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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 146 § 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 11.11.2020.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
  Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös-

valtaiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 147 § Tarkastusvuorossa ovat Jaakko Leskinen ja Henna Pitkänen. 
 
  Päätös: 
 
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Leskinen ja Henna Pitkänen. 
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Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2020   
 
Hallitus  148 § Toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 62,1 

miljoonaa euroa toteutuman ollessa 93,1 %. Tämä on 6,5 miljoo-
naa euroa, 11,7 % yli jaksotetun talousarvion.   Edelliseen vuoteen 
verrattuna toimintatuottoja on kertynyt 5,7 miljoonaa euroa enem-
män. Edellisen vuoden vastaava toteutuma oli 86,8 %. Toiminta-
tuotoissa jäsenkuntien korvauksiin on budjetoitu 43,9 miljoonaa eu-
roa. Lokakuun lopussa toteutuma jäsenkuntien osalta oli 35,9 mil-
joonaa euroa. Tämä on 0,7 miljoonaa euroa jaksotettua talousar-
viota huonompi. Tasaisella kertymällä jäsenkuntien korvauksissa 
päästäneen noin 43 miljoonaan euroon. Jäsenkuntien myynnissä 
tapahtunut hienoista kasvua verrattuna alkuvuoden myynteihin. 

   
  Ulkokuntakorvauksiin on budjetoitu 15 miljoonaa euroa. Lokakuun 

lopussa toteutuma on 19,9 miljoonaa euroa eli 132,8 %. Tämä on 
7,4 miljoonaa euroa yli jaksotetun talousarvion. Jos loppuvuoden 
myynti pysyy ennallaan, niin korvaustuloissa päästään noin 24 mil-
joonaan euroon. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkokuntakorvauk-
sia on tullut 6,1 miljoonaa eli 44,5 % enemmän.      

  
  Asiakasmaksuja on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa. Toteutuma 

lokakuun lopussa on 92,3% eli asiakasmaksujen osalta tultaneen 
pääsemään budjettitavoitteeseen. 

 
  Toimintakuluja on lokakuun loppuun mennessä kertynyt 54,4 

miljoonaa euroa. Toteutuma 83,9 %. Toimintakulut ovat toteutu-
neet lähes budjetin mukaisesti. Edelliseen vuoteen verrattuna kas-
vua on noin 2,9 miljoonaa eli 5,6 %. 

 
  Palkkoja on maksettu lokakuun loppuun mennessä noin 36 miljoo-

nalla eurolla toteutuman ollessa 86,9 %. Palkkojen osalta budjetti-
tavoite tullaan ylittämään tämän hetken arvion mukaan noin kah-
della miljoonalla eurolla. Edelliseen vuoteen verrattuna maksetut 
palkat ovat kasvaneet 2,7 miljoonaa euroa eli 7,9 %. 

 
    Palvelujen ostoihin on käytetty 4,3 miljoonaa euroa. Tämä on 66,2 

% budjetoidusta. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan palvelujen 
ostoihin oli käytetty 4,7 miljoonaa euroa. 
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Hallitus 148 § Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on käytetty 3,8 miljoonaa euroa 

eli 80,5 % budjetoidusta. Edellisenä vuonna ostoihin oli käytetty 3,4 
miljoonaa euroa. 

 
  Toimintakate lokakuun lopussa oli 7,8 miljoonaa euroa. Vuosikate 

oli 7,7 miljoonaa euroa ja poistot 1,4 miljoonaa euroa. Tilikauden 
tulos + 6,2 miljoonaa euroa sekä tilikauden ylijäämä 6,2 miljoonaa 
euroa. Koko tilikauden ylijäämäarvio on 5,5 miljoonaa euroa. 

 
  Esityslistan mukana on tuloslaskelma ajalta 1.1.2020 – 31.10.2020 

sekä taulukko pankkitilien alimmista saldoista. Saldojen pienene-
minen johtuu varojen siirtämisestä tuottorahastoon.   

   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee talousraportin tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
 
 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  149 §   18.11.2020  5 
 
 
 
 
 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2021 
 
Hallitus  149 § Vaalijalan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2021 on 

liitteenä nro 1. Se on hyväksytty yhteistyötoimikunnassa 
10.11.2020. Suunnitelman runko on pitkälti sama kuin tämän vuo-
den suunnitelmassa.  

 
  Vaalijalan kuntayhtymän henkilöstömäärä oli 30.9.2020 yhteensä  

1 303 henkilöä. Näistä vakinaisessa virkasuhteessa oli 70 ja työ-
suhteissa 886. Määräaikaisia tuossa tarkastelupisteessä työskente-
li Vaalijalassa 336 henkilöä. Tarkastelupisteestä riippuen henkilös-
tömäärä vaihtelee 1 300 - 1 400 henkilön välillä. Tämän hetkinen 
henkilöstön ikärakenne on terve ja poikkeuksellinen moneen muu-
hun sosiaali- ja terveysalanorganisaatioon verrattuna, henkilöstöä 
on neljässä ikäryhmässä 25 - 64-vuotiaita suurin piirtein saman 
verran. 

 
  Koulutuksen määrä on pysynyt aikaisemmalla hyvällä tasolla, etä- 

ja verkkokoulutuksen valikoimaa tullaan kasvattamaan. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 

2021 liitteen nro 1 mukaisesti. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöpäällikölle annettiin valtuus tehdä 

suunnitelmaan teknisiä korjauksia. 
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Vaalijalan vaikuttamistyö sote-uudistuksen valmisteluun 
 
Hallitus 150 § Vaalijala on osallistunut laajalla rintamalla Etelä-Savon sote-

uudistuksen esivalmisteluun, mukana on ollut noin 10 Vaalijalan 
edustajaa eri työryhmissä. Itäisen yhteistyöalueen (KYS erva) val-
tioneuvoston järjestämään ohjausneuvotteluun 13.11.2020 on 
myös osallistuttu. Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausneuvotte-
lussa 11.11.2020 stm:n kanta oli se, että vaativimpien valtakunnal-
listen sosiaalipalvelujen osalta todennäköinen ohjausväline tulee 
olemaan sosiaalihuollon keskittämisasetus. 

 
  Vaikuttamisyhteistyötä on tehty Eteva kuntayhtymän ja Kårkulla 

samkommunin kanssa teemalla Aidosti leveämmät hartiat,  
www.aidostileveammathartiat.fi. Vaikuttaminen on kohdistunut suu-
reen yleisöön ja mediaan. Tavoitteena on herättää keskustelua val-
takunnallisten ja ylimaakunnallisten erityispalvelujen tulevaisuudes-
ta. Asioista on julkaistu useita lehtiartikkeleita. Sosiaalisessa medi-
assa on levinnyt laajasti video, jossa asia tuodaan hyvin esille. 
Kaupallinen yhteistyökumppani on Kamua Oy. 

 
  Päättäjiin kohdistuvaa vaikuttamisyhteistyötä tehdään Eteva kun-

tayhtymän kanssa. Tavoitteena on lisätä poliittisten päättäjien tie-
toisuutta erityispalvelujen merkityksestä. Tavoitteena on saada lo-
pulliseen sotelakipakettiin selkeät kirjaukset erityispalvelujen tule-
vaisuuden turvaamiseksi niin, että nykyisiä palveluja ei pirstota. 
Kaupallinen yhteistyökumppani on Miltton Group.  

 
  Vaalijala on jatkanut myös omaa vaikuttamistyötään pääkohteena 

tulevan Itäisen yhteistyöalueen toimijat, kolmen vaalipiirin kansa-
edustajat ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet.  

    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus keskustelee tilanteesta ja merkitsee asiat tiedoksi. 
  
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
 

http://www.aidostileveammathartiat.fi/
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Toimenpiteet kuntakokouksen 28.10.2020 johdosta 
 
Hallitus 151 § Vaalijala järjesti yleisen kuntakokouksen 28.10.2020. Sen muistio 

on liitteineen linkkinä 
https://www.vaalijala.fi/resources/public//materiaalipankki/julkiset_dokum
entit/kuntakokous_28.10.2020_muistio.pdf. 

  
  Kuntakokouksessa otettiin kantaa Vaalijalan kustannuskehitykseen 

ja suoritehinnoitteluun. Kunnat odottavat Vaalijalalta halvempia hin-
toja. Mahdollisen ylijäämän palautuksen enemmistö toivoi ohjatta-
van jäsenkunnille. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus keskustelee kuntakokouksen näkemyksistä ja antaa mah-

dollisesti valmisteluohjeita johdolle. 
  
  Päätös: 
 
  Asiasta keskusteltiin.   
 
 

https://www.vaalijala.fi/resources/public/materiaalipankki/julkiset_dokumentit/kuntakokous_28.10.2020_muistio.pdf
https://www.vaalijala.fi/resources/public/materiaalipankki/julkiset_dokumentit/kuntakokous_28.10.2020_muistio.pdf
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus 152 § 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 päätöksen. Poissaolo- ja työ-
kokemuslisäpäätökset ovat digitaalisessa muodossa. Määräyskirjat, han-
kintapäätökset ja muut päätökset ovat nähtävillä Essi-
esityslistajärjestelmässä. Myös ylläpitomaksupäätökset ja muut asiakkaita 
koskevat päätökset ovat nähtävillä Essissä. 

 
  Määräyskirjat  Päätösnumero   
  Kuntayhtymän johtaja 77- 80 
  Avopalvelujen johtaja 782 - 817 
  Johtava lääkäri  31 - 35 
  Kuntoutuksen johtaja 950 - 991 
  Talouspäällikkö  10 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Rehtori  - 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja 442 - 487 
  Avopalvelujen johtaja 1162 - 1269 
  Johtava lääkäri  274 - 292 
  Kuntoutuksen johtaja 2151 - 2426 
  Talouspäällikkö  81 - 86 
  Henkilöstöpäällikkö 121 - 138 
  Rehtori  91 - 93 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö 227 - 234 
 
  Hankintapäätökset 
  Talouspäällikkö  H10 - 13 
 
  Ylläpitomaksupäätökset  
  Talouspäällikkö  295 - 300 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
  Hallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, 

ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranhaltijoiden 
tekemiin päätöksiin. 

  
  Päätös:         

  Hallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan kuntoutuksen johtajan päätökseen 
numero 953 ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.  

  Hallitus merkitsi muut viranhaltijapäätökset tiedoksi. 
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Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus 153 § Saapuneet kirjeet 
 
  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Rajoituslain kunnallisia yhtiöitä koskeva muutos voimaan 
1.11.2020, tiedote 9.11.2020 

- Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2021, tiedote 10.11.2020 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
 
 

https://stm.fi/-/rajoituslain-kunnallisia-yhtioita-koskeva-muutos-voimaan-1.11.2020
https://stm.fi/-/rajoituslain-kunnallisia-yhtioita-koskeva-muutos-voimaan-1.11.2020
https://stm.fi/-/elinaikakerroin-vahvistettu-vuodelle-2021
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Muut asiat 
 
Hallitus 154 § Päätettiin huomioida kunnallisneuvos Sakari Nuutisen merkkipäivä 

hänen täyttäessään 80 vuotta 18.12.2020. 
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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 23.11. – 7.12.2020 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 

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