkasopimukset. 
 
  Päätös: 
    
  Hallitus hyväksyy päätösehdotuksen ja antaa kuntayhtymän johta-

jalle valtuudet valmistella ja allekirjoittaa urakkasopimukset. 
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Kokouksen päättäminen 
 
Hallitus  119 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. 
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Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Valitusoikeus ja valitusperusteet 
 Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemiseen 

tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkunnalla ja sen 
jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei oikaisuvaatimusta 
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 kuntayhtymä, 

Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja tekijän allekir-
joitettava ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Tekijän itsensä tai hänen valtuuttaman-
sa asiamiehen on annettava oikaisuvaatimus hallitukselle neljäntenätoista (14) päivänä siitä, 
kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yk-
sityisesti, tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla kuntayh-
tymän hallitukselle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen kuntayhtymän taloustoimis-
ton aukioloajan päättymistä. 

 
Valitusosoitus 
 Muutosta kuntayhtymän hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen hae-

taan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 1744, 70101 Kuopio) kirjallisella valituksella, joka 
valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava hallinto-oikeudelle kol-
mantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti 
nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Valitusasiakirjat voi 
omalla vastuulla lähettää hallinto-oikeudelle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakir-
jat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä 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 ainoas-

taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta 
ja postiosoite. 

 Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika on valitusosoituksen mu-
kaan laskettava. 

 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an-
netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu-
dessa 80 euroa. 

 
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 
Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 8.8.2022 – 22.8.2022 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 

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



