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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 154 - 156 §   18.12.2019 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 154 § 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 11.12.2019.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
 
 
Kokouksen sihteerin valinta 
 
Hallitus 155 § Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen ei ole saapuvilla. Avopalvelu-

jen johtaja Kirsi Ruutala on käytettävissä kokouksen pöytäkirjanpitä-
jäksi. 

 
  Päätösehdotus: 
 
  Valitaan kokoukselle pöytäkirjanpitäjä. 
 
  Päätös: 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 156 § Tarkastusvuorossa ovat Jaakko Leskinen ja Henna Pitkänen. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  157 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Lyhytaikaisen peruskouluopetuksen päivämaksut 
 
Hallitus 157 § Sateenkaaren erityiskoulussa käy oppilaita lyhytaikaisilla kuntoutta-

villa jaksoilla. Koulunkäynnin kesto riippuu oppilaan tarvitsemasta 
kuntoutusjakson pituudesta. 

 
  Lyhytaikaista opetusta tarvitsevien lasten haasteet ovat lisäänty-

neet ja moninaistuneet viime vuosien aikana. Jaksojen aikana teh-
dään arviointia oppilasta tukevista erityisistä opetusjärjestelyistä 
sekä pedagogisista ratkaisuista. Arvioinnin tukena opetuksessa 
joudutaan käyttämään entistä enemmän erityistä opetusmateriaalia 
ja materiaalin tekemiseen resurssoimaan henkilökuntaa. Soveltu-
vien opetusratkaisuiden etsiminen vaatii aikaa ja useiden rakentei-
den kokeiluja. Oppilaat tarvitsevat monesti myös useamman aikui-
sen tukea koulupäivän aikana. Yksilölliset opetusratkaisut koulu-
päivän aikana edellyttävät myös useiden eri tilojen käyttöä ja tiivistä 
moniammatillista yhteistyötä eri yksikköjen kanssa.  

 
  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 ollut opetusministeriön tiedossa jo vuo-
sia, mutta korjausta valtionosuuden perusteeseen ei ole saatu. 

 
  Alla esitetyt hinnat 1.1.2020 alkaen ovat samaa tasoa kuin tällä 

hetkellä vastaavia palveluja tarjoavissa peruskouluissa. 
 
  Koulupäivämaksut ovat olleet 1.1.2019 alkaen: 
 
  Jäsenkunnat 145,00 € 
  Puitesopimuskunnat   159,50 € (+ 10 %) 
  Ulkopaikkakunnat 174,00 € (+ 20 %) 
    
  Koulupäivämaksut 1.1.2020 alkaen 
 
  Jäsenkunnat 150,00 € 
  Puitesopimuskunnat 165,00 € (+10 %) 
  Ulkopaikkakunnat 180,00 € (+20 %)  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  157 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Hallitus 157 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy koulupäivämaksut 1.1.2020 alkaen yllä olevan 

hinnaston mukaisesti. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  158 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Vaalijalan suoritehinnat ja palveluhinnasto 1.1.2020 alkaen 
 
Hallitus 158 § 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 
20.11.2019 suoritteiden hinnoitteluperusteet.  

 
  Nenonpellon yksiköiden suoritehinnoittelun kokonaisuudistus tehtiin 

1.1.2019 alkaen, uudistuksen toimeenpano viedään loppuun vuo-
den 2020 aikana. Hinnoitteluportaiden sisältö ja hinnat ovat samat 
kuin 2019. Asia päätettiin jo hallituksessa 12.6.2019 § 85. 

 
  Asiantuntijapalveluissa hintoja ei ole korotettu ensi vuodelle. Muu-

tamia sisältötarkennuksia tuotteisiin on tehty.   
 
  Asumisen ja tekemisen palveluhinnoista on käyty neuvotteluja 

palvelujen järjestämisvastuisten organisaatioiden edustajien kans-
sa. Osassa yksiköissä on tehty 1,5 – 2,0 % hintojen korotuksia 
yleisen kustannustason nousun mukaisesti. Joidenkin yksiköiden 
henkilöstöresursointia on tarkistettava asiakasprofiilin vaativuuden 
vuoksi, joka vaatii isomman hinnan korotuksen. Suuressa osassa 
yksiköitä palvelujen hintoja ei ole nostettu, jos yksikön käyttöta-
lousbudjetti sen sallii. Joidenkin palvelujen hintoja on laskettu.  

 
  Kuutinharjun, Sipulin ja Kahvimyllyn palvelukodeissa olisi tarpeen 

tehdä isompia hintojen korotuksia, jotta yksiköiden toiminnan ja ta-
louden muutostarpeisiin voitaisiin vastata. Kuntaneuvotteluissa on 
tullut esille kuntien heikot mahdollisuudet suuriin hintojen korotuk-
siin. Avopalvelujen hintaliitteessä on esitetty vuoden 2020 budjetis-
ta poikkeava korotusten kohtuullistaminen näiden yksiköiden hinto-
jen osalta.  Kuutinharjun palvelukodin osalta kohtuullistaminen ai-
heuttaa budjetin alitusta -234 000 euroa, Sipulin palvelukodin osal-
ta alitus on -118 000 euroa ja Kahvimyllyn palvelukodin osalta  
-50 000 euroa budjetoituihin tuloihin nähden. Yhteensä tämä mer-
kitsee 402 000 euron säästöpainetta asumisen palveluissa ensi 
vuoden aikana, ellei asukkaiden vaihtuvuuden kautta tulokertymä 
kasva.  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 158 §  18.12.2019 
   
 
 
 
 
Hallitus 158 § Asiakkaan rajoitustoimenpiteiden arviointi voidaan ostajakunnan 

niin halutessa toteuttaa asumispalvelun lisäksi ostettavana lisäpal-
veluna. Arviointipalvelun hinta määräytyy ostettavien asiantuntijoi-
den (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) määrän ja asiakkaan ra-
joitustoimenpiteiden määrän perusteella. 

 
  Maksusitoumuskäytäntö on pääsääntöisesti voimassa eli palvelu-

jen järjestämisvastuisten kanssa ymmärrys palveluhinnoista var-
mistetaan kirjallisesti etukäteen ennen asiakkaan palvelujen aloit-
tamista. 

 
  Vaalijalan yhtenäinen palveluhinnasto 1.1.2020 alkaen on liitteenä 

nro 1.  
    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen palveluhinnaston 

1.1.2020 alkaen. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  159 §   18.12.2019 
 
 
 
 
 
Vuoden 2020 talousarvion tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat   
 
Hallitus 159 § Kuntayhtymän hallintosäännön 7 luvun 53 §:n mukaan hallitus 

päättää talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksymisestä. Yhty-
mäkokous hyväksyi kuntayhtymän talousarvion tehtävätasolla 
20.11.2019. 

 
  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 2020 talousarvion käyttötalousosa on 234 870 euroa 

ylijäämäinen. Palvelutuotannon laajenemisesta johtuen kokonais-
tuotot ja -kulut kasvavat edellisestä vuodesta. Kuluja kasvattavat 
palkkojen osalta lomarahojen palauttaminen täysimääräiseksi sekä 
arvioidut KVTES:n korotukset. Tuottoja lisäävät Nenonpellon yksik-
köjen suoritehinnoittelun uudistaminen sekä avopalvelujen asumi-
sen suoritehintojen tarkistaminen sekä uudet asunnot. 

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

2020 ja niiden täytäntöönpanon. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 160 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Vuoden 2020 investointisuunnitelma 

 
Hallitus 160 § Yhtymäkokous vahvisti kokouksessaan 20.11.2019 vuoden 2020 

talousarvion nettoinvestoinneiksi 4 544 000 euroa.  
 
  Kuntayhtymän hallituksen hallintosääntöä täydentävien määräysten 

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

   
  Investointisuunnitelmaluonnos oli hallituksen käsittelyssä 25.9.2019 

§ 108, liitteenä nro 3 on viimeistelty investointisuunnitelmaesitys. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus 
 

1 vahvistaa vuoden 2020 investointiohjelman mukaiset perus-
korjaukset ja uudisrakennushankkeet. Hankkeiden urakkatar-
joukset tuodaan hallituksen päätettäväksi hallintosääntöä täy-
dentävien 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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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  161 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Ylläpitomaksutaksan tarkistaminen   
 
Hallitus 161 § Liitteenä nro 4 on esitys asiakkailta perittävistä ylläpitomaksuista 

1.1.2020 alkaen. Edellisen kerran taksaa on tarkistettu 1.1.2019 lu-
kien. 

 
  Ateriamaksuja ehdotetaan korotettaviksi. Ateriamaksut yhtenäistet-

tiin vuodelle 2015, sen jälkeen niihin ei ole tullut muutoksia.  
 
  Huoneenvuokralain mukaisiin vuokriin on tulossa muutoksia seu-

raavan kerran 1.7.2020 alkaen. 
       
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy liitteenä nro 4 olevan ylläpitomaksutaksan nouda-

tettavaksi 1.1.2020 alkaen. 
 
  Päätös:     
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 162 §  18.12.2019   
  

 
 
 
 
Meno- ja tulotositteiden hyväksyminen 
 
Hallitus 162 § Liitteenä nro 5 on esitys meno- ja tulotositteiden hyväksyjiksi vuo-

delle 2020. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy meno- ja tulotositteiden hyväksyjät vuodelle 2020 

liitteen nro 5 mukaisesti. 
 
  Päätös: 
 
 
 
 
 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  163 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Henkilökunnalta perittävien ateriakorvausten tarkistaminen   
 
Hallitus 163 § Verohallitus on päätöksellään 29.11.2019 tarkistanut luontoisetujen 

raha-arvoja vuodelle 2020, https://www.vero.fi/syventavat-vero-
ohjeet/paatokset/47380/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-
vuodelta-2020-toimitettavassa-verotuksessa-noudatettavista-
luontoisetujen-laskentaperusteista/. Korvauksia tarkistetaan em. mää-
räyksen mukaisesti kouluaterian ja pääaterian kohdalla sekä muis-
sa tarkistettavaksi esitetyissä kohdissa kustannusten nousun vuok-
si. 

   
  Verohallituksen vahvistaman ravintoedun arvo on tavanomaisen 

lounaan osalta 6,80 euroa ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta 
työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden 
kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,80 euroa ja 
enintään 10,70 euroa. Kouluaterian luonteisen aterian sekä ke-
vytlounaan ja lounasannoksen osalta raha-arvo on 5,10 euroa. 
Vaalijalassa on käytössä myös ns. henkilökunnan esimerkkiruokai-
lu. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että ateriakorvaukset ovat 1.1.2020 lukien seuraa-

vat (suluissa vuoden 2019 hinnat): 
 
  Lounas ruokasalissa (myös opiskelijat)  ....................... 6,80 € (6,60 €) 

- vieraat  ..................................................................... 9,00 € (8,70 €)  
 

Lounasannos. .............................................................. 5,10 € (4,90 €)  
(ei jälkiruokaa, kahvia, leipiä, juomana vesi) 
 
Kevytlounas  ................................................................ 5,10 € (4,90 €) 
(esim. keitto, leivät, juoma, salaatti tai lisäke) 
- vieraat  ....................................................................... 6,50 € (6,20 €) 
 
Vieraslounas kabinettitarjoiluna  ................................ 12,00 € (11,70 €) 
  
Lounas tai päivällinen................................................... 5,60 € (5,40 €)  
-  monipalvelukeskukset, toimintakeskukset, asumispalvelut 

  
Kevytlounas tai päivällinen  ........................................... 5,10 € (4,90 €)  

  -  monipalvelukeskukset, toimintakeskukset, asumispalvelut 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47380/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-vuodelta-2020-toimitettavassa-verotuksessa-noudatettavista-luontoisetujen-laskentaperusteista/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47380/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-vuodelta-2020-toimitettavassa-verotuksessa-noudatettavista-luontoisetujen-laskentaperusteista/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47380/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-vuodelta-2020-toimitettavassa-verotuksessa-noudatettavista-luontoisetujen-laskentaperusteista/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47380/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-vuodelta-2020-toimitettavassa-verotuksessa-noudatettavista-luontoisetujen-laskentaperusteista/


VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 163 §  18.12.2019 
 
 
 
 
 
Hallitus 163 § Talouspäällikkö päättää Nenonpellon yksiköiden muut ateriahinnat 

(kahvi, kahvileipä yms.) ja avopalvelujen johtaja avopalvelujen 
muut ateriahinnat. 

 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 164 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Käyttöomaisuuden lisäpoistot vuonna 2019 
 
Hallitus 164 § Tämän vuoden tilinpäätöksessä tulee tehdä Kuutinharjun vanhoihin 

käytöstä poistettuihin rakennuksiin poistot, joilla niiden kirjanpitoar-
vo nollataan ja ne poistetaan käyttöomaisuudesta. 

 
  Vaalijalan käyttöomaisuudessa on myös muita pienempiä omai-

suuseriä, jotka tulisi poistaa kerralla kirjanpidosta. 
 
  Luettelo poistettavista käyttöomaisuuseristä on liitteenä nro 6, 

yhteensä 535 432,99 euroa. Poistot tulevat heikentämään tilikau-
den tulosta. 

    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus antaa talouspäällikölle valtuudet tehdä lisäpoistot vuoden 

2019 kirjanpidosta tilinpäätöksen yhteydessä. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 
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Hallitus  165 §   18.12.2019 
 
 
 
 
 
Saatavien poistaminen   
 
Hallitus  165 § Liitteenä numero 7 (SALASSA PIDETTÄVÄ) on yhteenveto ylläpi-

tomaksu- ym. saatavista, joita esitetään poistettavaksi kuntayhty-
män myyntireskontrasta ja siirrettäväksi myyntisaamisten luotto-
tappioiksi. Saatavia on peritty normaalisti ilman tulosta, sen jälkeen 
viety haastehakemuksella käräjäoikeuteen. Euromäärältään pieniä 
saatavia ei viedä käräjäoikeuteen. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää poistaa ylläpitomaksu- ym. saatavia yhteensä 

25 813,12 euroa kuntayhtymän myyntireskontrasta ja siirtää ne 
myyntisaamisten luottotappioihin. 

 
  Päätös: 
 
 
 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  166 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Hallintosääntöä täydentävien määräysten päivitys 
 
Hallitus 166 § Hallintosääntöä täydentävien määräysten päivitysluonnos on liit-

teenä nro 8. Päivitystarve johtuu pääosin organisaatiomuutoksista, 
jotka on tehty vuoden 2019 aikana. Johtavien viranhaltijoiden teh-
täviin on tehty tarvittavat muutokset. Palkkaennakoiden myöntämi-
sestä on luovuttu johtuen kansallisesta tulorekisteristä. 

 
  Erityishuollon johtoryhmän tehtävät on täsmennetty. 
      
                                  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
  
                                  Hallitus hyväksyy hallintosääntöä täydentävien määräysten päivi-

tyksen 1.1.2020 alkaen. 
  
                                  Päätös: 
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Hallitus  167 §   18.12.2019 
 
 
 
 
 
Varahenkilöstökokeilu avopalveluissa 
 
Hallitus 167 § Sijaisten saatavuus lyhyisiin sairauslomiin on vaikeutunut merkittä-

västi viimeisen vuoden aikana. Erityisesti avopalveluissa pätevien 
sijaisten saaminen on ollut vaikeaa. Asiaa on pohdittu johtoryh-
mässä ja erillinen työryhmä on toimintavaihtoehtoja miettinyt.  

 
  Pitkiin vuosi-, äitiys- ja muihin lomiin tullaan hankkimaan sijaiset 

edelleen yksikkökohtaisesti. Lyhyisiin sairauslomiin kokeillaan va-
rahenkilöstöä, jossa aloitusvaiheessa työskentelee 1 - 3 henkilöä. 
Nämä henkilöt rekrytoidaan vapaaehtoisista vakituisista työnteki-
jöistä, joilla on sekä tutkinto että lääkeluvat kunnossa. 

 
  Kokeilussa varahenkilöstön esimiehenä toimii palvelukodin johtaja 

Anne Kontro, joka tekee työvuorot Titaniaan. Varahenkilöstö työs-
kentelee jaksotyössä, mutta vuorot suunnitellaan lähtökohtaisesti 
niin, että suunnitelmassa on aamu- ja iltavuoroja. Työntekijät voivat 
liittyä työaikapankkiin. 

 
  Varahenkilöstön kotipesä aloitusvaiheessa on joko Marian palvelu-

koti tai Lukkarin palvelukoti. Tilaava yksikkö maksaa varahenkilös-
tön käytöstä aiheutuvat kustannukset sisäisen laskutuksen kautta.  
Varahenkilöstöllä on oma kustannuspaikka, jotta kulut saadaan 
selville kokeilun päätyttyä. Varahenkilöstö saa asiakastietojärjes-
telmäoikeudet kaikkiin avopalveluiden yksiköihin, jotta asiakastieto-
jen kirjaaminen ja tietojen välittäminen toimivat. 

 
  Matkakorvaukset kotipesästä tilaavaan yksikköön maksetaan, pois 

lukien kodin ja kotipesän välinen matka. 
 
  Alle 50 kilometrin matka-aika yhteen suuntaan ei ole työaikaa, 

paitsi jos työvuoro on jo alkanut työntekijän saadessa tiedon tilauk-
sesta.  

 
  Yhdensuuntaisen matkan osalta yli 50 kilometrin matka-aikaa 

luetaan työajaksi korkeintaan 2 tuntia päivässä (työpäivä voi kestää 
maksimissaan 10 tuntia pääsääntöisesti). 

 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 
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Hallitus  167 §   18.12.2019 
 
 
 
 
 
Hallitus 167 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus hyväksyy, että avopalveluissa järjestetään varahenkilöstö-

kokeilu yllä mainituin ehdoin ajalla 13.1.2020 - 1.9.2020, kokeilun 
tarkentavat ohjeet antaa avopalvelujen johtaja. Kokeilun jälkeen ar-
vioidaan tulokset ja tehdään päätökset jatkosta. 

 
  Päätös: 
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Hallitus  168 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Hoitaja Anu Rissasen toimivapaa-anomus  
 
Hallitus 168 §   Hoitaja Anu Rissanen on ollut noin 3,5 vuotta toimivapaalla työs-

tään Reimarissa. Hänelle on poikkeuksellisesti myönnetty toimiva-
paata 31.12.2019 asti hallituksen päätöksellä 19.12.2018 § 162. 
Anu Rissasen jatkohakemus on liitteenä nro 9 (SALASSA PIDET-
TÄVÄ). 

    
Pitkiä toimivapaita on Vaalijalassa myönnetty vain poikkeustapauk-
sissa, koska ne sitovat vakansseja ja lisäävät määräaikaisia työ-
suhteita. Rissanen työllistyy nykytilanteessa Vaalijalaan joka ta-
pauksessa, kun hän on käytettävissä, vaikka toimivapaata ei enää 
lisää myönnettäisi. Tämä on myös kuntoutuksen johtajan kanta. 

      
                                  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
  
                                  Hallitus ei enää myönnä Anu Rissaselle lisää toimivapaata. 
  
                                  Päätös: 
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Hallitus 169 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Vaalijalan työterveydenhuollon tilanne 
 
Hallitus 169 § Vaalijala kilpailutti työterveyshuoltonsa ja sen voitti Suomen Ter-

veystalo Oy. Kilpailuun osallistunut Etelä-Savon Työterveys Oy on 
valittanut hankinnasta markkinaoikeuteen, liite nro 10. Valituksen 
pääperusteet ovat muotovirhe hankintailmoituksessa ja epäselvät 
laatukriteerien arviointiperusteet. Markkinaoikeuden vastineen laa-
dinnassa käytetään juridista tukea. Valitus merkitsee, että Vaalija-
lan on järjestettävä työterveyshuoltonsa väliaikaisella sopimuksella 
Terveystalon kanssa.  

 
  Väliaikainen työterveyssopimus lähtee siitä, että Terveystalo tuot-

taa 1.1.2020 työterveyspalvelut omissa toimipisteissään eikä ali-
hankkijoita käytetä. Tämä yhdenmukaistaa työterveyspalveluita, 
mutta lisää joissakin avopalveluyksiköissä matkaa työterveyshuol-
toon. Keskeinen uusi elementti tulee olemaan keskitetty hoidon 
tarpeen arviointi puhelinpalveluna, jolloin tarve mennä fyysisesti 
työterveyshuoltoon voi vähentyä. Etälääkäripalveluja tullaan myös 
lisäämään. Jatkossa painopistettä siirretään entistä enemmän en-
naltaehkäisevään toimintaan (Kela 1), joka on myös valtakunnalli-
nen tavoite. 

 
  Tällä hetkellä esimiehet voivat myöntää (ensisijaisesti päivä kerral-

laan) 1 - 3 päivää kestäviä sairauspoissaoloja seuraavista syistä: 
mahatauti, flunssa, influenssa, migreeni (jos työnantajalle on toimi-
tettu lääkärinlausunto sairaudesta), lähiomaisen kuolema (1 päivä). 
Jatkossa aikaa pidennettäisiin 5 päivään. Tämä vähentää myös 
tarvetta olla yhteydessä työterveyshuoltoon. 

 
  Juridinen tilannearvio markkinaoikeusprosessissa on se, että 

hankintailmoituksen julkaisussa tapahtunut muotovirhe tulee to-
dennäköisesti johtamaan markkinaoikeudessa hankintapäätöksen 
kumoamiseen. Työterveyshuollon hankinta ylittää EU-kynnysarvon 
ja se oli tullut ilmoittaa EU-hankintana. Markkinaoikeus on sovelta-
nut hankintalakia muotokysymyksissä tarkasti. Tässä tilanteessa 
olisi tarkoituksenmukaista ilmoittaa markkinaoikeudelle, että Vaali-
jala keskeyttää valituksen alaisen hankintaprosessin. Hankinta 
käynnistetään uutena prosessina. 
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus 169 §  18.12.2019 
 
 
 
 
 
Hallitus 169 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
 
  Hallitus  
 

1 ilmoittaa markkinaoikeudelle hankintaprosessin keskeyttämi-
sestä,  
 

2 antaa valtuudet kuntayhtymän johtajalle käynnistää terveys-
huollon hankintaprosessi uudelleen ja 
 

3 hyväksyy esimiesten sairauspoissaolojen myöntämisvaltuuden 
lisäämisen 5 päivään. 

 
  Päätös: 
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Hallitus 170 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Vaalijalan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi  
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä  
 
Hallitus 170 § Vaalijalan kuntayhtymä on saanut 15.11.2019 sosiaali- ja terveys-

ministeriöltä lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lau-
sunto pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta 
ja sen määräaika on 17.1.2020.  Linkki lausuntopyyntöön ja halli-
tuksen esityksen luonnokseen löytyy osoitteesta 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId
=aab5241e-f615-4c4f-8ae2-6ddaef46c786.  

 
  Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaali- 

ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä 
tarvittavat muutokset muihin lakeihin. Lailla kumottaisiin voimassa 
oleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä. Ehdotettu laki pohjautuu pääosin voimassa olevaan la-
kiin.  

 
  Laissa asetettaisiin sosiaalihuollon palvelunantajille velvoite liittyä 

valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi ja mahdollis-
tetaan tietojen luovutus sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta. 
Terveydenhuollossa olevasta laajasta suostumuksesta luovuttai-
siin. Asiakkaalla olisi mahdollisuus kieltää tietojensa luovutus sosi-
aali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjien välillä. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakastietojen käsittelyn edellytyksenä olisi tieto-
teknisesti varmistettu asiakas- tai hoitosuhde. Palvelunantaja mää-
rittelisi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölle käyttöoikeu-
den asiakastietoihin.   

 
  Käytännössä lain myötä säilyy kaksi valtakunnallista rekisteriä 

(Kanta) eli Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto ja Potilastiedon 
arkisto. Tiedon siirtäminen arkistosta toiseen edellyttää asiakkaan 
suostumusta.  Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön oi-
keus käsitellä työssään tarvitsemia asiakastietoja perustuisi laissa 
säädettyjen tehtävien hoitamiseen ja asiakas- tai hoitosuhteeseen. 
Tietoja saisi käsitellä käyttötarkoituksen mukaisessa laajuudessa. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaisi määräyksen käyttöoikeuk-
sien perusteista. THL:n antama määrittely on myös osaltaan edelly-
tys Vaalijalan liittymiselle Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=aab5241e-f615-4c4f-8ae2-6ddaef46c786
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=aab5241e-f615-4c4f-8ae2-6ddaef46c786
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Hallitus 170 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Hallitus 170 § Luonnos lausunnosta on liitteenä nro 11. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
 
  Hallitus hyväksyy Vaalijalan lausunnon liitteen mukaisena. 
 
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus 171 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Omaisuusvakuutuksien omavastuun muutos 
 
Hallitus 171 §   Vaalijalan vakuutukset ovat Op Pohjolassa. Omissa kiinteistöissä 

ja niiden irtaimistossa on ollut 20 000 euron omavastuu vahinkota-
pahtumissa. Jos omavastuu laskettaisin kohteissa 5 000 euroon, 
nostaisi se vakuutusmaksua noin 3 000 euroa vuodessa.  

 
     Vuokratilojen irtaimiston omavastuu on ollut 2 000 euroa. 
      
                                  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
  
                                  Hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet laskea omien 

kiinteistöjen ja niiden irtaimiston omavastuun 5 000 euroon. 
  
                                  Päätös: 
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Hallitus 172 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Etelä-Savon poliklinikan Mikkelin tilojen vuokrasopimuksen irtisanominen 
 
Hallitus 172 §   Vaalijalalla on Mikkelissä, osoitteessa Maaherrankatu 19, Etelä-

Savon poliklinikan tilat vuokrattuna. Tilojen vuokra on noin 24 000 
euroa vuodessa. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuu-
kautta. 

 
    Poliklinikan palvelutoiminta on vähentynyt viimeisten kahden vuo-

den aikana niin, että ensi vuonna tiloista on päivittäisessä käytössä 
vain osa. Tiloja on noin 160 m2. 

 
    Vuokrasopimuksen irtisanomisaikana etsitään tarvittavat tilat muu-

alta Mikkelistä. 
      
                                  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
  
                                  Hallitus antaa valtuudet kuntayhtymän johtajalle irtisanoa Etelä-

Savon Mikkelin poliklinikan tilojen vuokrasopimus. 
  
                                  Päätös: 
 
 
 
 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  173 §   18.12.2019 
 
 
 
 
 
Tarkastuskertomus 
 
Hallitus    173 § Hallituksen valitsemat rahavarojen ja varastojen tarkastajat Maarit 

Tarvainen ja Paavo Karvinen ovat tehneet Vaalijalan kuntayhtymän 
pääkassan sekä materiaali- ja ateriapalvelujen kassan tarkastuk-
sen 20.11.2019, liite nro 12. Tarkastuksessa ei ilmennyt huo-
mautettavaa. 

 
                                  Tarkastajat suosittelevat varastonhoitajan tutustumista Vaalijalan 

avopalveluyksiköihin ja osallistumista hankintakoulutuksiin. 
                                       
                                 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
 
                                  Hallitus merkitsee tarkastukset tiedoksi. 
 
                                  Päätös: 
 
 
 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 
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Hallitus  174 §   18.12.2019 
 
 
 
 
 
Yhteistyötoimikuntaan hallituksen valitsemat jäsenet 
 
Hallitus 174 § Yhteistyötoimikuntaan nimettyjen hallituksen valitsemien jäsenten 

varajäsenistä kuntayhtymän johtajan ja kuntoutuksen johtajan va-
rahenkilöt eivät enää työskentele Vaalijalan kuntayhtymässä. Tä-
män lisäksi avopalvelujen johtajan varahenkilö siirtyy eläkkeelle 
1.5.2020 alkaen.  

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus päättää, että yhteistyötoimikunnan varajäseniksi valitaan 

kuntayhtymän johtajan varalle henkilöstöpäällikkö, kuntoutuksen 
johtajan varalle Nenonpellon yksiköiden palvelupäällikkö sekä avo-
palvelujen johtajan varalle 1.5.2020 alkaen avopalvelujen palvelu-
päällikkö. 

 
  Päätös: 
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Hallitus  175 §   18.12.2019  
 
 
 
 
 
Hallituksen kevätkauden kokoukset 
 
Hallitus 175 § 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: 
 
  22.1. 
  19.2. 
  25.3. kokous Rautalammilla, tutustuminen Kuutinharjuun 
  22.4. hallituksen seminaaripäivä 
  20.5. 
  10.6. myös yhtymäkokous 
 
  Päätös: 
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Hallitus    176 §   18.12.2019 
 
 
 
 
 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus 176 § 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 ja muut päätökset ovat 
nähtävillä Essi-esityslistajärjestelmässä. Ylläpitomaksupäätökset ja 
muut asiakkaita koskevat päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. 

 
  Määräyskirjat  Päätösnumero   
  Kuntayhtymän johtaja 122 - 125 
  Avopalvelujen johtaja 836 - 871 
  Johtava lääkäri  31 - 32 
  Kuntoutuksen johtaja 996 - 1022 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Laatupäällikkö  - 
  Rehtori  - 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja 274 - 299 
  Avopalvelujen johtaja 1149 - 1246 
  Johtava lääkäri  177 - 188 
  Kuntoutuksen johtaja 2427 - 2616 
  Talouspäällikkö  36 - 38 
  Henkilöstöpäällikkö 17 - 19 
  Laatupäällikkö  - 
  Rehtori  76 - 83 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö 195 - 244 
 
  Hankintapäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja H21 - H22 
  Talouspäällikkö  H12 - H14 
  Kiinteistöpäällikkö H4 
   
  Ylläpitomaksupäätökset  
  Talouspäällikkö  268 - 269 
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Hallitus 176 §   18.12.2019    33 
 
 
 
 
 
Hallitus 176 § 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  177 §   18.12.2019 
 
 
 
 
 
Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus  177 § Saapuneet kirjeet 
 
  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2020 on vahvistettu, tiedote 
15.11.2019 

- Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärät ensi vuodelle on vah-
vistettu, tiedote 4.12.2019 

 
  KVANK – Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 

- Kehitysvammaiset henkilöt maksavat suuremman kiinteistöveron kuin 
muut kansalaiset, kirje 3.12.2019 

 
  Muuta 

- Vaalijalan kuntayhtymän vastaus Kuntaliiton kyselyyn ”Kunta-
pulssi 11/2019: Sote-tilannekuva ja kuntatoimijoiden muutostuki-
tarpeet”,  

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

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoelakevakuutusmaksut-vuodelle-2020-vahvistettu
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyottomyysvakuutusmaksujen-kokonaismaarat-ensi-vuodelle-on-vahvistettu
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyottomyysvakuutusmaksujen-kokonaismaarat-ensi-vuodelle-on-vahvistettu
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Hallitus    18.12.2019 
 
 
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 23.12.2019 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

