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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   Riikka Pajunen  
Reijo Hämäläinen   Joni Tomminen  
Jenna Ahonen   Erkki Kukkonen  
Seppo Hujanen   Simo Hokkanen  
Leena Kontinen   Elina Häkkinen  
Mika Koukkari   Matti Kärkkäinen  
Tuula Kuusisto   Susanna Vauhkonen  
Aleksis Laurila   Rita Ruotsalainen  
Jere Liikanen   Marita Orava  
Elina Puustinen   Henna Pitkänen  
Teija Savolainen-
Lipponen 

  Marjatta Parviainen  

Mikko Suihkonen   Pasi Raatikainen  
Markku Valjakka   Markku Nousiainen  

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, esittelijä 
Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 

ASIAT 145 -  § 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 
Allekirjoitus 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
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Tarkastusaika: Tarkastusaika: 
 
 
 
x x 

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 145 - 146 §   27.10.2021 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 145 § 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 20.10.2021.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 146 § Tarkastusvuorossa ovat Jenna Ahonen ja Seppo Hujanen. 
 
  Päätös: 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 147 §   27.10.2021  
 
 
 
 
 
Vaalijalan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 30.9.2021 
 
Hallitus  147 § Yhtymäkokoukselle on raportoitu Vaalijalan kuluvan vuoden toi-

minnasta kevät- ja syyskokouksissa. Raportti antaa kattavan ku-
vauksen Vaalijalan toiminnan tilaan.  

 
  Vaalijala on selviytynyt tähän asti koronaepidemiasta kohtuullisesti. 

Sisäisiä epidemioita ei ole syntynyt ja Vaalijalan talous on kestänyt 
lisääntyneiden poissaolojen ja tarvikemenojen aiheuttamat kustan-
nukset. Palvelukapasiteetti on ollut jonkin verran normaalitilannetta 
pienempi vuoden 2021 aikana, mutta parempi kuin edellisenä vuo-
tena. 

 
  Vaalijalan talous on säilynyt vakaalla pohjalla, koska palvelujen 

kysyntä on ollut hyvällä tasolla. Kuntoutuspalvelujen kysyntä on ylit-
tänyt palvelukapasiteetin ja valtakunnallinen palvelutoiminta on jat-
kunut vahvana. Suurin riski tällä hetkellä liittyy osaavan henkilö-
kunnan saatavuuteen ja henkilöstön vaihtuvuuteen.   

 
  Raportti on liitteenä nro 1 sisältäen talousarvion toteutuman kun-

tayhtymätasolla. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokouksel-

le.  
 
  Päätös: 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 148 §   27.10.2021 
 
 
 
 
 
Vuoden 2022 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2023 - 2024  
 
Hallitus  148 § Vuoden 2022 talousarvion toimintatuotot ovat yhteensä 92 339 450 
  euroa, josta sisäisiä tuottoja on 16 330 290 euroa ja ulkoisia 

76 009 160 euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa ulkoiset tuotot 
ovat 69 784 780 euroa. Kokonaistulot kasvavat kuluvan vuoden ta-
lousarvioon verrattuna 8,2 miljoonaa eli 9,8 %. Ulkoiset tuotot kas-
vavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vajaat 6,2 miljoonaa 
euroa eli 8,9 %. 

 
  Kuluvaan vuoteen verrattuna toimintatuottoja lisäävät pääasiassa 
  lisääntyneet avopalvelujen asumispalvelut ja Nenonpellon kuntou-

tuksen painottuminen korkeampiin maksuluokkiin. 
 
Kuluja lisäävät Kvtes:n mukaiset palkankorotukset, jotka on arvioitu 
olevan 1,5%. Kuluihin vaikuttaa hallituksen päätökset syyskuussa 
2021 rekrytointikannustimen maksamisesta ja palkkojen tarkistus 
ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa ja ohjauksessa työskente-
leville työntekijöille, päätösten vaikutus on noin 3,1 %. Toiminnan 
laajentuessa uusien työntekijöiden palkkauskustannukset lisäävät 
myös henkilöstökuluja. Uutta henkilökuntaa on palkattu ja palka-
taan mm. Pappilanmäen palvelukodille, työvuorosuunnitteluun, so-
siaalityöhön, talous- ja henkilöstöhallintoon, rekrytointiin sekä uu-
teen kriisiyksikköön. Henkilöstön lisäys yhteensä noin 50 henkilöä 
ja näiden kokonaisvaikutus noin 4 %     
  
Asiakasmaksut on budjetoitu edellisen tilinpäätöksen tasolle. Ne-
nonpellon kuntoutuksen ja avopalvelujen suoritehinnat ovat ensi 
vuodelle päätetyt ja talousarvion tulot ovat laskettu niiden mukaan. 
 
Toimintakulut ovat yhteensä 90 048 000 euroa, joista sisäisiä kulu-
ja on 16 330 290 ja ulkoisia 73 717 710 euroa. Kokonaiskulut kas-
vavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 8,1 miljoonaa euroa 
eli 9,8 %. Ulkoiset kulut kasvavat kuluvan vuoden talousarviosta 6 
miljoonaa euroa eli 8,9 %. Kasvu selittyy pääosin palkkakulujen 
kasvusta. 
 
Nettomenot (toimintakate) on 2 291 450 euroa. Rahoitus-
tuotot/kulut (korkokulut) -145 500 euroa. 
 
Vuosikate on 2 144 950 euroa, poistot 1 889 550, joten talousarvi-
on mukainen tilikauden tulos on ensi vuonna + 255 400 euroa. 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 148 §  27.10.2021 
 
 
 
 
 
Hallitus 148 § Nettoinvestoinnit vuonna 2022 ovat 4,8 miljoonaa euroa. Nettoin-

vestoinneissa kasvua edelliseen vuoteen 0,5 miljoonaa euroa. Suu-
rin investointikohde on uuden 12 paikkaisen kriisiyksikön rakenta-
minen, josta vuoden 2022 osuus on 1,3 miljoonaa euroa (vuoden 
2021 osuus 1,5 miljoonaa euroa). Investointisuunnitelman sisältö 
hyväksytään hallituksen joulukuun kokouksessa.   
   
Liitteenä nro 2 on ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 
2023 – 2024 talous- ja toimintasuunnitelmaksi. 
 
Mikäli Vaalijalan tuotoissa tapahtuu vuoden 2022 aikana talousar-
viota negatiivisempi kehitys, reagoidaan siihen nopeasti vuoden ai-
kana menoja vähentämällä talouden pitämiseksi tasapainossa net-
tobudjetoinnin periaatteen mukaisesti. 
 

  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023 – 

2024 talous- ja toimintasuunnitelman ja esittää sen edelleen yhty-
mäkokouksen hyväksyttäväksi. 

 
  Päätös: 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 149 §  27.10.2021 
 
 
 
 
 
Uuden varajäsenen valitseminen kuntayhtymän hallitukseen 
 
Hallitus 149 § Yhtymäkokous valitsi kokouksessaan 22.9.2021 § 23 kuntayhty-

män hallitukseen varajäseneksi Susanna Vauhkosen. Susanna 
Vauhkonen on Vaalijalan kuntayhtymän työntekijä ja toimii tällä 
hetkellä oppilaskoti Ankkurissa vs. kuntoutusyksikön johtajana, jo-
ten hän ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän luottamushenkilöksi 
(Kuntalaki 72 § 1. mom. 4. kohta). 

 
  Perussuomalaiset esittävät, että Tuula Kuusiston varajäseneksi 

kuntayhtymän hallitukseen valitaan Susanna Vauhkosen tilalle Eija 
Niskala Pieksämäeltä. 

 
  Päätösehdotus: 
 
  Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän hallitukseen 

valitaan Tuula Kuusiston varajäseneksi Susanna Vauhkosen tilalle 
Eija Niskala Pieksämäeltä toimikaudeksi 2021 - 25. 

 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 150 §  27.10.2021 
 
 
 
 
 
Yhtymäkokouksen koollekutsuminen 
 
Hallitus  150 §  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus 
 
  1 päättää perussopimuksen 11 §:n nojalla kutsua yhtymäko-

kouksen koolle 24.11.2021 klo 13.00 Vaalijalan osaamis- ja tu-
kikeskuksen juhlasaliin Nenonpeltoon 

 
  2 esittää yhtymäkokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat: 
   1 Kokouksen järjestäytyminen 
    - osanottajaluettelon ja ääniluettelon vahvistaminen 
    - puheenjohtajan valinta 
    - pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
   2 Vaalijalan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 30.9.2021 
   3 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 

2023 - 2024 
4 Sidonnaisuusilmoitukset 2021 
5 Uuden varajäsenen valitseminen kuntayhtymän hallitukseen 

   6 Yhtymäkokousedustajien aloitteet ja hallitukselle osoitettavat  
 kysymykset 
7 Valitusosoituksen antaminen 

 
  3 lähettää kokouskutsun ja esityslistan jäsenkuntien hallituksille 

sekä kuntayhtymälle ilmoitetuille yhtymäkokousedustajille 
 
  4 merkitsee tiedoksi liitteenä nro 3 olevan ääni- ja edustajamää-

räluettelon. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 151 §  27.10.2021 
 
 
 
 
 
Työnantajan edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan 
 
Hallitus  151 § Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja työntekijöiden välisenä 

yhteistyöelimenä. Nykyisessä yhteistyötoimikunnassa on 14 jäsen-
tä. Toimikuntaan kuuluvat kuntayhtymän hallituksen nimeämät viisi 
työnantajan edustajaa, työsuojelupäällikkö sekä työntekijöiden 
edustajina asemansa puolesta pääsopijajärjestöjen paikalliset luot-
tamusmiehet tai vastaavat (4) sekä työsuojeluvaltuutetut (3).  

 
  Kuntayhtymän edellisen hallituskauden ajaksi työnantajan edusta-

jiksi oli valittu hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kun-
tayhtymän johtaja, avopalvelujen johtaja ja kuntoutuksen johtaja. 
Yhteistyötoimikunnan sihteerinä toimi henkilöstöpäällikkö.  

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus nimeää keskuudestaan yhteistyötoimikuntaan edustajiksi 

kaksi jäsentä varajäsenineen sekä virkamiesjohdon edustajiksi Ilk-
ka Fritiuksen (varalla Marja-Liisa Jantunen), Maarit Rantakurtakon 
(varalla Johanna Salkosalo) ja Kirsi Ruutalan (varalla Heli Malkki). 
Toimikunnan sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara. 

 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 152 §  27.10.2021 
 
 
 
 
 
Rahoitus-, vaihto- ja käyttöomaisuuden tarkastajien nimeäminen 
 
Hallitus  152 § Sisäistä valvontaa koskevien hallituksen hyväksymien ohjeiden 

mukaan hallituksen keskuudestaan nimeämät kaksi tarkastajaa 
tarkastavat vähintään kerran vuodessa taloustoimiston hallussa 
olevan rahoitus-, vaihto- ja käyttöomaisuuden. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus valitsee keskuudestaan em. kaksi tarkastajaa. 
 
  Päätös: 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 130 §  22.9.2021 11 
Hallitus 153 §   27.10.2021 
 
 
 
 
Nenonpellon ateriapalvelujen tuotantotilojen peruskorjauksen urakkatarjoukset  
 
Hallitus 130 § Nenonpellon ateriapalvelujen tuotantotilojen peruskorjauksen 

suunnitteluasiakirjoihin perustuva tavoitehintalaskelma on yhteensä 
1 409 000 euroa (alv 0). Tavoitehinta on huomioitu päivitetyssä in-
vestointisuunnitelmassa 2021. 

 
  Saadut halvimmat urakkatarjoukset (alv 0) olivat: 
 
  Rakennustekniset työt 
    Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy ....................549 000 euroa 
  LVI-työt 
    Suomen Talotekniikka Pieksä Oy ....................327 500 euroa 
  Kalusteet ja laitteet asennuksineen 
    Electrolux Professional Oy ...............................268 000 euroa 
  Sähkötyöt 
    Sähkötoimisto Kenttälä Oy ................................ 73 800 euroa 
  Taloautomaatiotyöt 
    Siemens Oy ...................................................... 17 600 euroa 
  Urakat yhteensä ............................................. 1 235 900 euroa. 
 
  Liitteenä nro 6 tarjouskoosteet (ei julkisuuteen, JulkL 621/99 § 7). 

Taloautomaatiotyöt ovat osa Vaalijalan kokonaisjärjestelmää, joten 
tarjous pyydettiin vain järjestelmätoimittajalta. 

 
  Sopimussuhde urakoitsijoihin syntyy vasta urakkasopimusten 

allekirjoituksen jälkeen. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy halvimmat urakkatarjoukset ja valtuuttaa kuntayh-

tymän johtajan järjestämään urakkaneuvottelut ja valmistelemaan 
ja allekirjoittamaan urakkasopimukset. 

  
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  ______________ 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 153 §  27.10.2021 
 
 
 
 
 
Hallitus 153 § Urakkaneuvotteluissa todettiin, että Electrolux Professional Oy:n 

kaluste- ja laiteurakkatarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen ja 
se oli siksi hylättävä. Urakkaneuvotteluun kutsuttiin Metos Oy Ab ja 
sen tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi. Tarjous on  
303 855,69 euroa (alv 0) ja se nostaa urakoiden kokonaissumman 
1 271 755,69 euroon. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy Metos Oy Ab:n urakkatarjouksen ja valtuuttaa 

kuntayhtymän johtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan urakka-
sopimuksen. 

 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 154 §   27.10.2021  
 
 
 
 
 
Muutokset Nenonpellon yksiköiden johtamisessa 
 
Hallitus 154 § Hyvinvointialueiden valmistelu edellyttää Vaalijalan osallistumista 

sen valmistelutyöhön. Osa valmistelutyöstä tapahtuu siten, että 
työntekijä siirtyy osittain hyvinvointialueen palkkalistalle, mutta 
merkittävä osa valmistelutyöstä on virka-apua, josta Vaalijala ei 
saa kustannusten korvausta. Osallistuminen on kuitenkin Vaalijalan 
etu. Hyvinvointialueen osana toimiminen edellyttää omaa valmis-
tautumista, joka sisältää mm. kuntoutusosaamisen ripeää kehittä-
mistä ja laajentamista. Työskentelyyn on saatava lisää resursseja, 
jotka ovat tarkoituksenmukaisinta järjestää sisäisesti.  

 
  Kuntoutuksen johtajan päätehtävät 

- Nenonpellon yksikköjen edustaminen mm. hyvinvointialueval-
mistelussa  

- Nenonpellon asiakastyö (uudet asiakkaat, kuntoutuksen toteut-
taminen) 

- Palvelujen ja osaamisen kehittäminen yhteistyössä palvelupääl-
likön ja kuntouksen yksikköjen kanssa 

- Perhekuntoutusyksikön johtaminen 
- Talouden suunnittelu ja budjettien seuranta, hankintojen suunnit-

telu/hankintapäätökset 
- Laskujen hyväksyminen  
- Kuntayhteistyö suoritehintoihin ja palvelujen rakenteeseen liitty-

en 
- Koulutuskeskus Myötätuuli (siirtyy henkilöstöpäälliköltä) 

   
  Nenonpellon palvelupäällikön päätehtävät 

- Palvelutoiminnan henkilöstöasiat ja –päätökset, esihenkilöiden 
kehityskeskustelut, henkilöstörakenteen muutokset 

- Henkilöstön rekrytointien suunnittelu esimiesten kanssa, päätök-
set valinnoista 

- Palveluiden ja osaamisen kehittämiseen osallistuminen yhteis-
työssä kuntoutuksen johtajan ja yksiköiden kanssa   

- Laadunhallintajärjestelmän tehtävät 
- Nenonpellon oppisopimusasiat 

 
Kuntoutuksen johtaja ja palvelupäällikkö sijaistavat toisiaan. Järjes-
telyllä ei ole vaikutusta kuntoutuksen johtajan palkkaukseen. Palve-
lupäällikön palkkausta määräaikaisesti tarkistetaan kuntayhtymän 
johtajan päätöksellä. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 154 §  27.10.2021 
 
 
 
 
 
Hallitus 154 § Järjestelyt ovat voimassa 1.11.2021 – 31.12.2022 ja hallintosään-

töä täydentäviä määräyksiä sovelletaan järjestely huomioiden. Kun-
tayhtymän johtaja päättää edelleen yksiköiden johtajien valinnat ja 
heidän harkinnanvaraiset palkkausmuutokset. Nenonpellon palve-
lupäällikkö liittyy johtoryhmän jäseneksi. 

 
  Asia on valmisteltu yhteistyössä kuntoutuksen johtajan ja palvelu-

päällikön kanssa. 
    
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy Nenonpellon yksiköiden määräaikaiset johtamis-

järjestelyt ja antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet tarvittaessa 
tarkentaa niitä. 

  
  Päätös: 
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Hallitus 155 §   27.10.2021  
 
 
 
 
 
Muutokset avopalvelujen sektorin johtamisessa 
 
Hallitus 155 § Hyvinvointialueiden valmistelu edellyttää Vaalijalan osallistumista 

sen valmistelutyöhön. Osa valmistelutyöstä tapahtuu siten, että 
työntekijä siirtyy osittain hyvinvointialueen palkkalistalle, mutta 
merkittävä osa valmistelutyöstä on virka-apua, josta Vaalijala ei 
saa kustannusten korvausta. Osallistuminen on kuitenkin Vaalijalan 
etu. Valmistelutyöhön osallistuminen edellyttää resursseja, jotka 
ovat tarkoituksenmukaisinta järjestää sisäisesti. Avopalvelujohtajan 
työpanoksesta jää 50 % Vaalijalaan ja avopalvelujen palvelupäälli-
kölle siirtyy määräaikaisesti eräitä työtehtäviä. 

 
  Avopalvelujen johtajan päätehtävät 

- Avopalvelujen edustaminen mm. hyvinvointialuevalmistelussa  
- Projektihankkeiden esihenkilö: Homma haltuun ja VAVE 
- Talouden suunnittelu ja budjettien seuranta, henkilöstön raken-

teen muutokset rekrytointien yhteydessä, maksuluokkien muu-
tokset ja vaikutus budjettiin, hankintojen suunnittelu/hankinta-
päätökset 

- Laskujen hyväksyminen  
- Kuntayhteistyö suoritehintoihin ja palvelujen rakenteeseen liitty-

en 
 
  Avopalvelujen palvelupäällikön päätehtävät 

- Palvelutoiminnan henkilöstöasiat ja -päätökset, yksiköiden esi-
henkilöiden ja perhehoidon koordinaattorin esihenkilö, esihenki-
löiden kehityskeskustelut 

- Henkilöstön rekrytointien suunnittelu esihenkilöiden kanssa, pää-
tökset valinnoista, maksuluokkien ja yksittäisten asiakasasioiden 
suunnittelu yhteistyössä esihenkilöiden ja kuntien kanssa 

- Palveluiden kehittäminen yhteistyössä yksiköiden kanssa 
- Laadunhallintajärjestelmän tehtävät 

 
  Avopalvelujen johtaja ja palvelupäällikkö sijaistavat toisiaan. Järjes-

telyllä ei ole vaikutusta avopalvelujen johtajan palkkaukseen. Pal-
velupäällikön palkkausta määräaikaisesti tarkistetaan kuntayhty-
män johtajan päätöksellä. 

 
  Järjestelyt ovat voimassa 1.10.2021 – 31.1.2023 ja hallintosääntöä 

täydentäviä määräyksiä sovelletaan järjestelyn mukaisesti. Kun-
tayhtymän johtaja päättää edelleen yksiköiden johtajien valinnat ja  
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Hallitus 155 §  27.10.2021 
 
 
 
 
 
Hallitus 155 § heidän harkinnanvaraiset palkkausmuutokset. Avopalvelujen palve-

lupäällikkö liittyy johtoryhmän jäseneksi. 
 
  Asia on valmisteltu yhteistyössä avopalvelujen johtajan ja palvelu-

päällikön kanssa. 
 
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy avopalvelujen määräaikaiset johtamisjärjestelyt ja 

antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet tarvittaessa tarkentaa niitä. 
  
  Päätös: 
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Hallitus 156 §   27.10.2021  
 
 
 
 
 
Hallintosääntöä täydentävien määräysten päivittäminen 
 
Hallitus 156 § Vaalijalan hallintosäännön 7 §:n mukaan kuntayhtymän hallitus voi 

siirtää toimivaltaansa kuuluvia asioita hallituksen puheenjohtajan ja 
  varapuheenjohtajan sekä kuntayhtymän viranhaltijan ratkaistavaksi 

lukuun ottamatta asioita, jotka on säädetty hallituksen itsensä rat-
kaistavaksi. Tätä tarkoitusta varten hallitus hyväksyy hallintosään-
töä täydentävät määräykset. 

 
  Hallintosääntöä täydentävät määräykset ovat yksityiskohtaisia ja 

siksi niitä on aika ajoin päivitettävä. Liitteenä nro 4 on punaisella 
merkitty päivitystarpeet. 

 
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
     
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy liitteenä nro 4 olevat päivitetyt hallintosääntöä 

täydentävät määräykset. 
  
  Päätös: 
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Hallitus 157 §   27.10.2021 
 
 
 
 
Ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa ja ohjauksessa työskentelevien 
työntekijöiden palkkojen tarkistus 
 
Hallitus 135 § Rekrytointi on vaikeutunut huomattavasti vuoden 2021 aikana. 

Erityisesti ympärivuorokautisesti kuntoutusta ja ohjausta tarjoavissa 
yksiköissä on ollut pula ammattitaitoisista työntekijöistä. Työnteki-
jöiden siirtyminen muille työnantajille töihin on ollut Vaalijalan on-
gelma. Vaikka tilanne on määrällisesti huonompi Etelä-Savossa, 
rekrytointitilanne Pohjois-Savossa on samansuuntainen.   

   
  Henkilöstöpäällikkö selvitti Essoten tehtäväkohtaiset palkat näissä 

ammattiryhmissä. Vaalijalan tehtäväkohtaiset palkat ovat jääneet 
Essoten palkoista noin 150 €/kk, jopa enemmän, riippuen työnteki-
jän TVA-korista (työn vaativuuden arviointi). Mikäli ympärivuoro-
kautisen kuntoutuksessa ja ohjauksessa työskentelevien hoitajien, 
ohjaajien, sairaanhoitajien, lähiohjaajien ja lähiavustajien palkkoja 
tarkistettaisiin niin, että TVA:n kori 1 pysyisi samassa, mutta korin 2 
palkkoja nostettaisiin 100 €/kk ja korin 3 palkkoja 150 €/kk verrattu-
na 1 korin palkkaan. Työnvaativuuden arviointiohjeeseen lisättäisiin 
lähiavustajien kohdalle: mikäli lähiavustajalla on ammattiryhmänsä 
mukaiset lääkeluvat voimassa tai hän opiskelee parhaillaan sote-
tutkintoa oppisopimuksena, hän voi saada korin 3 mukaista palk-
kaa. Kustannusvaikutus olisi sivukulujen kanssa noin 133 000 €/kk 
ja vuositasolla noin 1 596 000 euroa. 

 
  Tämä tarkistus ei koske esihenkilöinä tai heidän vakituisina vara-

henkilöinä työskenteleviä. Tarvittaessa heidän palkkarakennetta 
täydennetään harkinnanvaraisina lisinä. 

 
  Avopalveluissa tarkistus tarkoittaa talouden merkittävää kiristymis-

tä, koska kustannusvaikutusta ei voida suoritehintoihin siirtää. Vaa-
lijalan kokonaistalous kuitenkin kestää kustannusvaikutuksen vuo-
sina 2021 ja 2022, koska jäsenkuntien ulkopuolinen kuntoutuspal-
velujen myynti jatkuu vahvana. 

 
  Tulevalla hyvinvointialueella palkkaharmonisaatio edellyttää joka 

tapauksessa vastaavaa kustannusta, joten Vaalijalan edellä mainit-
tujen palkkojen tarkistus nyt ei vaikuta hyvinvointialueen kustan-
nuksiin. 

   
  Valmistelijat henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara, p. 050 3899 202 

ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 602 78.  
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Hallitus 135 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy edellä mainittujen työntekijöiden palkkojen tarkis-

tuksen esitetyllä tavalla TVA-korien kautta. 
  
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  ______________ 
 
 
Hallitus 157 § Pykälään tulee tehdä teknisen virheen korjaus. Ympärivuorokauti-

sen kuntoutuksessa ja ohjauksessa työskentelevien hoitajien, oh-
jaajien, sairaanhoitajien, lähiohjaajien ja lähiavustajien palkkoja tar-
kistetaan niin, että korin 1 palkat pysyvät edelleen samoina, mutta 
korin 2 tehtäväkohtaiset palkat nousevat 100 € ja korin 3 tehtävä-
kohtaiset palkat vastaavasti 150 € tämänhetkisistä korien tehtävä-
kohtaisista palkoista 1.10.2021 alkaen. 

 
  Kustannusvaikutus on sivukulut huomioiden noin 119 000 euroa 

kuukaudessa ja vuositasolla noin 1 428 000 euroa. Kustannusvai-
kutusarvio pieneni tarkistuslaskennassa. 

 
                 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy edellä esitetyn korjauksen pykälään sekä tarkis-

tuksien voimaantulon 1.10.2021 alkaen. 
 
  Päätös: 
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Hallitus 158 §   27.10.2021  
 
 
 
 
 
Henkilökunnan muistaminen jouluna 2021 
 
Hallitus 158 § Henkilökuntaa muistettiin jouluna 2020 joululahjalla, josta tuli run-

saasti myönteistä palautetta. Pikkujouluja ei voitu tuolloin ko-
ronaepidemiasta johtuen järjestää. 

 
  Tulevana jouluna on Vaalijalassa olemassa taloudelliset mahdolli-

suudet muistaa henkilökuntaa ja järjestää pikkujouluja. Vuosi on ol-
lut vaativa johtuen koronaepidemian aiheuttamista toimista, joista 
raskaimpia olevat olleet laajat tartuntatautilain mukaiset karantee-
nit, joista selvittiin kunnialla. 

 
  Henkilökunnan joululahjaan tulisi varata 75 000 euroa ja pikkujou-

luihin 25 000 euroa. 
  
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää myöntää yhteensä 100 000 euroa henkilökunnan 

joululahjaan ja pikkujoulujen järjestämiseen vuonna 2021. 
  
  Päätös: 
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Hallitus 159 §   27.10.2021  
 
 
 
 
 
Eräiden tukipalvelujen yhtiöittämisen esiselvitys 
 
Hallitus 159 § Tuleva hyvinvointialue ei voi tehdä yhteistyötä tukipalvelujen tuot-

tamisessa kuntien kanssa. Hankintalaki estää sen. Hyvinvointialue 
ja kunta voivat omistaa yhteisen inhouse-yhtiön, joka palveluita 
tuottaisi kummallekin osapuolelle. Yhtiön osakkaiksi voisi tulla 
myös muita julkisia toimijoita.  

 
  Asia koskettaa välittömästi Pieksämäen kaupunkia, mutta Vaalija-

lan palvelutoiminnan etujen mukaista on se, että tukipalveluja tuot-
taminen alueellisesti Pieksämäellä varmistettaisiin. Yhteisyhtiö 
mahdollistaa asian. Tässä tarkoitetut tukipalvelut olisivat ateriapal-
veluja, kiinteistöpalveluja ja ydintoiminnan ulkopuolisten tilojen puh-
taanapitopalveluja ja sen kaltaista toimintaa. 

 
  Asiaa on valmisteltu yhteistyössä Etelä-Savon hyvinvointialueen 

valmisteluorganisaation kanssa. 
 
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
     
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy esiselvityksen tekemisen Pieksämäen kaupungin 

kanssa edellä mainittujen tukipalvelujen inhouse-yhtiön perustami-
sen edellytyksistä ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan toimiin asi-
assa.   

  
  Päätös: 
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Hallitus 160 §   27.10.2021  
 
 
 
 
 
Toimeksianto KPMG:lle kiinteistöveron muutoksenhakuasioissa 
 
Hallitus 160 § Vaalijala on yrittänyt saada muutosta aikaan Suomen nykyiseen 

kiinteistöveromenettelyyn, joka on mm. kehitysvammaisia syrjivä. 
Verohallinnon tulkinta on se, että tehostettu palveluasuminen on 
katsottu laitoshoitoon rinnastettavaksi, jolloin rakennuksen kiinteis-
tövero on määrätty yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan eikä va-
kituisen asumisen mukaan. Tilanteeseen ei ole vaikuttanut se, että 
Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on rahoittanut 
asunnon rakentamisen ja Kela on myöntänyt asumistuen. Tilanne 
on johtanut siihen, että kehitysvammainen asukas maksaa vuokraa 
noin 0,50 €/m2/kk enemmän kuin muut vuokra-asukkaat vastaavis-
ta asunnoista. 

 
  Vaalijala on hakenut muutosta hallinto-oikeudelta, jonka päätökset 

ovat kuitenkin myötäilleet verohallinnon tulkintaa. Hallinto-oikeus ei 
ole ottanut kantaa asiaan YK:n vammaisten oikeusien yleissopi-
muksen näkökulmasta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä 
asiaan on odotettu kauan ja odotetaan edelleen. 

 
  KPMG Oy Ab on tarjonnut palvelua, jossa se pyrkii saamaan asi-

assa omin juridisin keinoin muutoksen ja siinä onnistuessaan saa 
osan kiinteistöveron palautuksesta. Toimeksiantosopimusluonnos 
on nähtävänä kokouksessa. 

  
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet tehdä asiassa 

toimeksiantosopimus KPMG:n kanssa. 
  
  Päätös: 
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Hallitus 161 §   27.10.2021  
 
 
 
 
 
Hallituksen kokousaika joulukuussa 
 
Hallitus 161 § Hallituksen kesäkuussa päättämän kokousaikataulun mukaan 

kokousajaksi joulukuussa on sovittu 15.12.2021. Kuntayhtymän 
johtaja tiedustelee, onko kokousaikaa siirrettävissä päivällä eteen-
päin. 

 
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
     
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy joulukuun kokousajaksi torstain 16.12.2021 klo 

10.00. 
  
  Päätös: 
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Hallitus 162 §   27.10.2021 
 
 
 
 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus  162 § 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 
nähtävinä Essi-esityslistajärjestelmässä. Myös ylläpitomaksupäätök-
set ja muut asiakkaita koskevat päätökset ovat nähtävinä Essissä. 

 
  Määräyskirjat  Päätösnumero 
  Kuntayhtymän johtaja 44-48/2021 
  Avopalvelujen johtaja 143-186/2021 
  Johtava lääkäri  30/2021 
  Kuntoutuksen johtaja 131-148/2021 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö 3/2021 
  Rehtori  - 
  Palvelupäällikkö/avopalvelut 16-27/2021 
  Palvelupäällikkö/Nenonpelto 6/2021 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja - 
  Avopalvelujen johtaja - 
  Johtava lääkäri  - 
  Kuntoutuksen johtaja - 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Rehtori  - 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö 145 - 171 
 
  Hankintapäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja H 13-14 
  Talouspäällikkö  H 7 - 8 
  Kiinteistöpäällikkö H 27 
 
  Ylläpitomaksupäätökset  
  Talouspäällikkö  109 - 126 
 
  Muut päätökset 
  Kuntayhtymän johtaja 5/2021 
  - Keittiön koneet ja laitteet, Electrolux Professional Oy:n urakkatarjous, 

8.10.2021 
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Hallitus  162 §   27.10.2021 
 
 
 
 
 
Hallitus 162 § 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 163 §   27.10.2021 
 
 
 
 
 
Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus 163 § Saapuneet kirjeet 
 
  Kuntatyönantajat 

- Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan, 5.10.2021 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 

 - Valtakunnallinen etätyösuositus päättyy lokakuun puolivälissä – 
työpaikoilla voidaan alkaa valmistautua etä- ja läsnätyön yhdistä-
miseen, 24.9.2021 

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

https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2021/10/suositus-henkilostokertomuksen-laadintaan
https://stm.fi/-/10623/valtakunnallinen-etatyosuositus-paattyy-lokakuun-puolivalissa-tyopaikoilla-voidaan-alkaa-valmistautua-eta-ja-lasnatyon-yhdistamiseen
https://stm.fi/-/10623/valtakunnallinen-etatyosuositus-paattyy-lokakuun-puolivalissa-tyopaikoilla-voidaan-alkaa-valmistautua-eta-ja-lasnatyon-yhdistamiseen
https://stm.fi/-/10623/valtakunnallinen-etatyosuositus-paattyy-lokakuun-puolivalissa-tyopaikoilla-voidaan-alkaa-valmistautua-eta-ja-lasnatyon-yhdistamiseen
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Hallitus 164 §  27.10.2021 
 
 
 
 
 
Muut asiat 
 
Hallitus 164 § X 
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Hallitus 165 §  27.10.2021 
 
 
 
 
 
Kokouksen päättäminen 
 
Hallitus 165 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo X. 
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Hallitus    27.10.2021 
 
 
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 1.11. - 15.11.2021 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 

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