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KOKOUSAIKA 27.1.2021 kello 10.00 – 11.08 

KOKOUSPAIKKA Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, toimisto/kokoushuone 1 tai 
yhteys Teams-ohjelman kautta 

SAAPUVILLA 
OLLEET JÄSENET 

Pj. 
Vpj. 

Jäsenet 

Varsinainen jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä 

Anja Manninen x Katariina Mutka 
Veijo Koljonen x Pirjo Hänninen 
Sirpa Alho-Törrönen x Hannu Ylönen 
Mervi Eskelinen x Anne Korhola 
Seppo Hujanen x Mari Blommendahl 
Markku Häkkinen x Tauno Nurmio x 
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 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, esittelijä 
Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, pöytäkirjanpitäjä 
Mervi Eskelinen saapui kokoukseen  3 §:n aikana klo 10.10 
Miika Soini saapui kokoukseen 3 §:n aikana klo 10.15 

ASIAT 1 - 14 § 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

Allekirjoitus 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

Anja Manninen Marja-Liisa Jantunen 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTAMINEN 

Allekirjoitus 

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 
Tarkastusaika: 27.1.2021                          Tarkastusaika: 27.1.2021 

Sirpa Alho-Törrönen Seppo Hujanen 

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 

Allekirjoitus 

Yleisessä tietoverkossa Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla 1.2. - 15.2.2021 
https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 

Sirpa Kinnunen, hallinnon sihteeri 

https://www.vaalijala.fi/poytakirjat
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 1 § 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 20.1.2021.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
  Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös-

valtaiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 2 § Tarkastusvuorossa ovat Sirpa Alho-Törrönen ja Mervi Eskelinen. 
 
  Päätös: 
 
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Alho-Törrönen ja Seppo Huja-

nen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Sivukohtaisia allekirjoitus-
merkintöjä ei tehdä.  
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Arvio tilikauden 2020 tuloksesta ja ylimääräisten kertapoistojen tekeminen 
 
Hallitus 3 § Tilikauden tulos on ollut koko vuoden ajan ylijäämäinen. Ylijäämä 

on kasvanut kahta kuukautta lukuun ottamatta joka kuukausi. Tä-
hän on ollut syynä ulkokuntamyynnin kasvu. Jäsenkuntien palvelu-
jen ostot vähenivät 0,6 %. Toimintatuottoja on kertynyt tähän men-
nessä noin 75,4 miljoonaa euroa. Tämä on 8,7 miljoonaa enem-
män, kun on budjetoitu. Toimintatuotoissa toteutumaprosentti tulee 
olemaan noin 113. Toimintatuottojen pienemmissä erissä budjetti-
tavoite on myös hieman ylittynyt. 

 
  Toimintakulujen toteutuma ei tässä vaiheessa ole vielä täysin 

selvillä. Joulukuun kirjaukset ovat vielä osin puutteelliset. Tällä het-
kellä toimintakuluihin on käytetty 65,4 miljoonaa euroa, ylitystä bud-
jettiin 0,5 miljoonaa euroa. Ylityksen määrä tulee kasvamaan, kos-
ka osa menoista on vielä siirtämättä kirjanpitoon. Maksettujen palk-
kojen osalta budjetti tullaan ylittämään noin 1,8 miljoonaa euroa. 
Jaksotetut palkat (lomapalkkavelka) ei vielä näy kirjanpidossa ko-
konaan. Tämä tulee vielä vaikuttamaan henkilöstömenojen koko-
naismäärään. Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta tulee vuo-
delta 2020 lisälasku johtuen kasvaneista korvausmenoista. 

 
  Palvelujen ostoissa tultaneen pysymään budjettitavoitteessa, 

tarvikkeiden osalta ylitystä tulee olemaan hieman, johtuen ko-
ronaepidemian aiheuttamista lisääntyneistä tarvikkeiden ostoista.   

   
  Tilikauden toimintakate tullee olemaan + 9,6 miljoonaan ja vuosika-

te + 9,5 miljoonaan. Tämän hetken arvion mukaan tilikauden tulos 
olisi noin +7,3 miljoonaa ja tilikauden ylijäämä noin 7,4 miljoonaa. 
Arviossa on otettu huomioon tehtävät ylimääräiset kertapoistot, liite 
nro 1. Luvut perustuvat arvioon 18.1. ja voivat vielä muuttua tilin-
päätöksen valmistelun edetessä. 

. 
  Nettoinvestointeihin on budjetoitu 4,5 miljoonaa euroa. Tällä hetkel-

lä toteutuma investointien osalta 4 miljoonaa, mikä on 90,7 % bud-
jetoidusta. 

 
  Esityslistan oheisliitteenä taulukko pankkitilien alimmista saldoista 

tammi-joulukuulta 2020.  
 
  Valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen p. 050 389 9224. 
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Hallitus 3 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee tilinpäätösarvion tiedoksi ja hyväksyy lisäpoisto-

jen tekemisen liitteen nro 1 mukaisesti.  
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pääkassan tarkastuskertomus 
 
Hallitus 4 § Hallituksen valitsemat rahavarojen ja varastojen tarkastajat Maarit 

Tarvainen ja Paavo Karvinen ovat tehneet Vaalijalan kuntayhtymän 
pääkassan tarkastuksen 16.12.2020, liite nro 2. Tarkastuksessa ei 
ilmennyt huomautettavaa. 

 
                                 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
 
                                  Hallitus merkitsee tarkastuksen tiedoksi. 
 
                                  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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Perhehoidon maksujen ja ohjeiden päivittäminen vuodelle 2021 
 
Hallitus 5 § Liitteenä nro 3 on esitys Vaalijalan järjestämän perhehoidon perus-

teista ja ohjeista vuodelle 2021. Esitys perustuu kuntayhtymän tälle 
vuodelle hyväksyttyyn talousarvioon, perhehoitolakiin sekä sosiaali- 
ja terveysministeriön (STM) antamaan ohjeistukseen. Muutokset on 
kirjoitettu punaisella. 

 
  Hoitopalkkioiden ja kulukorvauksien perusteena olevia euromääriä 

sekä voimassa olevia maksuja on Vaalijalassa korotettu vuosittain 
sosiaali- ja terveysministeriön päättämien indeksikorotusten mukai-
sesti. Perhehoitajalaissa määriteltyä hoitopalkkion vähimmäismää-
rää on korotettu ministeriön päätöksellä 1.1.2021 alkaen 826,90 
euroon/kk. Hoitopalkkion euromääriä on tämän vuoden alusta mi-
nisteriön päätöksellä tarkistettu palkkion osalta 1,31 %. Palkkioiden 
tarkistuksen perusteena on työntekijän eläkelakiin perustuva palk-
kakerroin. Kulukorvauksen osalta elinkustannusindeksin pisteluku 
on noussut edellisestä vuodesta 0,20%, joten kulukorvausten vä-
himmäismäärää on ministeriön päätöksellä tarkistettu indeksin 
muutosta vastaavasti ylöspäin 424,16 euroon/kk.  

 
  Vuodelle 2021 korotuksia tehdään pitkäaikaisen perhehoidon 

hoitopalkkion perusmaksuun korotukset (1,31 %). Korotetut hinnat: 
  Maksuluokka 1  .......... 827,10 €/kk 
  Maksuluokka 2 ........... 930,50 €/kk 
  Maksuluokka 3 ........... 1137,30 €/kk 
  Maksuluokka 4 ........... 1447,50 €/kk 
  Vaativaa hoitoa tarvitsevien osalta hoitopalkkio voidaan erityista-

pauksissa määritellä tapauskohtaisesti. Hoidon tarvetta ja hoito-
palkkion määrää arvioidaan vuosittain.  

 
  Lyhytaikaisen perhehoidon maksuja korotetaan 1,31% ja kulukor-

vausta 0,20%. Hoitopalkkio lyhytaikaisessa perhehoidossa on 
67,90 - 93,30 €/hoitopäivä ja kulukorvaus 33,50 €/hoitopäivä. 

  Osavuorokautisessa perhehoidossa (hoitopäivän pituus alle 12 h) 
35,50 - 46,60 €/hoitopäivä ja kulukorvaus 16,90 €/hoitopäivä. 

 
Kiertävän perhehoitajan hoitopalkkio maksetaan asiakkaan kotona 
tapahtuvalta hoitoajalta:  

  2 - 4 tuntia 40 € 
  4 - 7 tuntia 60 € 
  yli 8 tuntia 89 €. 
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Hallitus 5 § Erityistapauksissa hoitopalkkio voidaan määritellä tapauskohtaises-

ti (esim. yön yli kestävä hoitoaika). 
 
  Kulukorvausten vähimmäismääriä esitetään korotettavaksi aiemmin 

tehtyjen toimeksiantosopimusten osalta 0,20% ylöspäin. Kulukor-
vauksen perusmaksu on Vaalijalassa ollut vuonna 2020 vähim-
mäismäärää korkeampi (559 €/kk). Kulukorvauksen perusmaksun 
vähimmäismäärää korotetaan siitä huolimatta ministeriön ohjeen 
mukaisesti 0,20%. Kulukorvauksen perusmaksu on vuonna 2021 
Vaalijassa 560,20 €/kk. Käynnistämiskorvauksen enimmäismää-
räksi esitetään 1.1.2021 alkaen perhehoitolain 18 § mukaisesti 
3012,25 €. 

 
  Vaalijalan perhehoidon ohjeistus vuodelle 2021 on sääntökirjan 

muodossa. Ohjeen asiasisältöihin on lisätty punaisella värillä kier-
tävää perhehoitajaa koskevia ohjeita sekä perhehoitajan tapatur-
matilannetta koskeva ohjeistus. Hinta- ja maksutietoja on päivitetty 
ohjeen liitteeseen vuodelle 2021 esitettyjen maksutasojen mu-
kaiseksi.  

 
  Valmistelija avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala p. 040 509 3514. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus 
 
  1  korottaa 1.1.2021 alkaen Vaalijalan perhehoitajien voimassa-

olevien sopimusten mukaisia pitkäaikaisen hoidon hoitopalkki-
oita sekä lyhytaikaisen perhehoidon palkkioita esityksen mu-
kaisesti 1,31 % ja kulukorvauksia 0,20 %. Kulukorvaukset, 
käynnistämiskorvaukset ja kiertävän perhehoitajan hoitopalkki-
ot hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 
  2  hyväksyy Vaalijalan perhehoidon sääntökirjan vuodelle 2021 

liitteen nro 3 mukaisesti. 
 
  Päätös:     
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kuopion kaupungin oikaisuvaatimus Sipulin palvelukodin hinnoittelua koskevassa 
asiassa 
 
Hallitus 6 § Kuopion kaupunki on jättänyt Vaalijalan hallitukselle oikaisuvaati-

muksen avopalvelujen johtajan tekemästä päätöksestä lähiohjaa-
japalvelun käyttöön liittyen. Liite nro 4 (salainen) on oikaisuvaati-
mus ja siinä mainitun neuvottelun muistio. 

 
  Vaalijalan kuntayhtymä on neuvotellut vuoden 2019 aikana Kuopi-

on kaupungin edustajien kanssa Sipulin palvelukodin hinnoittelusta 
vuodelle 2020. Kuopion kaupungin asettamana raamina oli vuodel-
le 2020 enintään 4,4% korotustaso kokonaishintaan. Kaupungille 
on esitelty tämän korotustason mukainen hinnoittelu, joka sisältää 
yhden asiakkaan osalta henkilökohtaisen lähiohjaajan lisäpalvelun. 
Kuopion kaupunki ei ole antanut Vaalijalan kuntayhtymälle maksu-
sitoumusta lähiohjaajan palvelun käyttöön.  

 
Valviran kanta on se, että palvelujen tuottamisesta jäsenkunnille ei 
tarvita maksusitoumuksia, koska erityishuoltopiiri tuottaa lakisäätei-
siä palveluja jäsenkunnilleen. Vaalijala on neuvotellut Kuopion 
kaupungin kanssa suoritehinnoista, mutta oikaisuvaatimus osoit-
taa, että täyttä yhteisymmärrystä asiassa ei ole syntynyt.  

 
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen p. 050 60278.  
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus ei hyväksy Kuopion kaupungin oikaisuvaatimusta. 
  
  Päätös: 

 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Avopalvelujen toimitilakatsaus 
 
Hallitus 7 § Avopalveluissa on suunnitteilla erilaisia muutoksia toimitilajärjeste-

lyihin, jotka johtuvat asiakkaiden lisääntyvistä palvelutarpeista ja 
asiakasmäärän muutoksista tai toimitilojen toimivuuteen ja kuntoon 
liittyvistä asioista. 

  
  ARAlle on toimitettu viime vuonna avustushakemukset rivitalomuo-

toisten uudisrakennusten rakentamisesta kehitysvammaisten pal-
veluasumisen tarpeisiin. Toinen kohteista sijaitsisi Mäntyharjun 
Mäkirinteen palvelukodin tontilla (5 korvaavaa asuntoa) ja toinen 
Siilinjärvellä Kihmulan palvelukodin tontilla (7 uutta asuntoa). 
ARAsta on luvattu tehdä päätös avustamisesta vuoden 2021 alus-
sa. Siellä päätösten valmistelu on ruuhkautunut. 

 
  Pieksämäellä selvitetään mahdollisuutta vuokrata Attendolta tyhjä 

palvelukotikiinteistö Ruustinnantieltä yhdessä Nenonpellon yksiköi-
den kanssa. Kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen tar-
peet ja kysyntä ovat lisääntyneet sekä Pieksämäellä että ympäris-
tökunnissa. Ratkaisu mahdollistaisi 12 uutta tehostetun palvelu-
asumisen uutta paikkaa. Tilaratkaisuun kuuluu myös erillistalo, jon-
ka vuokraaminen mahdollistaisi kuntoutuspaikat kolmelle asiak-
kaalle, vuokraaminen tulee tapahtua yhtenä kokonaisuutena. Piek-
sämäen Marian palvelukodin erillistalon remontointi ja laajennus on 
esitetty Vaalijalan investointiohjelmassa. Tilauutoksien avulla mah-
dollistettaisiin uusia vaativan tason tehostetun palveluasumisen 
paikkoja kehitysvammaisille. Muutostöiden ja remontin toteutumi-
nen edellyttää myönteistä ARAn avustuspäätöstä.  

 
  Varkaudessa Vaalijalalla on tehostettua ja tavallista palveluasumis-

ta Varkauden vanhaintukisäätiöltä vuokratuissa taloissa (Vattuvuo-
ren palvelukoti ja Latukadun palveluasunnot). Vuokrasopimusten 
uudistamisesta neuvotellaan talven aikana. Varkaudessa on Vaali-
jalan omistuksessa 70-luvulla rakennettu Hongiston palvelukotikiin-
teistö, jonka ikääntyneiden rakennusten korvaamisen vaihtoehtoja 
on kartoitettu Varkauden olemassa olevasta kiinteistökannasta. 
Neuvottelu vaihtoehdoista ja kehitysvammaisten tulevaisuuden 
palvelutarpeista jatkuu Varkauden kaupungin kanssa. Vaihtoehto-
na on myös uuden palvelukodin rakentaminen Varkauteen.  
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Hallitus 7 § Vaalijalalle on esitetty mm. Pohjois-Savon kunnista erityisen vaati-

van tehostetun palveluasumisen lisäämistarpeita. Myös Vaalijalan 
kuntoutusjaksoilla on asiakkaita, joille ei löydy riittävän vahvasti tu-
ettuja asumisratkaisuja avopalveluista. Vaalijalalla on mahdollisuus 
viedä uuden erityisen vaativan tehostetun palveluasumisen kiinteis-
tön rakentamissuunnitelmaa eteenpäin yhteistyössä ARAn ja kun-
tien kanssa.   

 
  Pieksämäen Savoset monipalvelukeskukselle etsitään parhaillaan 

toimivampaa ja saavutettavampaa tilaratkaisua Pieksämäeltä, joka 
mahdollistaisi uusien tekemisen sisältöjen toteuttamisen. Olemas-
sa olevat vuokrattavat tilavaihtoehdot ovat olleet huonokuntoisia, 
kartoitusta jatketaan talven aikana. Vaalijala luopui viime vuonna 
Pieksämäen Länsirinteen toimintakeskuksen toimitilan omistukses-
ta kiinteistökaupalla. Tällä hetkellä toimintakeskus on vuokralla 
myydyssä kiinteistössä. Myös Länsirinteen toimintakeskukselle kar-
toitetaan toimivaa uutta tilaratkaisua. 

 
  Jyväskylässä toimii Sääksvuoren toimintakeskus, joka tarjoaa 

yksilöllistä jalkautuvaa päivätoimintaa Sääksvuoren palvelukodin 
asiakkaille ja muille Jyväskylän kaupungin kehitysvammaisille asi-
akkaille. Toimintakeskuksen tilat ovat Muurameen Kinkomaalla 
vanhassa sairaalakiinteistössä. Samassa talossa toimii myös Vaali-
jalan Keski-Suomen poliklinikan tilat. Suunnitteilla on uusien toimi-
vampien toimitilojen vuokraaminen. Neuvottelua käydään parhail-
laan Jyväskylän kaupungin kanssa Keljonkankaan vanhan kirjasto-
tilan vuokraamisesta toimintakeskuksen ja poliklinikan käyttöön. 

   
  Sekä Juvan, Tervon että Mäntyharjun Savoset toimivat sijaintikun-

tien omistamissa vuorakiinteistöissä. Päivä- ja työtoimintapalvelu-
jen toiminnan sisältöjen ja tulevaisuuden asiakasmäärien kartoitus-
ten jälkeen suunnitellaan soveltuvat tilaratkaisut paikkakuntien te-
kemisen palvelujen käyttöön ja neuvotellaan tarvittavista vuokraso-
pimusten muutoksista kuntien kanssa. 

 
  Kuutinharjun rantasaunan rakentamisesta on sovittu alustavasti, 

että kustannukset jaetaan puoliksi Rautalammin kunnan kanssa. 
Hankkeen kustannusarvio on 100 000 euroa. Rantasauna tulee 
olemaan yhteiskäytössä kunnan kanssa. 

 
  Valmistelija avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala p. 040 5093 514. 
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Hallitus 7 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee toimitilakatsauksen tiedoksi. 
  
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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Vaalijalan asema sote-uudistuksen lainsäädännössä 
   
Hallitus  8 § Erityishuoltopiirien palvelutoiminta on hallituksen lakiesityksen 

mukaan tarkoitus jakaa hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Hyvin-
vointialueiden tulisi neuvotella erityispalvelujen tuottamisesta yh-
teistyöalueen sisällä. Mikäli lakiesitys toteutuisi hallituksen esityk-
sen mukaisena nykyiset Vaalijalan palvelut olisivat uhattuna. Neu-
vottelujärjestelmän toteuttaminen valtakunnallisesti olisi mahdoton 
tehtävä Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Vaalijalan vaativan kuntou-
tuksen palvelujen valtakunnallinen kysyntä on ollut viime vuodet 
kasvava. Jäsenkuntien ulkopuolelle myytyjen palvelujen määrä oli 
24,3 M€ vuonna 2020. Vaativan kuntoutuksen palveluista tuotettiin 
euromääräisesti noin 60 % valtakunnallisina palveluina. Vuoden 
2020 palvelujen myynnistä laskettuna vain 27 % kohdistuisi Etelä-
Savon hyvinvointialueelle. 

 
  Muutosehdotus, jonka Vaalijala, Eteva ja Kårkulla ovat esittäneet 

on se, että valtakunnalliset kuntayhtymät voisivat jatkaa palvelu-
toimintaansa hyvinvointiyhtyminä. Ne olisivat julkisia sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottajia, joiden omistajia olisivat tulevat hyvin-
vointialueet (2 tai useampi). Palvelujen järjestämistehtävää niillä ei 
olisi vaan se olisi hyvinvointialueilla. Vaalijalalla olisi lisäksi perus-
opetuksen järjestämislupa. 

 
  Vaikuttamistoimintaa on tehty kampanjan ”Aidosti leveämmät 

hartiat” kautta. Sen puitteissa on julkaistu tiedotteita ja artikkeleita, 
joista on jonkin verran tullut juttuja myös muuhun mediaan. Suu-
rimman huomion on saanut video Sipulin palvelukodista, jossa 
näyttelijä Ismo Apell kertoo asiasta. Sen on katsellut noin 150 000 
ihmistä. Toinen vaikuttamislinja on ollut keskustelut kansanedusta-
jien kanssa. Niitä on käyty tähän mennessä noin 10, joissa on ta-
vattu noin 20 kansanedustajaa. Kohderyhmä on asiassa keskeis-
ten eduskunnan valiokuntien jäsenet. Kansanedustajat ovat toden-
neet, että muutosehdotuksemme on huomioitava valiokuntatyös-
kentelyssä. Vaalijala on kutsuttu sosiaali- ja terveysvaliokunnan 
kuultavaksi. Vaikuttamistyötä tarvitaan kevätkausi 2021 ja Aidosti 
leveämmät hartiat-kampanjaa olisi syytä jatkaa.  

 
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen p. 050 60278. 
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Hallitus 8 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja hyväksyy tehdyt toimenpiteet. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Vaalijalan koronatilanne 
   
Hallitus 9 § Vaalijalan alueella koronatilanne on mennyt parempaan suuntaan 

(18.1.2021) Kuopion seutua lukuun ottamatta, mutta riski tilanteen 
heikkenemiseen on koko ajan olemassa, koska testausmäärät ovat 
alkuvuodesta pienentyneet. Piileviä tartuntaketjuja voi olla olemas-
sa. Testitulosten odotusajat ovat tällä hetkellä lyhyet. 

 
  Epidemian alusta alkaen kokonaistestausmäärä on 1030 kpl, joista 

henkilökuntaa yhteensä 790 (Nenonpellon yksiköistä 397, avopal-
veluista 393) ja asiakkaita yhteensä 240 (Nenonpellon yksiköistä 
133, avopalveluista 107) Henkilökunnassa on todettu 4 tartuntaa ja 
asiakkaissa yksi tartunta keväällä 2020. Tartuntatautilain mukai-
seen karanteeniin on epidemia aina määrätty noin 30 työntekijää. 
Lukujen valossa Vaalijalan tilanne on ollut toistaiseksi hyvä. 

 
  Tekemisen palveluissa on 18.1. alkaen laajennettu palveluja, mutta 

toiminta ei ole vielä normaalilla tasolla, koska asiakasryhmien eriyt-
täminen leikkaa palvelukapasiteettia. 

 
  Henkilöstövajauksia on ollut useissa yksiköissä. Tavanomainen 

flunssakausi heikentää tilannetta. Tällä hetkellä henkilöstön ter-
veystilanne on normaali. 

 
  Koronarokotukset alkoivat viikolla 2 mm. Mikkelissä ja Pieksämäel-

lä, mutta kattavuus on edelleen pieni. Valtakunnallisesti on kannet-
tu huolta siitä, että kehitysvammaisten palveluissa on runsaasti ris-
kiryhmiin kuuluvia asiakkaita, mutta heidän priorisointinsa rokotuk-
sissa on jäänyt osin vanhustenpalvelujen jalkoihin. 

 
  Suojatarvikkeiden saatavuus on ollut hyvä ja hinnat ovat tilantee-

seen nähden kohtuullisia. Vaalijala on kustantanut tarvikkeensa it-
se, niihin on käytetty noin 150000 euroa. Koronaepidemian aiheut-
tamat muut lisäkustannukset ovat olleet noin 50000 euroa. Merkit-
tävin taloudellinen vaikutus on aiheutunut tulojen menetyksestä, jo-
ka on ollut noin 1 M€. Asiakkaat ovat vastaavasti jääneet ilman 
palveluja. 

 
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen p. 050 60278. 
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Hallitus 9 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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Käyttörahan maksaminen alle 16-vuotiaille asiakkaille 
   
Hallitus 10 § Vaalijala tuottaa lastensuojelun sijaishuoltoa (Lastensuojelulaki 49 

§), johon kuuluu käyttörahan maksaminen alle 16-vuotiaille. Tähän 
asti käyttörahan maksamisesta on sovittu palvelujen ostajien ja lä-
heisten kanssa yksilöllisesti. Parempi ratkaisu on se, että Vaalijala 
maksaa käyttörahan kuten muutkin sijaishuoltopaikat. 

 
  Tasapuolisuus edellyttäisi, että myös muille lapsiasiakkaille käyttö-

rahaa maksettaisiin, jotta rahan käyttöä voivat kaikki kuntoutukses-
sa harjoitella.  

   
  Lastensuojelun asiakkaille yli 12-vuotiaille käyttöraha on 55,80 €/kk 

ja alle 12-vuotiaille 25 €/kk. 
 
  Muille pitkäaikaisessa kuntoutuksessa oleville alle 16-vuotiaille 

lapsiasiakkaille käyttörahaa maksettaisiin 20 €/kk. 
 
   Muutoksen kustannukset olisivat noin 15000 euroa vuodessa. 
     
  Valmistelija johtava sosiaalityöntekijä Tiina Kinnunen p. 050 389 

9256. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy käyttörahan maksamisen alle 16-vuotiaille asiak-

kaille 1.3.2021 alkaen, käyttörahan muutoksista ja maksukäytän-
nöistä päättää jatkossa johtava sosiaalityöntekijä. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

Hallitus  11 § Kuntalain 92 §:n mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on 
tämän lain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja 
jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Poissaolo- ja työ-
kokemuslisäpäätökset ovat digitaalisessa muodossa. Määräyskirjat, han-
kintapäätökset ja muut päätökset ovat nähtävillä Essi-esityslista-
järjestelmässä. Myös ylläpitomaksupäätökset ja muut asiakkaita koskevat 
päätökset ovat nähtävillä Essissä. 

Määräyskirjat  
Kuntayhtymän johtaja 
Avopalvelujen johtaja 
Johtava lääkäri  
Kuntoutuksen johtaja 
Talouspäällikkö  
Henkilöstöpäällikkö 
Rehtori 

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

Työkokemuslisäpäätökset 
Henkilöstöpäällikkö 

Hankintapäätökset 
Kuntayhtymän johtaja 
Talouspäällikkö  
Kiinteistöpäällikkö 

Ylläpitomaksupäätökset 
Talouspäällikkö 

Päätösnumero 
1/2020
1-12/2020, 1-2/2021
1-6/2020, 1-3/2021
1-10/2020, 1-3/2021
-
1/2021
1/2021

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

H21 - 22 
H15 
H1 - 2 

308 - 321/2020, 2 - 9/2021 

Muut päätökset 
Avopalvelujen johtaja 
- Kuntahinnan tarkistamisia/määrittämisiä, nro 30-32/2020
- Henkilökunnalta perittävät ateriakorvaukset, nro 1/2021

Talouspäällikkö 
- Henkilökunnalta perittävät ateriakorvaukset, nro 1/2021
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Hallitus 11 § 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. 
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Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus 12 § Saapuneet kirjeet 
 
  Kuntaliitto 

- Vuoden 2020 yleiskirjeluettelo, 11.1.2021 
 
  Kuntatyönantajat 

- Kuntatyönantajien osallistuminen kunta-alan työn murroksen 
seurantaan, 15.12.2020 

- Ruokailukustannusten korvausmäärästä ammattiyhdistyskoulu-
tuksessa, 21.12.2020 

- Vuoden 2020 yleiskirjeluettelo, 31.12.2020 
 
  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Kanta-palvelujen painopisteet vuodelle 2021 on vahvistettu, 
15.1.2021 

- STM uudistaa sote-tiedonhallinnan ohjausta, 19.1.2021 
 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/vuoden-2020-yleiskirjeluettelo
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/16/kuntatyonantajien-osallistuminen-kunta-alan-tyon-murroksen-seurantaan
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/16/kuntatyonantajien-osallistuminen-kunta-alan-tyon-murroksen-seurantaan
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/17/ruokailukustannusten-korvausmaara
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/17/ruokailukustannusten-korvausmaara
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/18/vuoden-2020-yleiskirjeluettelo
https://stm.fi/-/kanta-palvelujen-painopisteet-vuodelle-2021-on-vahvistettu
https://stm.fi/-/stm-uudistaa-sote-tiedonhallinnan-ohjausta-kaksi-uutta-yhteistyoryhmaa-alueellisille-toimijoille
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Muut asiat 

Hallitus  13 § Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää ylimääräinen hallituksen 
kokous, jos tilanne niin vaatii.   
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Kokouksen päättäminen 
 
Hallitus 14 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.08. 
 
 
 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

 

Hallitus    27.1.2021 22 
 
 
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 1.2. – 15.2.2021 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 

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



