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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Hallitus 29 § 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 18.3.2020. 

Päätösehdotus: 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös
valtaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Hallitus 30 § Tarkastusvuorossa ovat Markku Häkkinen ja Paavo Karvinen. 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Räsänen ja Seppo Hujanen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Talousarvion toteutuminen tammi-helmikuulta 2020 

Hallitus 31 § Vuosi 2020 on käynnistynyt hyvin talouden näkökulmasta. Toimin
tatuottoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 12 miljoonaa 
euroa eli 18, 1 % budjetoidusta. Tuottokertymä on 1,4 % jaksotettua 
talousarviota parempi. Euromääräisesti toimintatuotot ovat kasva
neet edellisestä vuodesta hieman vajaat 1,4 miljoonaa euroa. Kas
vu johtuu myyntituotoista ja niissä kuntakorvauksista. Tämän suun
taisella tasaisella kertymällä toimintatuotot ylittyisivät budjetoidusta. 
Toimintatuottoihin on budjetoitu 66,7 miljoonaa ja nykyisellä kysyn
nällä kertymä olisi noin 72,2 miljoonaa. 

Jäsenkunnilta saadut myyntituotot ovat 7,2 miljoonaa euroa. Tämä 
on 16,5 % budjetoidusta ja edelliseen vuoteen verrattuna kertymä 
on lähes sama. Ulkokunnilta saadut myyntituotot ovat 3,6 miljoo
naa euroa. Tämä on 23,8 % budjetoidusta. Edelliseen vuoteen ver

rattuna kasvua on 1,4 miljoonaa euroa eli 63,3 %. Tasaisella ker
tymällä jäsenkuntien myynnissä oltaisiin jäämässä 0,4 miljoonaa 
euroa talousarvioon verrattuna. Jos ulkokuntamyynti jatkuu alku
vuoden tapaan, tullaan talousarvio ylittämään noin 6,4 miljoonaa 
euroa. 

Asiakaslaskutus on toteutunut helmikuun loppuun mennessä lähes 
budjetin mukaisesti ollen 0,4 miljoonaa euroa. Tämä on edellisen 
vuoden tasoa. 

Toimintakulut helmikuun loppuun mennessä olivat 9,9 miljoonaa 
euroa, toteutuman ollessa 15,3 %. Tämä on 1,4 % alle jaksotetun 
talousarvion. Edelliseen vuoteen verrattuna kuluihin on käytetty ra
haa 0,3 miljoonaa vähemmän eli 3,4 %. Tämän suuntaisella kerty
mällä pysytään talousarvioraamissa. Huomattavaa on, että suorite
tuotot jäsenkunnilta eivät kasvaneet viime vuodesta vaan kaikki 
kasvu tuli ulkokuntamyynnistä. 

Palkkoja on maksettu helmikuun loppuun mennessä 6,3 miljoonaa 
euroa. Tämä on 0,5 miljoonaa alle jaksotetun talousarvion. Myös
kin henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet alle jak
sotetun talousarvion toteutuman ollessa 8,2 miljoonaa euroa. 

Palvelujen ostoihin on käytetty 0,8 miljoonaa euroa toteutuman 
ollessa 12,7 %. Tämä on 4 % alle budjetoidun, euromääräisesti va
jaat 0,3 miljoonaa. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Hallitus 31 § Tarvikkeiden ostoihin on käytetty 0,6 miljoonaa toteutuma ollessa 
12,9 %. Myös tämä on alle budjetoidun. 

Toimintakate helmikuun lopussa oli 2, 1 miljoonaa euroa, vuosikate 
2, 1 miljoonaa euroa. Alkuvuoden poistoja ei ole vielä siirretty kir
janpitoon. Puuttuvat poistot huomioon ottaen tilikauden tulos oli 
noin + 1 849 600 sekä tilikauden ylijäämä saman verran 1 849 600 
euroa. 

Maaliskuussa alkaneen kerona-epidemian torjuntatoimenpiteet 
tulevat vaikuttamaan loppuvuoden tulokseen hyvin negatiivisesti, 
koska tuloja jää kertymättä erityisesti avopalveluissa. Yleinen sai
rastavuus on myös lisääntynyt. 

Esityslistan mukana seuraa tuloslaskelma ajalta 1.1. - 29.2.2020 
sekä taulukko pankkitilien alimmista saldoista. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee talousraportin tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hal!i:urb---/, Yhtymäkokous

'---l=c; 
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Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 

Hallitus 32 § Vaalijalan kuntayhtymän tilintarkastaja Pentti Tanskanen, BDO 
Audiator Oy, on toimittanut yhtymähallitukselle vahvistusilmoituskir
jeen liittyen vuoden 2019 tilinpäätökseen. 

BDO Audiator Oy:n toimintaperiaatteiden mukaan se pyytää kaikilta 
asiakkailtaan vahvistusilmoituksen liittyen tilinpäätökseen. Kirje tu
lee käsitellä yhtymähallituksessa, joka päättää vahvistusilmoituskir
jeen allekirjoittajat. 

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle on liitteenä nro 1. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää, että vahvistusilmoituskirjeen vuoden 2019 tilinpää
tökseen liittyen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja Anja Man
ninen ja kuntayhtymän johtaja likka Jokinen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 

� 

Yhtymäkokous 
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Tilinpäätös vuodelta 2019 

Hallitus 33 § Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yh
tymähallituksen on laadittava tilikaudella tilinpäätös tilikautta seu
raavaan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkas
tajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös 
toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava ti
linpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 
Yhtymäkokouksen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun 
mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän 
tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnas
ta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä 
kuntayhtymän johtaja. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä 
selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoit
teiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on 
myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista 
asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskel
masta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio 
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen val
vonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopää
töksistä. 

Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikau
den tuloksen käsittelystä. 

Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen keskeiset 
luvut (1000 €) talousarvioon ja edellisen vuoden tilinpäätökseen 
verrattuna ovat seuraavat: 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Hallitus 33 § 

Hallitus 33 § 

Käyttötalousosa 

Toimintatuotot yhteensä 

- Siitä jäsen kuntien osuudet

- Siitä ulkoiset tuotot

Toimintakulut 

- Siitä ulkoiset toimintakulut

Toimintakate

Tuloslaskelmaosa 

Rahoituskulut 

Rahoitustuotot 

Vuosi kate 

Sumu-poistot 

Satunnaiset tuotot/ kulut, netto 

Tilikauden tulos 

Varausten muutos/netto 

Rahastojen muutokset/netto 

Tilikauden yli-/alijäämä 

lnvestointiosa: 

lnvestointiosan menot 

lnvestointiosan tulot 

Pysyvien vastaavien hyöd.luov.voitot 

Investoinnit /netto 

Tulorahoituksen korjauserät 

Vars.toiminnan ja investointien 

nettokassavirta 

Rahoitusosa 

Antolainauksen muutokset 
Lainakannan muutokset, netto 

Oman pääoman muutokset 

Muut maksuvalmiuden muutokset 

Tulorahoituksen 

riittävyys 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 

�-g 

Kokouspäivämäärä 

25.3.2020 

TP 2018 TA 2019 

74162 78314 

41606 45407 

61080 65020 

-72826 -76711

-59744 -63417

1336 1603

-132 -145

7 10

1210 1469 

-1453 -1451

0 

-243 18 

108 0 

-135 18 

-3748 -5436

1338 1408

22 

-2 388 -4027

-22

-1200 -2559

1226 2420 

221 

247 -569
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TP 2019 TP2019 Muut.�% 

tot.- % tp 18/19 

82516 105,4 11,2 

43400 95,6 4,3 

68796 105,8 12,6 

-76396 99,6 4,2 

-62676 98,8 4,9 

6120 98,8 358,1 

-177 122,2 34,1 

32 307,4 328,5 

5975 406,8 393,8 

-2127 146,6 46,4 

3848 21824,6 -1686,0

108 0,0 

3955 22434,5 -3027,9

-5206 95,8 38,9 

1411 100,2 5,5 

-3788 94,3 59,1 

2176 -85,0 -281,4

-100,0

2185 90,3 78,3

-447 -302,1

3881 -682,1 1472,4 
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Hallitus 33 § Vuoden 2019 toimintatuotot olivat yhteensä 82,5 miljoonaa euroa, 
joista sisäisiä tuottoja 13,7 miljoonaa ja ulkoisia 68,8 miljoonaa eu
roa. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoiset tuotot lisääntyivät 7,7 
miljoonaa euroa eli 12,6 %. Ulkoisista tuotoista jäsenkunnilta saa
dut myyntituotot olivat 43,4 miljoonaa eli 63, 1 % kaikista toiminta
tuotoista. Ulkokuntalaiset ostivat Vaalijalan palveluita 17,3 miljoo
nalla, joka on 25,2 % kaikista toimintatuotoista. Asiakasmaksuja 
kertyi 2,4 miljoonaa euroa. Tämä on 3,5 % kaikista toimintatuotois
ta. Peruskoulu sai valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia 1,5 mil
joonaa eli 2,2 % kokonaistuotoista. Loppuosa kokonaistuotoista 
kertyy elintarvikkeiden myyntituloista, palvelujen myynneistä, tuista 
ja avustuksista, vuokratuloista sekä muista myynti- ja toiminta
tuotoista. Yleisesti voidaan todeta, että ulkokunnille myynti on kas
vanut huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. 

Talousarvioon verrattuna liiketoiminnan myyntituotot ylittyivät 15,5 
% eli 0,3 miljoonaa euroa. Myös kuntakorvaukset ylittyivät talousar
vioon verrattuna 3,3 miljoonaa eli 5,7 %. Kuntakorvauksista jäsen
kunnilta saadut korvaukset jäivät alle talousarvion 2 miljoonaa eli 
4,4 %. Ulkokunnilta saadut korvaukset ylittyivät talousarvioon ver

rattuna 5,2 miljoonaa euroa eli 43,4 %. Kokonaisuutena toiminta
tuotot toteutuivat 3,8 miljoonaa eli 5,8 % budjetoitua paremmin. 

Toimintakuluja kertyi yhteensä 76,4 miljoonaa euroa, joista sisäisiä 
kuluja oli 13,7 miljoonaa euroa ja ulkoisia kuluja 62,7 miljoonaa eu
roa. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 2,9 mil
joonaa euroa eli 4,9 %. Talousarvioon verrattuna ulkoiset toiminta
kulut alittuivat 0,7 miljoonaa eli 1,2 %. Palkkoja ja palkkioita mak
settiin 40,6 miljoonalla. Tässä kasvua edelliseen vuoteen verrattu
na 2,6 miljoonaa eli 6,8 %. Kasvu johtuu pääasiassa KVTES:n ko
rotuksista sekä palvelutoiminnan laajenemisesta. Palkkamenoissa 
pysyttiin kuitenkin suunnilleen talousarvioraamissa toteutuman ol
lessa 100,4 %. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut toteutuivat lä
hes budjetin mukaisesti, ylitystä 0,3 miljoonaa, toteutuman ollessa 
100,6 %. 

Sisäiset tuotot ja kulut ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,4 miljoo
nalla eurolla eli 3,2 %. Sisäiset erät nousivat edellisestä vuodesta 
0,6 miljoonaa euroa. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Halli!!>�-· Yhtymäkokous

'0� 
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Hallitus 33 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus 

1 allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilin
tarkastajille tarkastettavaksi 

2 toteaa, että Vaalijalan kuntayhtymän toiminnallinen tulos vuo
delta 2019 on+ 3 847 684,56 euroa. 

Hallitus esittää, että tilinpäätökseen sisällytetään seuraavat 
kirjaukset: 
- poistoerokirjaukset, jolloin poistoeron muutokseksi jää

- 356 341,43
- varausten ja rahastojen muutokset, jolloin muutokseksi jää

107 513,04.

Edelleen hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 
2019 ylijäämä 3 955 197,60 euroa siirretään taseen yli-/ 
alijäämätilille. 

3 antaa talouspalveluille valtuudet tehdä tarvittaessa tilinpää
tökseen teknisiä tarkistuksia, jotka eivät saa kuitenkaan vai
kuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä 

4 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun 
jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Kuntayhtymän johtajan kehityskeskustelu 

Hallitus 35 § Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja pitivät kuntayhty
män johtajan kanssa johtajasopimuksen mukaisen kehityskeskus
lelun 4.3.2020. 

Kuntayhtymän johtajan palkkaa arvioidaan seuraavan kerran ke
väällä 2021. 

Tämän pykälän osalta pöytäkirjanpitäjänä toimii hallituksen pu
heenjohtaja. likka Jokinen ja Marja-Liisa Jantunen eivät osallistu 
tämän pykälän käsittelyyn. 

Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee kiitoksella tiedoksi kehityskeskustelun pääkoh
dat. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja likka Jokinen ja talouspäällik
kö Marja-Liisa Jantunen poistuivat kokouksesta tämän asian käsit
telyn ja päätöksen teon ajaksi. 

Tämän asian käsittelyn ajan pöytäkirjan pitäjänä toimi hallituksen 
puheenjohtaja Anja Manninen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 
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Kangasvuokontie 4:n vuokraushanke Savonlinnassa 

Hallitus 36 § Vaalijalan Savonlinnan asumisyksikkö Laavunrinne on rakennus
teknisesti niin huonossa kunnossa, että peruskorjauskustannukset 
tulevaisuuden palvelutoimintaan olisivat uudisrakentamisen luok
kaa. 

Savonlinnan Vuokratalot Oy omistaa Kangasvuokontie 4:ssä kaksi 
kerrostaloa, jotka ovat rakennettu 1977 vanhusten palveluasumi
seen ja peruskorjattu 1996 - 97. Rakennukset ovat olleet tyhjillään 
useita vuosia. Vaalijala on kiinnostunut vuokraamaan kokonaisuu
desta yhden rapun (C-rappu), jossa on 20 asuntoa. Välitön tarve 
on 13 asunnolle, joten lisää asukkaita sinne voi muuttaa. Raken
nuksesta puuttuu paloilmoitinjärjestelmä ja automaattinen sammu
tusjärjestelmä, jotka vuokranantaja on sitoutunut vuokrattavan ra
pun asuntoihin rakentamaan, samoin muut Vaalijalan palvelutoi
minnan edellyttämät kiinteät varusteet. Asunnot ovat hyväkuntoisia 
ja muuten Vaalijalan asumispalveluille soveltuvia. Vuokrasopimus
luonnos on liitteenä nro 3. 

Vuokrasopimuksessa on viiden vuoden kiinteä määräaika, joka 
merkitsee, että sopimuksen kokonaisarvo on noin 500 000 euroa. 
Neliövuokra on 11 €/m2

• Kokonaisvuokraa porrastetaan aluksi 
asuntojen vuokrausasteen mukaan. Vuokraushankkeesta on käyty 
neuvotteluja Sosterin edustajien kanssa. Sosteri ymmärtää, että 
Vaalijala ja sen asukkaat ovat Sosterin järjestämien asumispalvelu
jen kilpailutusten ulkopuolella. Suoritehinnoista Sosterin ja Vaalija
lan kesken neuvotellaan erikseen. 

Koska alkuvaiheessa asuntoja on tarpeeseen nähden liikaa, on 
vuokraa porrastettu. Täysimääräinen vuokra on 1.6.2021 alkaen, 
jolloin kaikki asunnot tulee olla vuokrattuna asukkaille, vuokraus
kustannusten kattamiseksi. 

Laavunrinteen kiinteistö jää tarpeettomaksi ja Vaalijala laittaa sen 
myyntiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 
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Hallitus 36 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy Kangasvuokoniie 4 vuokraushankkeen ja antaa 
kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia vuokrasopimuksen muut 
yksityiskohdat ja allekirjoittaa sopimuksen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT ��· Yhtymäkokous 
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Vaalijalan lausunto asiakasmaksulain valmistelusta 

Hallitus 37 § Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja tulevasta asiakas
maksulaista 1.4.2020 mennessä. 

Lakiuudistuksen vaikutukset tulisivat olemaan asiakasmaksutuotto
ja laskeva, mutta toisaalta asiakkaan maksuja pääosin keventävä. 

Linkit: 
Luonnos hallituksen esitykseksi 
Kysymyksiä ia vastauksia asiakasmaksulain uudistamisesta 

Vaalijalalla ei ole esitykseen muutettavaa, mutta toivoo, että tule
vassa rahoituslainsäädännössä asiakasmaksutuottojen vähenemi
nen sote-sektorille kompensoitaisiin täysimääräisesti. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus lausuu asiakasmaksulakiuudistuksesta, että asiakasmak
sutuottojen väheneminen on sote-sektorille kompensoitava täysi
määräisesti. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Raportti Vaalijalan toimenpiteistä Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi 

Hallitus 38 § Alla on luettelo toteutetuista toimenpiteistä: 

Joka arkipäivä maanantaista 16.3. alkaen pidetään klo 9.00 johto
ryhmän ja esimiesten skype-palaveri, jossa käydään läpi ajankoh
taiset Koronatorjunta-asiat. 

Vaalijalassa on käytössä maan hallituksen linjaamat oikeudet poi
keta kriittisen henkilöstön osalta työaikalain ja vuosilomalain sään
nöksistä. 

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

Henkilöstön kotimaan matkailu tulee rajoittaa minimiin ja pyrkiä 
etäyhteyksien käyttöön. 

Henkilöstön tulee välttää kaikenlaista ulkomaanmatkailua ja lomaa 
niihin ei myönnetä. Ulkomailta saapuvien tulee ottaa yhteyttä työ
terveyshuoltoon terveydentilansa arvioimista varten. Karanteenia 
14 vrk noudatetaan. 

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 astuu voimaan vierailukiel
to 17.3.2020 alkaen, vierailut ovat sallittuja vain niistä erikseen so
pien yksikköjen johdon kanssa. 

Palvelutiloissa tehdään vain turvallisuuden edellyttämät välttämät
tömät korjaustyöt. 

Kaikkien tekemisen yksikköjen (työ- ja päivätoiminta ja toiminnalli
nen kuntoutus) ryhmätoiminta keskeytetään 17.3.2020 alkaen. Yk
silöllistä toimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Vapautuva 
henkilöstö siirretään asumispalvelujen ja kuntoutuksen päivittäisen 
työn tueksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Hallitus 38 § Asiantuntijapalvelujen henkilökuntaa siirretään tukemaan asumis
palvelujen ja kuntoutuksen päivittäistä työtä. 

Sateenkaaren erityiskoulun opetustoiminta jatkuu etäopetuksena, 
oppilaskotiopetuksena ja pieneltä osin lähiopetuksena. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Tilanteesta keskustellaan ja raportti merkitään tiedoksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Vaalijalan työterveyshuollon kilpailutus 

Hallitus 39 § Vaalijala järjesti kokonaisvaltaisen työterveyshuollon kilpailutuksen 
uudestaan, koska aikaisemmassa kilpailutuksessa havaittiin juridi
nen muotovirhe. 

Tarjoukset saatiin seuraavilta yrityksiltä: Etelä-Savon Työterveys 
Oy, Pihlajalinna Oy, Suomen Terveystalo Oy ja Mehiläinen Oy. Pih
lajalinna Oy:n tarjous jouduttiin hylkäämään puuttuvan liitteen 
vuoksi, Pihlajalinnan hinnoittelussa oli myös virhe. Kaikki tarjouk
sen tekijät vetosivat liikesalaisuuteen, joten pykälän pisteytysliite on 
salainen. Pisteytyksen paino on 60 % laatutekijät ja 40 % hinta. 
Pisteytysvertailu on valmisteltu yhteistyössä Emkine Oy:n kanssa. 
Liitteenä nro 4 on pisteytysvertailu. Tarjousmateriaalit ovat nähtä
vänä kokouksessa. 

Pisteytyksen tulos on seuraava: Etelä-Savon Työterveys 80 pistet
tä, Mehiläinen 76,04 pistettä ja Terveystalo 85,42 pistettä. 

Uusi työterveyshuoltosopimus muuttaa työterveyshuollon järjestä
mistapoja. Työterveyshuollon toimipisteiden määrä on vähentynyt 
ja digitaalisten palvelujen käyttö lisääntynyt. Työkykyä ylläpitäviä 
käytänteitä tullaan kehittämään merkittävästi. Tässä yhteistyötä on 
tukemassa Emkine, jonka kanssa työskentely on aloitettu. Työter
veyspalvelut tuottaa yksi toimija. 

Vaikutusta työterveydenhuollon kokonaiskustannuksiin lyhyellä 
aikavälillä on vaikea arvioida. Sopimuskauden aikana poissaolo
kustannukset huomioiden tavoitteena on merkittävä kustannus
säästö ja työhyvinvoinnin paraneminen. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy kilpailutuksen perusteella työterveyshuoltopalve
lujen tuottajaksi Suomen Terveystalo Oy:n, 

kuntayhtymän johtajalle annetaan valtuudet valmistella ja allekirjoit
taa työterveyshuoltosopimus. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 
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Yhteistyösopimus perhekeskustoiminnasta Etelä-Savossa 

Hallitus 40 § Essoten jäsenkunnat ja sidosryhmäorganisaatiot ovat tekemässä 
yhteistyösopimusta perhekeskustoiminnasta Etelä-Savossa. Yh
teistyöhön on myös Sosterin mahdollisuus myöhemmin liittyä. 

Vaalijala on tehnyt omalla sarallaan perhekeskeistä työtä eli yh
dyspintaa perhekeskustoiminnan kanssa on olemassa. Jatkossa 
on tarkoitus, että toimintaa kehitetään saumattomaksi kokonaisuu
deksi, jolla ennakoivien palvelujen kautta voidaan saada aikaan 
enemmän vaikuttavuutta ja pitkällä aikavälillä säästöjä. 

Etelä-Savon perhekeskustoiminnan yhteistyö rahoitetaan sopija
osapuolten yhteiseen työhön sijoitetuilla resursseilla. Resurssit va
rataan kunkin toimijan omaan talousarvioon. Toimintatapa soveltuu 
Vaalijalalle, yhteistyöhön voidaan osoittaa henkilöresursseja. 

Liitteenä nro 5 on yhteistyösopimusluonnos ja liitteenä nro 6 on tii
vistelmä Etelä-Savon perhekeskustoiminnasta vuodelta 2019. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy Vaalijalan liittymisen Etelä-Savon perhekeskus
toiminnan yhteistyösopimukseen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hal!iL--· Yhtymäl<okous 

'1-� 
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Länsirinteen toimintakeskuksen tilojen myynti 

Hallitus 6 § 

Hallitus 41 § 

Länsirinteen toimintakeskus sijaitsee osoitteessa Niilontie 7, Piek
sämäki. Toimintatilat omistaa Vaalijala ja samassa rakennuskoko
naisuudessa on myös Pieksämäen kaupungin omistamat tilat, joissa 
toimii yksityinen päiväkoti. Tiloilla on mm. yhteinen ilmanvaihtokone. 
Rakennukset ovat vuodelta 1981. Tontin omistaa Pieksämäen kau
punki. 

Länsirinteen tiloista (noin 324 m2) on tehty kuntoarvio sekä valesok
kelien kuntotutkimus ja alapohjarakenteiden kosteuskartoitus. Niiden 
perusteella tilojen pitkäaikainen käyttö edellyttäisi mittavia korjauksia 
tulevaisuudessa. 

Pieksämäen kaupunki aikoo laittaa myyntiin oman osuuteensa 
rakennuskokonaisuudesta tämän vuoden aikana ja tässä yhteydes
sä olisi mahdollisuus laittaa koko rakennuskokonaisuus myyntiin. 
Länsirinteen toimintakeskus jäisi toistaiseksi tiloihin vuokralaiseksi.
Vuokraa voitaisiin maksaa 5 e/m2/kk, sisältäen kaikki käyttö-, huolto
ja hoitokustannukset sekä viranomaistarkastusmaksut. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet asettaa Länsirinteen 
toimintakeskuksen tilat myyntiin yhdessä Pieksämäen kaupungin 
kanssa, myyntihinnan hyväksymisestä hallitus päättää huutokaupan 
jälkeen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Toteutetussa julkisessa nettihuutokaupassa voittava tarjous oli 
21 500 euroa, joka jakautuu suhteessa Pieksämäen kaupunki 65 %, 
Vaalijalan kuntayhtymä 35 %. Näin ollen 21 500 euroa jakautuisi 
13 975 euroa Pieksämäen kaupunki ja Vaalijala 7 525 euroa. Saata
va hinta on nimellinen, mutta kauppa lopettaisi Vaalijalan tulevai
suuden rakennuksen omistajan riskin. Rakennuksen hinta nousi 
kaupungin ja ostajaehdokkaan käymissä neuvotteluissa 35 000 eu
roon eli Vaalijalan osuus myyntihinnasta on 12 250 euroa. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus I Yhtymäkokous 
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Hallitus 41 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy Länsirinteen rakennusosuuden myynnin hintaan 
12 250 euroa ehdolla, että uusi omistaja sitoutuu tekemään toimin
takeskuksen tiloista vuokrasopimuksen. Kuntayhtymän johtajalle 
annetaan valtuudet sopia muista yksityiskohdista ja allekirjoittaa 
sopimukset. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

Hallitus 42 § 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 
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 
Talouspäällikkö 
Kiinteistöpäällikkö 

Ylläpitomaksupäätökset 
Talouspäällikkö 

Päätösnumero 
22 - 31 
47 - 117 

8-9

58 - 96

2 

48- 100
232 - 382
18 - 59
323 - 566
3 - 13
6 - 11
3
16- 29

21 - 50 

H2 - H4 
H3 
H3 

21 - 87 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Hallitus 42 § Muut päätökset 
Kuntayhtymän johtaja 1 - 7/2020 
- Autopaikkojen hinta Nenonpellon alueella lämmityskaudelta
- Autopaikkojen hinta avopalveluissa lämmityskaudelta
- Avustusten jakaminen stipenditililtä
- Avustusten jakaminen testamenttivaroista
- Avustusten jakaminen kehitysvammaisten stipendirahastosta
- Avustusten jakaminen testamenttisaannosta
- Vaalijalan some-vastaavan valinta

Kuntayhtymän johtajan päfäösehdotus: 

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 Yhtymäkokous 
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Tiedoksiannot hallitukselle 

Hallitus 43 § Saapuneet kirjeet 

Sosiaali- ja terveysministeriö 
Hallitus esittää tarkennuksia kuntouttavaa työtoimintaa koske
vaan lakiin, 20.2.2020 
Tiedotteita koronavirustilanteesta 

Muuta 
- Kuntapäättäjän taloustaidot -seminaari 13.5.2020 Helsinki. Vuo

rovaikutteinen seminaari kunnan talouden näkökulmasta valtuu
tetulle sekä hallitusten ja lautakuntien jäsenille.
Julkinen hankinta; Vaalijalan kuntayhtymän kokonaisvaltainen
työterveyshuolto, Markkinaoikeuden päätös 10.3.2020

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT H�s _., 1 

J
tymäkokous 
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Muut asiat 

Hallitus 44 § Muita asioita ei ollut. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 
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