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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 127 - 128 §   28.10.2020 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 127 § 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 21.10.2020.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 128 § Tarkastusvuorossa ovat Paavo Karvinen ja Mirja Koski. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 129 §   28.10.2020  
 
 
 
 
 
Vaalijalan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 30.9.2020 
 
Hallitus 129 § Viime vuosina yhtymäkokoukselle on raportoitu Vaalijalan kuluvan 

vuoden toiminnasta kevät- ja syyskokouksissa. Raportti on piden-
tynyt vuosi vuodelta tarjoten kattavan kuvauksen Vaalijalan toimin-
nan tilaan. Raportti on jatkossa liitteenä, jotta esityslista ei tulisi 
kohtuuttoman pitkäksi.  

 
  Raportti on liitteenä nro 1 sisältäen talousarvion toteutumavertailun 

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

le.  
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  130 §   28.10.2020 
 
 
 
 
 
Vuoden 2021 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2022 - 2023 
  
Hallitus  130 § Vuoden 2021 talousarvion toimintatuotot ovat yhteensä 84 097 170 
  euroa, joita sisäisiä tuottoja on 14 312 390 euroa ja ulkoisia 69 784 

780 euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa ulkoiset tuotot ovat 
66 686 100 euroa. Kokonaistulot kasvavat kuluvan vuoden talous-
arvioon verrattuna 3,7 miljoonaa eli 4,6 %. Ulkoiset tuotot kasvavat 
kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vajaat 3,1 miljoonaa eu-
roa eli 4,7 %. Verrattaessa vuoden 2019 tilinpäätöksen ulkoiset 
toimintatuotot nousevat 1,4 %. 

 
  Kuluvaan vuoteen nähden toimintatuottoja lisäävät pääasiassa 

lisääntyneet avopalvelujen asumispalvelut ja Nenonpellon kuntou-
tuksen painottuminen korkeampiin maksuluokkiin. 

 
  Kuluja vastaavasti lisäävät KVTES:n mukaiset palkankorotukset 

1,8 % sekä luopuminen menojäämäpalkkakäytännöstä, jonka vai-
kutus koskettaa vain vuotta 2021.  
  
Asiakasmaksut on budjetoitu kuluvan vuoden tasolle. Avopalvelu-
jen yksiköissä hinnat ovat yksikkökohtaiset ja niissä pyritään teke-
mään toteutuneisiin kustannuksiin perustuvat välittömät hintojen 
tarkistukset. 
 
Toimintakulut ovat yhteensä 81 992 530 euroa, joista sisäisiä kulu-
ja on 14 312 390 ja ulkoisia 78 524 710 euroa. Kokonaiskulut kas-
vavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 3,5 miljoonaa euroa 
eli 4,4 %. Ulkoiset kulut kasvavat kuluvan vuoden talousarviosta 
2,9 miljoonaa euroa eli 4,4 %. Kasvu selittyy osin palkkakulujen 
kasvusta ja osin talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoistusmenoista. 
 
Nettomenot (toimintakate) on 2 104 640 euroa. Rahoitus-
tuotot/kulut (korkokulut) -136 900 euroa. 
 
Vuosikate on 1 967 740 euroa, poistot 1 750 320, joten talousarvi-
on mukainen tilikauden tulos on ensi vuonna + 217 420 euroa. 
 
Nettoinvestoinnit vuonna 2021 ovat 4,3 miljoonaa euroa. Nettoin-
vestoinnit pysyvät lähes edellisvuoden tasolla. Suurimmat inves-
tointikohteet ovat uuden 12-paikkaisen kriisiyksikön rakentaminen, 
josta vuoden 2021 osuus  on  1,5  miljoonaa  euroa   (vuoden 2022  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 130 §  28.10.2020 
 
 
 
 
 
Hallitus 130 § osuus 1,3 miljoonaa euroa). Lisäksi avopalvelujen Mäntyharjun 5 

asunnon palveluasuntoihin 0,6 miljoonaa euroa, Siilinjärven Kihmu-
lan palvelukodin laajennukseen 0,9 miljoonaa euroa sekä Varkau-
den Hongiston korvaaviin tiloihin 0,6 miljoonaa euroa. Irtaimeen 
omaisuuteen on budjetoitu 140 000 tuhatta euroa.  
   
Liitteenä nro 2 on ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 
2022 - 2023 talous- ja toimintasuunnitelmaksi. 
 
Mikäli Vaalijalan tuotoissa tapahtuu vuoden 2021 aikana talousar-
viota negatiivisempi kehitys, reagoidaan siihen vuoden aikana me-
noja vähentämällä talouden pitämiseksi tasapainossa. 
 

  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus hyväksyy vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2022 - 

2023 talous- ja toimintasuunnitelman ja esittää sen edelleen yhty-
mäkokouksen hyväksyttäväksi. 

 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  131 §   28.10.2020  
 
 
 
 
 
Vaalijalan työterveyshuollon kilpailutus syksyllä 2020 
 
Hallitus 131 §  Vaalijala järjesti kolmannen työterveyshuollon kilpailutuksen syksyl-

lä 2020. Tällä hetkellä Vaalijalalla on väliaikainen työterveyshuollon 
sopimus 31.12.2020 asti Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. 

 
  Tarjoukset saatiin seuraavilta yrityksiltä: Etelä-Savon Työterveys 

Oy, Pihlajalinna Oy, Suomen Terveystalo Oy ja Mehiläinen Oy. 
Kolme tarjouksen tekijää vetosi liikesalaisuuteen, joten pykälän pis-
teytysliite on salainen. Pisteytyksen paino on 60 % laatutekijät ja 40 
% hinta. Hankinnan valmistelu ja pisteytysvertailu on toteutettu yh-
teistyössä Emkine Oy:n kanssa. Liitteenä nro 3 on pisteytysvertailu 
(salainen). Tarjousmateriaalit ovat nähtävänä kokouksessa. 

 
  Kolmannessa kilpailutuksessa pelkistettiin laadun määrittely kvanti-

tatiivisiin kriteereihin, jotta tuloksista saataisiin yksiselitteisiä. Vä-
himmäisvaatimuksia kiristettiin jonkin verran. 

   
  Pisteytyksen tulos on seuraava: Etelä-Savon Työterveys 76,14 

pistettä, Mehiläinen 94,92 pistettä, Pihlajalinna 93,38 ja Terveysta-
lo 95,93 pistettä.  

 
  Suomen Terveystalo Oy:n tarjous (25.9.2020), tarjous täyttää 

tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja täyttää tarjouspyynnössä asete-
tut tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Sen 
tarjous on vertailupisteiltään paras.   

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
  
                                  Hallitus päättää kilpailutuksen pistevertailun tulosten mukaisesti, 

että Vaalijalan kuntayhtymän työterveyspalveluiden tuottajaksi vali-
taan Suomen Terveystalo Oy:n tarjous, lisäksi kuntayhtymän johta-
ja valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan työterveyspalve-
luiden hankintaan liittyvä sopimus. 
 

                                  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  132 §   28.10.2020 
 
 
 
 
 
Virkanimikkeen muutos ja täyttämättömien virkojen lakkauttaminen 
 
Hallitus 132 § Pieksämäen yksiköiden Savosetin ja avopalvelujen päiväaikaisen- 

toiminnan johtajan jäätyä eläkkeelle vuodenvaihteessa 2020, toi-
mintaa avopalvelujen ja Nenonpellon yksiköiden välillä on yhtenäis-
tetty. Nenonpelossa päiväaikaisesta toiminnasta vastannut kuntou-
tusyksikön johtaja Juha Hemminki on ottanut vastuulleen myös 
Pieksämäen Savosetin ja muun päiväaikaisen toiminnan johtami-
sen. Kuntoutusyksikön johtajan virkanimike ei vastaa nykyisiä työ-
tehtäviä ja siten virkanimikettä tulee muuttaa. 

 
  Ylihoitajan ja laatupäällikön eläköidyttyä virkoihin liittyviä töitä on 

jaettu seuraavasti: ylihoitajan tehtävään aiemmin kuulunut hygie-
niahoitajan tehtävä on siirretty poliklinikkasairaanhoitajan tehtävän-
kuvaan. Ylihoitajalta on siirretty hänen vastuullaan olevat yksikön ja 
henkilöstöjohtaminen sektorin johtajalle. Kuntoutusyksikön kehit-
tämisvastuu on kuntoutusyksikön palvelupäälliköllä. Palvelupäällik-
kö toimii myös sektorin johtajan sijaisena tämän ollessa lomalla tai 
muuten estynyt toimimaan virassaan.  

 
  Laatupäällikön työtehtäviin on kuulunut laatutyö ja Myötätuulen 

koulutuskeskuksen johtaminen. Laatutyön toiminnan kokonaisvas-
tuu on siirretty osaksi henkilöstöpäällikön työtehtävää. Myös Myötä-
tuulen koulutuskeskuksen johtaminen siirtyi laatupäällikön eläköi-
tymisen johdosta henkilöstöpäällikölle. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Kuntayhtymän johtaja esittää, että 
 

1 Juha Hemmingin kuntoutusyksikön johtajan (vakanssinumero 
81887006) virkanimike muutetaan 1.12.2020 muotoon työ- ja 
päivätoiminnan johtaja, Pieksämäki, ja 
 

2 ylihoitajan (vakanssinumero 67220003) ja laatupäällikön (va-
kanssinumero 72725001) virat lakkautetaan. 

 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 133 §   28.10.2020  
 
 
 
 
 
Eräiden johtoryhmän jäsenten palkan tarkistaminen vuosittain 
 
Hallitus 133 § Hallitus päätti 31.10.2018 § 132, että johtavan lääkärin, kuntoutuk-

sen johtajan, avopalvelujen johtajan ja henkilöstöpäällikön palkat 
tarkistetaan vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Heillä kaikilla 
on kokonaispalkkaus, jonka muutoksesta päättää hallitus. Edelli-
nen päätös asiasta tehtiin 30.10.2019 § 130. 

 
  Kuntayhtymän johtaja on valmistellut asiaa huomioiden toteutuneet 

KVTES-korotukset, liite nro 4. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää korottaa johtavan lääkärin, kuntoutuksen johtajan, 

avopalvelujen johtajan ja henkilöstöpäällikön palkkausta 1.11.2020 
alkaen liitteen nro 4 mukaisesti. 

  
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 134 §   28.10.2020  
 
 
 
 
 
Varahenkilöstön toiminnan vakiinnuttaminen avopalveluihin 
 
Hallitus 134 § Vaalijalan avopalveluissa on kokeiltu varahenkilöstön käyttöä 

tammi-syyskuussa 2020. Toiminta on aloitettu kolmella työntekijäl-
lä, joiden kotipesänä on toiminut Marian palvelukoti Pieksämäellä. 
Varahenkilöstöä on kokeilun aikana käytetty pääasiassa lyhyisiin 
sairauslomiin ja muihin äkillisiin sijaistarpeisiin. Tarkoituksena on 
ollut helpottaa lyhytaikaisten sijaisten pulaa ja sitä kautta vaikuttaa 
yksiköiden työntekijöiden jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Varahen-
kilöstön palvelua käyttävältä yksiköltä on laskutettu sisäisesti päi-
vähinta, joka kattaa varahenkilön käytöstä aiheutuvat kustannuk-
set. Varahenkilöstön työntekijä tekisi työtä kotipesässä, jos hänelle 
ei olisi sijoitusta varahenkilönä muissa yksiköissä. Käytännössä ko-
tipesäpäiviä ei ole juurikaan ollut. Varahenkilöstön toimintaa ja sijoi-
tuksia koko Vaalijalan alueella on koordinoinut Pieksämäen palve-
lukotien johtaja Anne Kontro. 

 
  Varahenkilöstön tarvetta on ollut avopalveluyksiköissä enemmän 

kuin henkilöstöä on ollut käytettävissä. Varahenkilöinä toimivat oh-
jaajat ovat olleet kokeneita ja ammattitaitoisia ja heillä on ollut voi-
massa työssä vaadittavat pätevyydet (esim. lääkeluvat ja oikeudet 
LC-asiakastietojärjestelmään). Yksiköistä on tullut positiivista pa-
lautetta varahenkilöiden työskentelystä. Varahenkilöstöä on vahvis-
tettu lokakuussa yhdellä uudella työntekijällä, jonka kotipesänä 
toimii Sipulin palvelukoti Kuopiossa. Tarkoituksena olisi saada riit-
tävä määrä varahenkilöitä työskentelemään eri puolilla Savoa si-
jaitsevista kotipesäyksiköistä käsin, jotta toiminnasta aiheutuvat 
matkakustannukset saataisiin pidettyä hallinnassa. 

 
  Varahenkilöt toimivat jaksotyössä, työvuorosuunnitelmaan suunni-

tellaan pääasiassa kaksivuorotyötä. Tarvittaessa neuvotellaan työ-
vuoromuutoksista sijoitusyksikön ja työntekijän kanssa toteumajak-
son aikana. Varahenkilöstön työntekijät voivat liittyä työaikapank-
kiin ja tehdä paikallisen sopimuksen joustavasta työajasta. Jokai-
sella varahenkilönä toimivalla ohjaajalla on työmatkapuhelin käytet-
tävissä.  

 
  Työmatkat kuljetaan työntekijän omalla autolla, työmatkoista koti-

pesän ja sijoitusyksikön välillä maksetaan km-korvaus KVTES:n 
mukaisesti. Työaikaan voi sisältyä matka-aikaa enintään 2 tuntia 
päivässä.   Työvuoro voidaan suunnitella  kestämään enintään 10  
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 134 §  28.10.2020 
 
 
 
 
 
Hallitus 134 § tuntia päivässä ja 11 tuntia yössä. Mikäli työntekijä on kuitenkin 

allekirjoittanut sopimuksen pitkistä työvuoroista, voi hän tehdä päi-
väaikaan enintään 14 tuntia yhtäjaksoista työtä. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy varahenkilöstön toiminnan vakiinnuttamisen 

avopalveluihin edellä esitetyllä tavalla ja antaa kuntayhtymän johta-
jalle valtuudet tehdä jatkossa tarvittavat päivitykset järjestelmään. 

  
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  135 §   28.10.2020 
 
 
 
 
 
Työn vaativuuden arviointi Vaalijalan kuntayhtymässä 
 
Hallitus  135 § Henkilöstöpäällikkö on yhdessä pääluottamusmiesten kanssa 

tehnyt valtakunnallisista työn vaativuuden arviointikriteereistä Vaali-
jalan kuntayhtymään sopivat kriteerit eri ammattiryhmille. Työ on 
vaatinut runsaasti työkokouksia viimeisen vuoden aikana. Tällä 
hetkellä työ on siinä vaiheessa, että esimiehet yhdessä työnteki-
jöidensä kanssa arvioivat työtään Webropol-kyselyn avulla. Tarkoi-
tuksena on, että jokaiselle ammattiryhmälle tehdään aluksi kolme 
eri vaativuuskoria. Kyselyjen pohjalta työyksiköt asetetaan näiden 
vastausten perusteella työn vaatimusten mukaisiin koreihin. Seu-
raava paikallinen järjestelyerä (1.4.2021), joka on 0,8 % kunnalli-
sen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta käyte-
tään eri vaativuuskorien rakentamiseen. 

 
  Työn vaativuuden arviointia varten on tehty myös lyhyt ohjeistus 

arviointityöhön, liite nro 5. Ohjeistuksessa on mainittu myös yksit-
täistä työntekijää koskevat poikkeukset, jotka vaikuttavat siihen, 
missä vaativuuskorissa henkilö on palkkansa suhteen esimerkiksi 
opiskellessaan ensimmäistä tutkintoaan tai lääkehoidon osaamisen 
osalta. 

  
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy tehdyt toimenpiteet työn vaativuuden arvioinnin 

toteuttamiseksi Vaalijalassa. 
 
  Päätös: 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 136 §   28.10.2020  
 
 
 
 
 
Henkilökunnan muistaminen jouluna 2020 
 
Hallitus 136 § Koronaepidemia on vaikuttanut maaliskuusta alkaen monin tavoin 

Vaalijalan toimintaan ja mm. supistanut mahdollisuuksia järjestää 
tyhy-tapahtumia ja henkilökunnan virkistystoimintaa. Henkilökun-
nan työkuormitus on kasvanut edelleen syksyllä koronaepidemian 
pahentuessa. Näissä olosuhteissa palvelutoiminta on kuitenkin 
kyetty ylläpitämään hyvänä niin laadullisesti kuin määrällisesti. 

 
  Henkilökunnan muistaminen tässä poikkeustilanteessa on mahdol-

lista tehdä niin, että se on yhdenmukainen lahja kaikille työntekijöil-
le. Lahjan arvo olisi 50 euroa. Rajattu lahja ei ole verotettavaa tu-
loa. 

 
  Lahja annettaisiin kaikille, jotka ovat olleet työ- tai virkasuhteessa 

1.12.2020 ja työ- tai virkasuhteesta on maksettu palkkaa 1.11.2020 
- 1.12.2020, kustannus olisi noin 65 000 euroa. 

 
  Vaalijalan taloudellinen tilanne sallii henkilöstön huomioimisen tällä 

tavalla.  
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus myöntää enintään 65 000 euron määrärahan lahjan anta-

misen henkilökunnalle edellä esitetyllä tavalla jouluna 2020 ja an-
taa kuntayhtymän johtajalle valtuudet päättää lahjan sisällöstä. 

  
  Päätös: 
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Hallitus 137 §   28.10.2020  
 
 
 
 
 
Raportti koronaepidemian vaikutuksesta palvelutoimintaan syksyllä 2020 
 
Hallitus 137 § Vaalijalan palvelutoiminnassa on huomioitu koronaepidemian 

paheneminen syksyn aikana. Henkilökunnan maskien käyttö on 
laajennettu kaikkiin tilanteisiin, joissa turvavälien säilyttäminen ei 
ole mahdollista. Vierailut palveluyksiköihin on minimoitu ja maskien 
käyttövelvoite koskee myös ulkopuolisia työntekijöitä. 

 
  Läheisten vierailut toteutetaan siten, että altistuminen olisi mahdol-

lisimman vähäistä. Kotilomilla ohjeistetaan toimimaan samoin. 
Toiminta asiakkaiden ja läheisten kanssa asiassa perustuu suosi-
tuksiin eikä itsemääräämisoikeutta loukata. 

 
  Palvelutoiminnassa tavoitteena on asiakasryhmien eriyttäminen ja 

se jossain määrin vähentää tekemisen palvelujen kapasiteettia ja 
tuloja. Nenonpellon tilapäishoito toimii syksyllä, kun se keväällä oli 
supistettua. 

 
  Maskien ja muiden suojatarvikkeiden hinnat ovat markkinoilla 

laskeneet siitä huolimatta, että niiden käyttö on lisääntynyt. Vaalija-
la ei saa valtiolta erillistä rahoitusta koronan aiheuttamiin kustan-
nuksiin tai tulojen menetyksiin.  

 
  Vaalijalan henkilökunnasta ja asiakkaista on tiedossa yli 500 tes-

taustulosta, joissa yhdessä keväällä todettiin tartunta. Se ei aiheut-
tanut tartuntaketjua. 

    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. 
  
  Päätös: 
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Hallitus 101 §   19.8.2020  11 
Hallitus 138 §  28.10.2020 
 
 
 
 
Laavunrinteen kiinteistön asettaminen huutokauppaan 
 
Hallitus 101 § Savonlinnassa osoitteessa Laavunkuja 1 sijaitseva Laavunrinteen 

palvelukodin rakennus tyhjenee syyskuussa, kun asukkaat muutta-
vat avattavaan Pääskylahden palvelukotiin. 

 
  Vaalijala omistaa Laavunkujan 1 480 m2 tontin (kiinteistötunnus 

740-009-0047-0001) ja sillä sijaitsevan rivitalotyyppisen rakennuk-
sen ulkomitoiltaan noin 417 m2. Rakennus on vuodelta 1983. Ton-
tin rakennusten tasearvo on noin 90 000 euroa ja tontin noin 
14 000 euroa. 

 
  Vaalijalalla ei tule enää olemaan kohteelle mitään omaa käyttöä.  
    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet asettaa Laavunku-

ja 1 rakennukset ja tontin julkiseen huutokauppaan ja päättämään 
huutokaupan ehdoista. Hallitus päättää myynnistä saatujen tarjous-
ten pohjalta. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  ______________ 
 
 
Hallitus 138 § Huutokaupan korkein tarjous Laavunrinteestä oli 20 000 euroa. 

Mikäli se myydään huutokaupan hinnalla, heikentää erotus tasear-
voon vuoden 2020 tilinpäätöstä. Laavunrinteen ylläpitäminen tyhjä-
nä tuottaa kuitenkin kuluja jatkuvasti. Kauppakirjaluonnos on liit-
teenä nro 6. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet myydä huutokau-

pan perusteella Laavunrinteen palvelukodin kiinteistö (rakennus ja 
tontti) huutokauppahinnalla 20 000 euroa ja sopia muista kauppa-
kirjan ehdoista ja allekirjoittaa kauppakirja. 

 
  Päätös: 
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Hallitus 139 §   28.10.2020  
 
 
 
 
 
Jyväskylän kaupungin kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden  
asumispalveluiden kilpailutus 
 
Hallitus 139 § Vaalijalan kuntayhtymä on osallistunut Jyväskylän kaupungin 

kilpailutukseen kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden 
asumispalvelujen hankintaa koskien. Kilpailutukseen osallistuttiin 
Jyväskylässä sijaitsevan Sääksvuoren palvelukodin tarjoaman vaa-
tivan tehostetun palveluasumisen osalta. Sääksvuoren palveluko-
dissa asuu 15 asiakasta, joista 11 on Jyväskylän kaupungin asiak-
kaita. Jyväskylän kaupunki ostaa vuositasolla vaativaa tehostettua 
palveluasumista Sääksvuoren palvelukodilta noin 2 milj. € arvosta. 
Jyväskylän kaupunki ei ole Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunta. 

 
  Jyväskylän kaupunki on tehnyt 24.9.2020 kilpailutusta koskevan 

hankintapäätöksen, jonka mukaan Vaalijalan kuntayhtymä on hy-
väksytty palveluntuottajaksi. Kilpailutuksessa tarjottiin 1.1.2021 al-
kaen Sääksvuoren palvelukodin vaativaa tehostettua palveluasu-
mista hintaan 520 €/kpv. Tämän hinnan on myös Vaalijalan hallitus 
syyskuun kokouksessaan hyväksynyt Sääksvuoren palvelukodin 
hinnaksi vuodelle 2021. Vaalijalan lisäksi Jyväskylän kaupungin kil-
pailutuksessa hyväksyttiin vaativan tehostetun palveluasumisen 
tuottajiksi Attendo, Mehiläinen ja Keski-Suomen Vammaispalve-
lusäätiö sekä uusina toimijoina Helsingin diakonissalaitos ja Validia 
Oy.   

 
  Vaalijalan edellytetään allekirjoittavan hankintasopimuksen Jyväs-

kylän kaupungin kanssa asumispalvelun tuottamisesta, hankinta-
sopimusluonnos liitteenä nro 7. Hankintasopimuksessa Vaalijalan 
kuntayhtymä sitoutuu tuottamaan palvelua tarjousasiakirjoissa esi-
tetyn palvelukuvauksen ja hankintasopimuksen sopimusehtojen 
mukaisesti. Hankintasopimus laaditaan neljäksi (4) vuodeksi 
1.1.2021 - 31.12.2024 väliselle ajalle. Hankintasopimusta on mah-
dollista jatkaa kahdella (2) kahden (2) vuoden pituisella optiolla. 
Sääksvuoren palvelukodin hinnoittelua olisi mahdollista tarkistaa 24 
kk:n välein. Hinnan korotusperusteeksi hyväksytään työehtosopi-
muksen mukainen palkkojen nousu tai muu välitön kustannusten 
nousun peruste (maks. 1 %). Laskutuskäytäntönä täytyy noudattaa 
Jyväskylän kaupungin esittämää muotoa, joka poikkeaa esimerkik-
si asiakkaan karenssipäivien laskutavan osalta Vaalijalan käytän-
nöstä.  
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Hallitus 139 §  28.10.2020 
 
 
 
 
 
Hallitus 139 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy Vaalijalan osallistumisen Jyväskylän kaupungin 

toteuttamaan asumispalvelujen kilpailutukseen ja valtuuttaa kun-
tayhtymän johtajan allekirjoittamaan Jyväskylän kaupungin ja Vaali-
jalan välisen hankintasopimuksen. 

 
  Päätös: 
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Hallitus 140 §   28.10.2020  
 
 
 
 
 
Ulkoilureittisopimus Tyyrinvuori Rautalampi 
 
Hallitus 140 § Rautalammin kunta on halukas rakentamaan hakemansa avustuk-

sen turvin Kuutinharjun tilalle (kiinteistötunnus 686-411-6-353) osit-
tain esteettömän ulkoilureitin Tyyrinvuoren ympäri. Reitti kulkisi 
pääosin Vaalijalan alueella. Reitti ei haittaa metsänhoitoa, mutta 
sen alle jää noin 0,6 ha maapohjaa.  

 
  Asiasta on laadittu sopimusluonnos, liite nro 8. 
    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy ulkoilureitin tekemisen Kuutinharjun tilalle sopi-

musluonnoksen ehtojen mukaisesti. 
  
  Päätös: 
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Hallitus 141 §   28.10.2020  
 
 
 
 
 
Soteuudistuksen lakiluonnokset 14.10.2020 
 
Hallitus 141 § Lausuntokierroksen jälkeen sotelakiluonnoksia on päivitetty ja 

paketti menee Valtioneuvoston lainsäädännön arviointineuvostolle. 
Linkki lakipakettiin: https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-14.10.2020. 
Esityksen laajuus on yli 1400 sivua, joten siihen perehtyminen on 
vaativaa. 

 
  Vaalijalan tavoitteita on päivityksessä heikosti huomioitu. Ilahdutta-

vaa on se, että vaativimpien erityistä tukea tarvitsevien ihmisten 
olemassaolo Suomessa on tunnustettu. Tulevien hyvinvointialuei-
den yhteistyöstä on monta mainintaa, mutta lähinnä yhteistyöalue-
tasolla. Valtakunnallisten julkisten palvelujen tuottamisen malli 
puuttuu edelleen. 

 
  Ylimaakunnalliset erityishuoltopiirit ollaan edelleen pirstomassa 

hyvinvointialueille, tosin yhteistyösopimuksessa asioista pitää so-
pia. Tarpeiltaan vaativimpien asiakkaidemme palvelujen tulevai-
suus jätetään hyvinvointialueiden sopimisen varaan. Mahdollisuu-
tena pidetään sosiaalihuollon keskittämisasetusta, mutta sen tar-
peen arviointi jää tulevaan lainsäädäntötyöhön. 

 
  Vaalijalan tavoitteiden toteutuminen soteuudistuksessa on edelleen 

kaukana ja niiden eteenpäin vieminen vaatii lisäponnisteluja. Aikaa 
vaikuttaa valmisteluun on joulukuun alkuun, jolloin sotelakiesitykset 
annetaan eduskunnalle. Sen jälkeen voi yrittää vaikuttaa valiokun-
tien työskentelyyn. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus keskustelee asiasta ja tekee tarvittavat linjaukset vaikutta-

mistyössä. 
  
  Päätös: 
 

https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-14.10.2020
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Hallitus 142 §   28.10.2020 
 
 
 
 
 
Yhtymäkokouksen koollekutsuminen 
 
Hallitus 142 §  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus 
 
  1 päättää perussopimuksen 11 §:n nojalla kutsua yhtymäko-

kouksen koolle 18.11.2020 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. - 30.9.2020 
   3 Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 

2022 - 2023 
4 Sidonnaisuusilmoitukset 2020 

   5 Yhtymäkokousedustajien aloitteet ja hallitukselle osoitettavat  
 kysymykset 
6 Valitusosoituksen antaminen 

 
  3 lähettää kokouskutsun ja esityslistan jäsenkuntien hallituksille 

sekä kuntayhtymälle ilmoitetuille yhtymäkokousedustajille 
 
  4 merkitsee tiedoksi liitteenä nro 9 olevan ääni- ja edustajamää-

räluettelon. 
 
  Päätös: 
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus  143 § 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. 

 
  Määräyskirjat  Päätösnumero   
  Kuntayhtymän johtaja 71 - 76 
  Avopalvelujen johtaja 761 - 781 
  Johtava lääkäri  30 
  Kuntoutuksen johtaja 913 - 949 
  Talouspäällikkö  9 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Rehtori  - 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja 392 - 441 
  Avopalvelujen johtaja 984 - 1161 
  Johtava lääkäri  232 - 273 
  Kuntoutuksen johtaja 1604 - 2150 
  Talouspäällikkö  65 - 80 
  Henkilöstöpäällikkö 89 - 120 
  Rehtori  80 - 90 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö 170 - 226 
 
  Hankintapäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja H14 - 16 
  Talouspäällikkö  H9 
  Kiinteistöpäällikkö H6 - 7 
   
  Ylläpitomaksupäätökset  
  Talouspäällikkö  269 - 294 
 
  Muut päätökset 
  Kuntayhtymän johtaja 10 
  - Asiakkaan aiheuttaman autovahingon korvaaminen 
  Avopalvelujen johtaja 28-29 
  - Korvausvaatimuksia 2 kpl 
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Hallitus 143 §   28.10.2020 
 
 
 
 
 
Hallitus 143 § 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 144 §   28.10.2020 
 
 
 
 
 
Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus 144 § Saapuneet kirjeet 
 
  Kuntaliitto 

- Kuntavaalit 18.4.2021, yleiskirje 12.10.2020 
- Vaalikelpoisuus valtuustoon, yleiskirje 12.10.2020 

 
  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Tarkennuksia kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan lakiin, 
15.10.2020 

- Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden 
käyttömaksut vuodelle 2021 on vahvistettu, 21.10.2018 

 
  Muuta (asiakirjat nähtävänä Essissä) 

- Puitesopimus, Vaalijala/Hämeenlinna 2.10.2020 
- Vaalijalan esitys eri maksuluokkien hinnankorotukseksi 2021, 

Suonenjoen sosiaaliltk:n päätös 24.9.2020 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2020/kuntavaalit-1842021
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2020/vaalikelpoisuus-valtuustoon
https://stm.fi/-/tarkennuksia-kuntouttavaa-tyotoimintaa-koskevaan-lakiin
https://stm.fi/-/terveydenhuollon-valtakunnallisten-tietojarjestelmapalveluiden-kayttomaksut-vuodelle-2021-on-vahvistettu
https://stm.fi/-/terveydenhuollon-valtakunnallisten-tietojarjestelmapalveluiden-kayttomaksut-vuodelle-2021-on-vahvistettu
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Muut asiat 
 
Hallitus  145 § 
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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 30.10. - 13.11.2020 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 

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

