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22.4.2020 kello 10.00 - 11.25 

Yhteys Teams-ohjelman kautta 

Varsinainen jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä 

Anja Manninen X Katariina Mutka 
Veijo Keljonen X Pirjo Hänninen 
Sirpa Alho-Törrönen X Hannu Ylönen 
Mervi Eskelinen X Anne Korhola 
Seppo Hujanen X Mari Blommendahl 
Markku Häkkinen X Tauno Nurmio 
Paavo Karvinen X Kaija Kollanus 
Mirja Koski X Tiia Rautio 
Jaakko Leskinen X Heikki Haatainen 
Henna Pitkänen X Raija Hassinen 
Jorma Räsänen X Matti Ahonen 
Miika Soini X Ari Kantanen 
Maarit Tarvainen X Minna Back-Hytönen 

Kuntayhtymän johtaja likka Jokinen, esittelijä 
Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, pöytäkirjanpitäjä 

45 - 61 § 

Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä 
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Anj;fianninen Marja-L,·sa Jantunen 
Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 
Tarkastusaika: 22..�.zoz.o Tarkastusaika: :Z."::f, 4. 2..02-o 

��/ Mirja Koski �� Jaakko Leskinen 
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innunen, hallinnon sihteeri 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Hallitus 45 § 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 15.4.2020. 

Päätösehdotus: 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää
tösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Hallitus 46 § Tarkastusvuorossa ovat Mirja Koski ja Jaakko Leskinen. 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Koski ja Jaakko Leskinen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Talousarvion toteutuminen tammi-maaliskuulta 2020 

Hallitus 4 7 § Toimintatuottoja on maaliskuun loppuun mennessä kertynyt 18,2 
miljoonaa euroa. Tämä on 27,4 % budjetoidusta. Tuottokertymä on 
2,4 % eli 1,6 miljoonaa euroa budjetoitua maaliskuun lopun kerty
mää parempi. Edelliseen vuoteen, vastaavaan ajan kohtaan verrat
tuna kasvua on noin 2 miljoonaa euroa eli 12 %. Kasvu selittyy 
pääasiassa ulkokuntamyynnin kasvusta. Koronavirusepidemian ai
heuttamat tulonmenetykset toimintatuotoissa eivät vielä maalis
kuun aikana näy kokonaisuudessa. Tulojen menetykset tulevat nä
kymään kevään aikana huhtikuusta alkaen. 

Jäsenkunnilta saadut myyntituotot ovat hieman laskeneet edelli
seen vuoteen verrattuna toteutuman ollessa jaksotetun budjetin 
mukainen. Jäsenkuntakorvauksiin on budjetoitu 43,9 miljoonaa eu
roa toteutuman ollessa 10,9 miljoonaa euroa. Jos kehitys jäsen
kuntien osalta jatkuu alkuvuoden kaltaisena, tullaan budjettitavoit
teesta jäämään noin 0, 1 miljoonaa euroa. Ulkokunnilta saadut kor
vaukset ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2 miljoonaa 
euroa. Korvauksiin on budjetoitu 15 miljoonaa euroa toteutuman ol
lessa maaliskuun lopussa 5,4 miljoonaa euroa eli 36,3 %. Alkuvuo
den kaltaisella tasaisella kertymällä ulkokuntamyynti tulisi ylittä
mään budjetoidun 6,7 miljoonaa euroa eli 45 %. Kokonaisuudes
saan kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut korvaukset ovat toteutuneet 
2,8 % eli 1,7 miljoonaa yli budjetoidun. 

Asiakasmaksuihin on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa. Toteutuma 
maaliskuun lopussa 27, 1 % eli 0,6 miljoonaa. Tasaisella kertymällä 
asiakasmaksujen osalta tultaneen pääsemään budjettitavoittee
seen. 

Toimintakulut maaliskuun lopussa olivat 14,9 miljoonaa euroa. 
Toteutuma on lähes sama, kun edellisenä vuonna samaan aikaan. 
Toimintakuluihin on budjetoitu 64,8 miljoonaa euroa, toteutuman ol
lessa 23 %. Toteutuma on 2 % eli 1,3 miljoonaa euroa jaksotettua 
talousarviota vähemmän. Näin ollen toimintakulut ovat pysyneet 
hyvin talousarvioraamissa. Toimintakulujen, lähinnä palkkamenojen 
kehitykseen tulevat vaikuttamaan neuvottelussa olevat uudet työ
ehtosopimukset. Entinen sopimuskausi päättyi maaliskuun lopus
sa. Koronavirusepidemian vaikutuksia toimintakuluihin tullaan nä
kemään kevään kuluessa. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Hallitus 47 § Vaikutukset tulevat näkymään palkkakulujen kasvuna ja lisääntyvi
nä suojatarvikehankintoina. Koronan aiheuttamia kustannuksia kir
janpidossa seurataan omalla tunnisteella. 

Palkkoja on maksettu maaliskuun loppuun mennessä 9,6 miljoonaa 
euroa eli 23,3 % budjetoidusta. Tämä on 1, 7 % jaksotettua talous
arviota vähemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna palkkamenot 
ovat kasvaneet 0,5 miljoonaa euroa eli 6 %. Henkilöstökulut koko
naisuudessaan ovat toteutuneet samassa suhteessa palkkojen 
kanssa alle budjetoidun. 

Palveluja on ostettu 1,3 miljoonalla eurolla. Tämä on 19,4 % budje
toidusta. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ostoihin käytettiin 
rahaa saman verran. 

Tarvikkeet ja muut toimintakulut ovat toteutuneet lähes budjetin 
mukaisesti kuten edellisenä vuonna samaan aikaan. 

Toimintakate maaliskuun lopussa oli 3,3 miljoonaa euroa, vuosika
te 3,3 miljoonaa euroa. Poistoja tammi-maaliskuulta ei ole vielä siir
retty kirjanpitoon. Tilikauden tulos poistojen vaikutus huomioon ot
taen + 2,9 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 2,9 miljoonaa eu
roa. Koronan vaikutusten arvioiminen tilikauden tulokseen on vielä 
mahdotonta. 

Investointimenoja oli kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 0,5 
miljoonaa euroa. Tämä on 11,8 % budjetoidusta. 

Esityslistan mukana on tuloslaskelma ajalta 1.1. - 31.3.2020, tulos
aluekohtaiset toteutumavertailut (vrt. ed. vuosi) sekä taulukko 
pankkitilien alimmista saldoista. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee talousraportin tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Vuoden 2019 tilinpäätöksen uudelleen avaaminen 

Hallitus 48 § Vaalijalan vuoden 2019 tilinpäätös joudutaan avaamaan. Tilinpää
töksessä on lomapalkkavaraus laskettu väärin. Virhe on syntynyt 
Kiky-sopimukseen liittyen, tilinpäätöksen lomapalkkavarauksessa 
lomarahat on laskettu -30 %, vaikka vuonna 2020 lomarahat mak
setaan täysimääräisesti. Virheen korjaus alentaa ylijäämää. Korjat
tu tilinpäätös tuodaan hallituksen toukokuun kokoukseen ja se ehtii 
kesäkuun yhtymäkokouksen käsittelyyn. Muita korjauksia tilintar
kastaja ei ole vaatinut tilinpäätökseen. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitse asian tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Kuntoutusyksikön johtajan viran siirto kuntoutusyksikkö Maininkiin 

Hallitus 49 § Vuoden 2019 kuluessa on nousut tarve, että kriisiyksikkö Sataman 
ja Kaisla-yksikön naisasiakkaille on perustettava oma yksikkönsä 
kohonneiden riskitilanteiden vuoksi. Maininki-yksikkö (7 paikkaa) 
perustettiin Luotain-yksiköltä vapautuneisiin tiloihin nopeasti siten, 
että yksikkö on toiminut Kaislan alaisuudessa. Kaisla-yksiköllä on 
nyt toimintaa kolmessa eri paikassa. Kaislassa on kymmenen vaa
tivaa psykiatrista kuntoutusta tarvitsevaa asiakasta ja sillä on täysin 
yksilölliseen kuntoutukseen rivitalo-yksikkö Mainingin lisäksi (yh
teensä 20 asiakasta). Jokaisessa yksikössä on yöhoitaja välttämä
tön. 

Työntekijöiden vaihtuvuus kolmen yksikön välillä on suuri ja esi
miestyön toteuttaminen on kärsinyt aikapulasta. 

Kuntoutuksen johtaja esittää, että kuntoutusyksikkö Maininki muo
dostaisi oman kokonaisuutensa 1.6.2020 alkaen ja siirrettäisiin tyh
jänä oleva kuntoutusyksikön johtajan virka. 

Maininki tarvitsisi myös muita lisäresursseja, mutta ensiksi on 
saatava rekrytoitua riittävät henkilöstöresurssit Uuden Kompassin 
käynnistymiseen niin, että sitä edeltävä tilapäinen lastenyksikkö 
Tuikku voitaisiin käynnistää kesäkuussa, josta hallitus päätti 
19.2.2020 § 23. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy kuntoutusyksikkö Mainingin perustamisen ja 
kuntoutusyksikön johtajan viran siirtämisen sinne. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Vaalijalan talous- ja henkilöstöjärjestelmäuudistus ja yhteistoimintaneuvottelujen 
käynnistäminen 

Hallitus 50 § Vaalijala on tuottanut talous- ja henkilöstöpalvelunsa itse ja vas
tannut järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä järjes
telmätoimittajien kanssa. Pääasiallinen järjestelmätoimittaja on CGI 
Suomi Oy. Asiakastietojärjestelmän (Lifecare) ja siihen liittyvän las
kutuksen toimittaja on Tieto Oyj. Palkanlaskennassa, kirjanpidos
sa, kunta- ja asiakaslaskutuksessa ja yleislaskutuksessa ja niihin 
liittyvissä tehtävissä työskentelee 1 O henkilöä. Sen lisäksi kaksi 
henkilöä työskentelee osin näissä tehtävissä. Esimiehinä toimivat 
talouspäällikkö ja henkilöstöpäällikkö eli henkilöstön suuruus on yh
teensä 14. 

Vaalijalan HR- ja palkkalaskentajärjestelmien toimivuus on heiken
tynyt viimeisten kahden vuoden aikana. Samoin niiden kehittämi
nen CGl:n toimesta on hidasta. Järjestelmät ja niiden ylläpito eivät 
vastaa sujuvuudeltaan ja ominaisuuksiltaan tämän päivän vaati
muksia. Vaalijalassa ollaan rakentamassa henkilöstön osaamisen 
kehittämisjärjestelmää, jonka edellyttämää tilastointia ja raportointia 
järjestelmä ei riittävästi tue. HR- ja palkkalaskentajärjestelmä tulisi 
uudistaa kokonaisuudessaan. Kirjanpitojärjestelmän perustoimin
nat ovat toistaiseksi kunnossa, mutta kokonaisuutta pitäisi täyden
tää raportointiohjelmalla, jotta saataisiin linjaorganisaation mukaiset 
raportit ilman käsityötä. 

Vaalijalan talous- ja henkilöstöhallinnon koko ei riitä siihen, että 
toiminnat voitaisiin poikkeustilanteissa varmuudella turvata ja tois
tuvasti on jouduttu tekemään ylitöitä. Tästä johtuen ammattitaidon 
ylläpitämisessä on ollut haasteita, koska arjesta selviytyminen on 
vienyt kaiken työajan. Työntekijöiden määrän lisääminen (2 henki
löä v. 2019) ei ole tuonut asiaan parannusta. 

Edellä mainituista syistä kuntayhtymän johtaja, talouspäällikkö ja 
henkilöstöpäällikkö ovat tulleet siihen tulokseen, että Vaalijalan on 
syytä hankkia luotettava kumppani, jolle voidaan siirtää talous- ja 
henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämisvastuu ja palvelujen 
tuottaminen. Vaalijalan palkkalistoille jäisivät talouspäällikkö ja 
henkilöstöpäällikkö sekä valmistelevat työntekijät arjen yhteyshen
kilöiksi palveluntuottajaan nähden. Muut työntekijät siirtyisivät van
hoina työntekijöinä palvelujen tuottajalle. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Hallitus 50 § Talous- ja henkilöstöhallinnon kumppaniksi on ehdolla inhouse
Monetra Pohjois-Savo Oy. Yrityksellä on kunta-asiakkaita Vaalija
lan jäsenkunnista ja se menestyi edellisellä maakunta-sote kierrok
sella maakunnallista yhteistyökumppania valittaessa Pohjois
Savossa ja Keski-Suomessa. Vertailu Vaalijalan nykyisiin käyttö
kustannuksiin Monetran indikatiivisiin kustannuksiin on liitteenä nro 
1. Käyttöönottovaiheessa aiheutuu kertaluontoisia kustannuksia,
mutta vakiintuneessa tilanteessa käyttökustannukset ovat samaa
luokkaa kuin ovat nyt. Ne voivat hieman laskea, kun käyttökustan
nukset myöhemmin määräytyvät todellisten tuotantokulujen mu
kaan. Tarjous sisältää järjestelmät, jotka ovat HR- ja palkkajärjes
telmien osalta yhteensopivia muiden Etelä-Savon suurten sote
toimijoiden kanssa (Essote, Sosteri). Lähin Monetran toimipiste on
Kuopiossa. Monetralla on toimipiste myös Suonenjoella, joka pal
velee Suonenjoen kaupunkia. Liitteenä nro 2 on yrityksen esittely.

Toiminnan siirto tulisi tehdä viimeistään 1.11.2020, jotta uusi toi
mintatapa olisi käytössä 1.1.2021. Sopimus olisi voimassa 
31.12.2023 asti ja voimassaolossa huomioidaan tulevan sote
uudistuksen käynnistymisaikataulu. 

Siirtyvään talousprosessiin kuuluu seuraavat kokonaisuudet: kir
janpito ja tilinpäätös-, ostoreskontra-, myyntireskontra-, maksulii
kenne-, matka- ja kululasku- sekä talousjärjestelmien pääkäyttäjä
palvelut. 

Siirtyvään henkilöstöprosessiin kuuluvat palkanlaskentapalvelut ja 
palkkioiden maksatus, palkkakirjanpito, eläke-, palvelussuhde- ja 
sopimusneuvontapalvelut. Molempiin prosesseihin sisältyvät lisäksi 
koulutus- ja järjestelmien pääkäyttäjäpalvelut. 

Koska inhouse-yhtiön palvelujen käyttäminen edellyttää sen osak
keiden omistamista osakkeiden merkintäpäätös tulisi myös tehdä. 

Valmistelussa oli mukana myös toinen inhouse-yhtiö Meita Oy, 
mutta se ilmoitti 14.4.2020, että se ei voi tällä hetkellä tarjota Vaali
jalan edellyttämiä palveluja edellä esitetyllä aikataululla. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Hallitus 50 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy 

1 talous- ja henkilöstöjärjestelmäuudistuksen ja valitsee yhteis
työkumppaniksi Monetra Pohjois-Savo Oy:n ja valtuuttaa kun
tayhtymän johtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan yhteis
työsopimuksen edellä esitetyin periaattein, 

2 päättää merkitä 1 O Monetra Pohjois-Savo Oy:n osaketta. Yh
den osakkeen merkintähinta on 100 euroa ja 1 O osakkeen 
kokonaismerkintähinta on 1 000 euroa sekä valtuuttaa kun
tayhtymän johtajan toteuttamaan käytännön toimenpiteet 
osakkeiden merkitsemiseksi, 

3 yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisen koskien talous- ja 
henkilöstöpalvelujen toimistohenkilöstöä ja valtuuttaa kun
tayhtymän johtajan valmistelemaan ja lähettämään yhteistoi
mintaneuvottelukutsun asianomaisille neuvottelujen aloitta
miseksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Pääskylahden palvelukodin neliövuokran vahvistaminen 

Hallitus 51 § Vaalijalan kuntayhtymä on valmistelemassa Savonlinnaan palvelu
kodin toimintaa osoitteessa Kangasvuokontie 4-6 C. Sen nimeksi 
on valittu Pääskylahden palvelukoti kaupunginosan mukaan. Palve
lukotiin muuttanee 13 asukasta 1.9.2020 alkaen Vaalijalan kun
tayhtymän Laavunrinteen palvelukodista. Vuokrasopimus tiloista on 
vielä valmistelussa. Vuokrattavassa C-rapussa on asukkaita varten 
yhteisiä oleskelutiloja, ruokailutila, sekä työntekijöiden toimisto- ja 
sosiaalitilat. Viereisessä D-rapussa on sauna- ja pesuhuonetilat, 
joita asukkaiden on mahdollista käyttää. 

Asuntokohtaisen vuokran määrittämistä varten kuntayhtymän 
hallituksen on vahvistettava välivuokrattaville asunnoille neliövuok
ra. Vuokran täytyy kattaa kiinteistön ylläpitokulut. 

Kahdenkymmenen asunnon ja yhteisten tilojen yhteispinta-ala on 
939,5 m2 (asunnot 657,0 m2

, yhteiset tilat 224,0 m2
, henkilökunnan 

tilat 58,5 m2). Savonlinnan Vuokratalo! Oy asentaa automaattisen 
palosammutinjärjestelmän ja paloilmoitinjärjestelmän sekä tekee 
muita sovittuja kunnostustöitä ennen vuokrasopimuksen alkua. 
Asukasneliövuokralla 10,00 €/m2 kiinteistön kustannukset pysty
tään kattamaan edellyttäen, että 1.9.2022 kaikki asunnot ovat 
vuokrattuna asukkaille. Vuokra sisältää veden, pesutupamaksun, 
saunavuoron ja kiinteistöhuollon kustannukset. Asukas solmii 
oman sähkösopimuksen ja maksaa sähkön käytöstä kulutuksen 
mukaan. Asukas ottaa oman kotivakuutuksen. Asuntokohtaiset 
vuokralaskelmat ovat liitteenä nro 3. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus vahvistaa Pääskylahden palvelukodin asukasneliövuokrak
si 1.9.2020 alkaen 10,00 euroa, mikäli välivuokrasopimus Savon
linnan Vuokratalo! Oy:n kanssa syntyy. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Vaalijalan työ- ja suojavaateohje 

Hallitus 52 § Vaalijalan toiminnassa on käytössä työntekijöiden omia työvaatteita 
ja vuokratyövaatteita. Suojatyövaatteet ovat aina työnantajan kus
tantamia. Asian valmistelussa on todettu, että yhtenäistä toiminta
tapaa ei voida noudattaa, koska palvelutoiminnan luonne ja tarve 
on erilaista eri yksiköissä. Yhtenäinen työvaatetus koettaisiin liian 
kaavamaiseksi ja leimaavaksi. Koska asiassa on periaatteellisia 
näkökulmia, on ohjeen käsittely tuotu hallitukseen. 

Liitteenä nro 4 olevan ohjeen valmistelussa on kuultu luottamus
miehiä. Jos työntekijä käyttää omia työvaatteita maksetaan hänelle 
työvaaterahaa, joka on palkan osa. Yhtenäisistä vuokratyövaatteis
ta ja suojatyövaatteista vastaa edelleen työnantaja 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy suoja- ja työvaateohjeen voimaan 1.5.2020 
alkaen ja se on voimassa toistaiseksi, hallitus valtuuttaa kuntayh
tymän johtajan tarkistamaan työvaaterahan suuruuden vuosittain 
niin, että sen taso säilyy kohtuullisena. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Raportti Korona-ajasta Vaalijalassa 

Hallitus 53 § Alla olevat linjaukset ovat Vaalijalassa voimassa 13.5.2020 asti. 

Johtoryhmän ja esimiesten etäpalaveri pidetään joka toinen arki
päivä, jossa käydään läpi ajankohtaiset Koronatorjunta-asiat. 

Kaikki ryhmätapaamiset (yli 1 0 henkilöä) ovat kiellettyjä, koskee 
henkilöstöä ja asiakkaita. Myötätuulen henkilöstön lähikoulutukset 
perutaan. 

Henkilöstön kotimaan matkailu tulee rajoittaa minimiin ja pyrkiä 
etäyhteyksien käyttöön. Henkilöstön tulee välttää kaikenlaista ul
komaanmatkailua ja lomaa niihin ei myönnetä. Ulkomailta saapu
vien tulee ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon terveydentilansa arvi
oimista varten. 

Etätyön käyttö on sallittua ohjeiden mukaan ilman määräkiintiöitä 
toimisto- ja asiantuntijatyössä, mikäli työtehtävät sen sallivat. Etä
työhakemukset on tehtävä. Työyksikköjen esimiesten tulee olla 
työpaikoilla johtamassa toimintaa. 

Asumisyksiköihin ja kuntoutusyksiköihin on voimassa vierailukielto. 
Vierailut ovat sallittuja vain niistä erikseen sopien yksikköjen johdon 
kanssa. 

Palvelutiloissa tehdään vain turvallisuuden edellyttämät välttämät
tömät korjaustyöt. 

Kaikkien tekemisen yksikköjen (työ- ja päivätoiminta ja toiminnalli
nen kuntoutus) ryhmätoiminta on keskeytetty. Yksilöllistä toimintaa 
jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Vapautuva henkilöstö on siir
retty asumispalvelujen ja kuntoutuksen tueksi. 

Sateenkaaren erityiskoulun opetustoiminta jatkuu yksilöllisesti 
sovitulla tavalla, kouluun on voimassa vierailukielto. 

Nenonpellon ruokasali on suljettu ja ateriapalvelut toimivat tilauspe
riaatteella. Kahvila on muutettu kioskiksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Hallitus 53 § Linjauksia koskevia tarkempia soveltamisohjeita antavat sektorijoh
tajat ja henkilöstöpäällikkö. Virallisia tiedotteita Koronatorjunta
asioissa antavat johtava lääkäri, hygieniavastaava ja kuntayhtymän 
johtaja. 

Suojavarusteiden saatavuus on edelleen yleisesti heikko. Vaalijala 
on käynnistänyt kankaisten maskien valmistuksen. Henkilöstötilan
ne on säilynyt tyydyttävänä. Työntekijöiden pääsy tartuntatesteihin 
on edelleen rajattua. Toimintayksiköissä hämmennystä aiheuttavat 
monesta suunnasta Vaalijalan ulkopuolelta palvelujen ostajilta tule
vat ohjeet ja määräykset, jotka ovat osin ristiriitaisia keskenään. 
Vaalijala on noudattanut pääsääntöisesti THL:n ja STM:n ohjeis
tuksia. 

Asiakkaissa poikkeusolot ovat herättäneet ymmärrettävää huolta ja 
jonkin verran aggressiivista käyttäytymistä. Tekemisen ryhmätoi
minnan puute näkyy. Läheiset ovat suhtautuneet pääosin ymmär
tävästi vierailukieltoon. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy johdon tekemät linjaukset ja merkitsee raportin 
tiedoksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Oikaisuvaatimusten käsittely työterveydenhuollon kilpailutuspäätöksestä ja työ
terveyshuollon tilapäisjärjestelyt 

Hallitus 54 § Hallitus päätti 25.3.2020 39 § työterveydenhuollon kilpailutuksesta, 
kilpailun voittaja oli Suomen Terveystalo Oy. 

Mehiläinen Oy ja Etelä-Suomen työterveys Oy ja Terveystalo 
jättivät päätöksestä oikaisupyynnöt ja vastineensa toistensa oikai
supyyntöihin, jotka ovat liitteenä nro 5. 

Oikaisuvaatimuksissa vaadittiin laatukriteereiden pisteytysten 
korjausta kantajan hyväksi. Mehiläinen vaatii toissijaisesti hankin
nan keskeyttämistä ja uutta kilpailutusta. 
Oikaisuvaatimuksissa nähtiin, että laatukriteerit olivat epäselviä, 
pisteytys oli tehty virheellisesti ja tehtyä tarjousta oli tulkittu väärin. 
Oikaisuvaatimusten johdosta Vaalijala voi tarkistaa laatukriteerien 
pisteytystä, jättää hankintapäätöksen ennalleen tai keskeyttää 
hankinnan. 

Mehiläinen ja Etelä-Savon työterveys ovat jättäneet valituksensa 
markkinaoikeuteen. 

Tässä tilanteessa on mahdotonta tehdä sen sisältöistä oikaisupää
töstä, joka tyydyttäisi kaikkia osapuolia. Toisaalta varmuutta ei ole 
siitäkään, että markkinaoikeus jättäisi päätöksessään Vaalijalan 
hankintapäätöksen voimaan. 

Vaalijalan asiassa käyttämä hankintakonsultti Emkine Oy suositte
lee hankinnan keskeyttämistä. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää 
1 keskeyttää työterveyshuollon hankinnan ja ilmoittaa asian 

markkinaoikeuteen 
2 antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia tilapäisestä työ

terveyshuollon sopimuksesta Suomen Terveystalo Oy:n 
kanssa kunnes uusi kilpailutusprosessi on saatu päätökseen. 

3 kuntayhtymän johtaja valtuutetaan käynnistämään uudestaan 
työterveyshuollon kilpailutusprosessi 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Päätös: 

Kokouspäivämäärä 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 

Sivu 
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Etelä-Savon sote-maakunnan valmisteluelimiin osallistuminen 

Hallitus 55 § Etelä-Savossa aloitetaan tulevan sote-maakunnan valmistelu. 
Maakunnallista valmistelua tullaan johtamaan kahden toimielimen 
kautta, kuten edelliselläkin kierroksella. 

Laaja poliittinen ohjausryhmä koostuu maakunnan johtavista kun
tapoliitikoista ja muiden sidosryhmien edustajista. 

Johtoryhmä koostuu osallistuvien organisaatioiden johtavista viran
haltijoista. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus nimeää ohjausryhmään hallituksen puheenjohtaja Anja 
Mannisen ja varapuheenjohtaja Veijo Koljosen sekä johtoryhmään 
kuntayhtymän johtaja likka Jokisen ja varahenkilöksi kuntoutuksen 
johtaja Maarit Rantakurtakon. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Sakupe Oy:n osakkeiden merkintä 

Hallitus 56 § Sakupe Oy on julkisomisteinen inhouse-yhtiö, jonka tehtävänä on 
tuottaa omistaja-asiakkailleen pesula- ja tekstiilipalveluja. Yhtiöllä 
on tuotantolaitokset Siilinjärvellä, Jyväskylässä ja Joensuussa. 
Henkilöstöä yhtiössä on yhteensä noin 250 työntekijää. 

Sakupe Oy on tarjonnut Vaalijalan kuntayhtymälle yhtiön pienosak
kuutta. 

Osakkuus mahdollistaa tekstiilipalveluiden ostamisen Sakupe 
Oy:ltä sidosyksikköaseman perusteella. Yhtiön osakkeiden osto ei 
rajaa Vaalijalan mahdollisuutta tarvittaessa kilpailuttaa pesula- ja 
tekstiilipalveluitaan. Sakupe Oy:n suunnatun osakeannin ehdoissa 
mainitaan, että osakkeita on merkittävä yksi kappale, merkintähinta 
on 500 euroa. 

Tällä hetkellä Vaalijala ostaa edellä mainitut palvelut mm. Mikkelin 
Pesula Oy:ltä ja tuottaa niitä myös itse. Vertailemalla Mikkelin Pe
sulan ja Sakupen palveluja ja hintoja ratkaistaan, hankitaanko pal
velut jatkossa Sakupelta vai onko tarkoituksenmukaista jakaa edel
leen hankinnat eri pesuloiden kesken. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus 

1 päättää, että Vaalijalan kuntayhtymä merkitsee yhden Sakupe 
Oy:n osakkeen 500 euron hinnalla ja 

2 valtuuttaa kuntayhtymän johtajan toteuttamaan käytännön 
toimenpiteet osakkeen merkitsemiseksi ja neuvottelemaan 
puitesopimuksen sisällöstä sekä allekirjoittamaan puitesopi
muksen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Vaalijalan osahanke DIAKin hallinnoimassa VAVE-hankkeessa 

Hallitus 57 § Etelä-Savon EL V-keskus on myöntänyt Diakonia ammattikorkea
koulu Oy:lle ESR-rahoituksen työllisyyden ja osaamisen edistämi
seen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvälle kehittämishankkeel
le (VAVE-hanke). Hankkeessa keskitytään erityisesti vammaisalan 
vetovoiman ja koulutuksen kehittämiseen. Vaalijalan kuntayhtymä 
käynnistää VAVE-hankkeessa oman osahankkeen Vaalijalan halli
tuksen päätöksen mukaisesti (24 §, 20.2.2019). Hankerahoitus 
ajoittuu 1.1.2020 - 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 
osaamista. Kehitettävien ohjaus- ja hoitotyön teknologisen työme
netelmien avulla vaikutetaan myös työpaikkojen vetovoimaan ja 
asiakkaiden hyvinvointiin uusin keinoin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Vaalijalan kevätyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 

Hallitus 58 § Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen päiväksi on joulukuus
sa asetettu 10.6.2020. Tämän hetkisten valtakunnallisten ohjeiden 
mukaan kokous olisi sallittua pitää, mutta siihen sisältyisi merkittä
viä terveysriskejä osallistujille. 

Hallintosäännössä ei ole suoranaisesti määrätty mihin mennessä 
kevätyhtymäkokous on pidettävä. Epäsuorasti asia on ilmaistu niin, 
että hallituksen on esitettävä aloitteet kesäkuun loppuun mennessä 
yhtymäkokoukselle (21 §). 

Yhtymäkokous voidaan pitää sähköisesti (93 §), mutta siihen ei ole 
rakennettu valmiuksia ja niiden rakentaminen olisi teknisesti haas
tavaa, koska kokousedustajat ovat laajalla alueella. Samoin ko
kouksen sujuvuuden varmistamisessa on riskejä. 

Nykyisessä Kerona-tilanteessa olisi perusteltua siirtää yhtymäko
kous elo-syyskuulle, esimerkiksi 26.8. tai 2.9.2020. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus harkitsee uudelleen kevätyhtymäkokouksen ajankohdan. 

Päätös: 

Hallitus päätti kevätyhtymäkokouksen ajankohdaksi 10.6.2020. 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Samalla Ilmoitetaan, että kokouk
seen voi osallistua myös etäyhteydellä. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

Hallitus 59 § 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. Myös ylläpitomaksupäätök -
set ja muut asiakkaita koskevat päätökset ovat nähtävillä Essissä. 

Määräys kirjat 
Kuntayhtymän johtaja 
Avopalvelujen johtaja 
Johtava lääkäri 
Kuntoutuksen johtaja 
Talouspäällikkö 
Henkilöstöpäällikkö 
Laatupäällikkö 
Rehtori 

Poissaolopäätökset 
Kuntayhtymän johtaja 
Avopalvelujen johtaja 
Johtava lääkäri 
Kuntoutuksen johtaja 
Talouspäällikkö 
Henkilöstöpäällikkö 
Laatupäällikkö 
Rehtori 

Työkokemuslisäpäätökset 
Henkilöstöpäällikkö 

Hankintapäätökset 
Kuntayhtymän johtaja 
Kuntoutuksen johtaja 

Ylläpitomaksupäätökset 
Talouspäällikkö 

Päätösnumero 
32 - 33 

118-134

10 · 18

97 - 133

3-4

1

101 169 

383- 520

60 · 97

567 - 730

14- 29

12- 23

30 · 43 

51 - 60 

H5 
H1 

88 · 160 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

1 YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Hallitus 59 § 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: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

t11e 1J 
I V 
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Merkitään tiedoksi luottamusmiehiltä saapunut kirje, joka on päivätty 
20.4.2020. Kirjeessä pyydetään hallituksen kannanottoa eräisiin asi
oihin. Hallitus käsittelee asian seuraavassa kokouksessa. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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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. f i/hal Ii ntotuom ioistu imet 

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 
5.5. - 19.5.2020 *) 

Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 24.4. 8.5.2020 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 

*) Nähtävänäoloaikaa muutettu, koska pöytäkirjaa ei ehditty tarkastamaan aiemmin sovittuun päivään mennessä. 




