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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  
Tarkastuslautakunta 
 
 
 
 
 
Arviointikertomus kuntayhtymän yhtymäkokoukselle vuodelta 2018 
 
 
 
 
YLEISTÄ  
 
1  Lautakunnan kokoonpano 
 
 Tarkastuslautakuntaan kuuluivat seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 
 

Toimitusjohtaja Pekka Seppä, pj. KOK (Pieksämäki) Yrittäjä Helen Kontturi (Mikkeli) 
Yrittäjä Anita Rikalainen, vpj. SDP (Varkaus) Mielenterveyshoitaja Reijo Hämäläinen (Mikkeli) 
Sairaanhoitaja Mervi Heinonen, KESK (Juva) Rehtori Jari Jalkanen (Mikkeli) 
Rakennusinsinööri Heikki Ropponen, KESK  Tuotantojohtaja Olli Koponen (Varkaus) 
(Leppävirta) 

 
Lautakunnan sihteerinä toimi hallinnon sihteeri Sirpa Kinnunen. 

 
 
2  Kokoukset 
 
  Lautakunta kokoontui 7 kertaa. Käsiteltyjä asioita merkittiin pöytäkirjaan 44 kpl.  
 
 
3  Tutustumiskäynnit 
 
 Tutustuttiin Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa kuntoutus-

yksikkö Korallin ja oppilaskoti Jollan toimintaan. Kuopiossa tutustuttiin Sipulin 
palvelukodin ja Pieksämäellä Linnan Cafén toimintaan.  

 
 
4  Asioiden valmistelu, asiantuntijat 
  
 Kokousten yhteydessä ovat johtavat viranhaltijat selostaneet kuntayhtymän 

toimintaa, tavoitteita ja taloutta. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskerto-
muksen 30.4.2019. Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tilintarkastajan esittämä tar-
kastusraportti 30.4.2019.  

 
 
5  Kustannukset 
 

Tilintarkastuksen kulut olivat 7 788,50 euroa (v. 2017/ 6 892,80) ja tarkastus-
lautakunnan kulut 11 370,73 euroa (v. 2017/ 10 090,81) eli yhteensä 
19 159,23 euroa (v. 2017/ 16 983,61).  
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ARVIOINTIOSA 
 
Koko hallintoa koskeva yleisarvio 
 
Tark.ltk: Lautakunta on tutustunut yhtymäkokouksen ja hallituksen pöytäkirjoihin sekä 

yhtymäkokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan ja hallituksen vahvis-
tamaan käyttösuunnitelmaan sekä vuoden 2018 toimintakertomukseen. 

 
 Yhtymäkokouksen koko kuntayhtymän toiminnalle asettamat tavoitteet on 

pääosin saavutettu. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa 
asiakkaita oli v. 2018 keskimäärin 178 (v. 2017/ 190) ja lyhytaikaisten kuntou-
tusjaksojen määrä oli 1 186 (v. 2017/ 1 245). 

 
 Vuoden 2018 käyttötalouden ulkoinen tulokertymä toteutui budjetoidusti toteu-

tuman ollessa 61 miljoonaa ja toteutumaprosentti 100. Jäsenkuntien maksa-
mat korvaukset alittuivat noin 2,3 miljoonaa. Jäsenkuntien ulkopuolisilta kun-
nilta saatiin myyntituloja 1,7 miljoonaa budjetoitua enemmän. Ulkoiset toimin-
takulut ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,4 miljoonaa euroa (tot.-% 100,6). 
Henkilöstökulut ylittyivät 0,4 miljoonalla eurolla. Maksetut palkat ylittyivät noin 
0,6 miljoonalla eurolla. Vakituisen ja tilapäisen henkilöstön palkkamenot alit-
tuivat verrattuna talousarvioon, mutta vastaavasti sijaisten palkat ja erilliskor-
vaukset ylittyivät.  

 
 Alijäämäistä toimintaa olivat yleishallinto ja sisäiset palvelut sekä palvelutoi-

minnan yhteiset, johon kuuluvat yleisjohto, tutkimus- ja kehittämistoiminta, 
hengellinen toiminta, Kaijärven leirikeskus sekä vanhempainneuvosto. 

 Myös rahoitus oli alijäämäistä ja se koostui pääasiassa lainojen koroista. 
 

 Jäsenkuntien osuudet kokonaistuotoista olivat 68,11 % (vuonna 2017/ 68,28 %). 
  Tilinpäätös osoittaa alijäämää 135 086,84 euroa (v. 2017 ylijäämä 104 945,07 

euroa). 
 
 

Tilinpäätöksen yli-/alijäämät ovat tehtäväalueittain seuraavat: 
 
TEHTÄVÄ ta/nettotulos nettotulos/tp nettotulos/ta nettotulos/tp 
  ulk+sis ulk+sis ulkoiset ulkoiset 
Yleishallinto ja sis.palv. -1 058 860 -730 524 -7 036 630 -6 952 124 
Osaamis- ja tukikeskus 1 480 360  335 844 5 998 020 5 132 357 
Asumispalvelut     
Perhehoito 24 800 46 571 62 410 71 295 
Avopalvelut -125 220 -1 750 864 320 887 006 
Vammaispalvelut 792 050 787 366 817 250 1 006 807 
Palvelutoiminnan yhteiset - 675 520 - 660 780 - 717 780 - 803 161 
Peruskoulu -159 080 106 408 290 940 540 955 
Rahoitus -148 600 - 125 735 - 148 600 - 125 735 
YHTEENSÄ 129 930 -242 600 129 930 -242 600 
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Tilikauden tulos ennen varauksia ulkoisista käyttötalousmenoista on 0,41 % (v. 
2017/ 0,85 %).  

 
 Kuntayhtymän vuosikate oli 1 210 230,74 euroa (v. 2017/ 1 752 355,47). Vuo-

sikate ei riitä kattamaan poistoja ja lainojen lyhennyksiä, joten talous ei ole ta-
sapainossa. 

 
  Toimintakate/-jäämä oli 1 335 985,53 euroa (v. 2017/ 1 864 135,37).  

 
  Kassavaroista rahoitetut investoinnit huomioon ottaen tulorahoitus on  

246 799 euroa ylijäämäinen eli maksuvalmius parani noin 0,2 miljoonaa euroa. 
Tilikauden tulos on - 242 599,88 ja alijäämä varausten muutosten jälkeen 
135 086,84 euroa (v. 2017 ylijäämä 104 945,07).  Taseeseen kirjattava alijää-
mä vuodelta 2018 on 135 086,84 euroa. 
 

  Taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2018 tilinpäätöksen mu-
kaan 6 828 639,10 euroa. Käyttötalouden tulos muodostui 372 529,88 euroa 
talousarviota huonommaksi. 

 
  Tunnuslukuja: omavaraisuusaste 38,96 % (v. 2017/ 41,43 %), kassan riittävyys 

25 päivää (v. 2017/ 24 päivää), suhteellinen velkaantuneisuus 42,27 % (v. 
2017/ 42,10 %).  

 
  Vuoden 2018 tilinpäätös antaa riittävän kuvan toiminnan ja talouden kehityk-

sestä. 
 
  Tutustumisensa perusteella lautakunta toteaa seuraava: 

- hallintoa on hoidettu lakien ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti 
- palvelut on järjestetty tarkoituksenmukaisesti 
- kuntayhtymä on pystynyt mukautumaan ja pyrkinyt aktiivisesti löytämään 

eri vaihtoehtoja tulevan toiminnan järjestämisessä. 
  
 Kunnille on muodostunut realistisempi kuva kustannuskehityksestä. Hinnoitte-

lun muuttaminen suoriteperusteisemmaksi on läpinäkyvämpää ja selkeämpää. 
Eri toimialojen kustannusvastaavat ja kilpailukykyiset hinnat ovat jatkuvuuden 
kannalta oleellisia. Taloutta on edelleenkin hoidettava huolellisesti ja vastuulli-
sesti. Kustannusten nousuun on syytä paneutua vakavasti. Kuntayhtymän si-
tovat tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet.  

                  
 Käyttöaste talousarviossa arvioituun tavoitteeseen nähden toteutui seuraavasti: 

- lasten kuntoutus- ja tutkimushoito 92,73 % (v. 2017/ 83,34 %) 
- nuorten kuntoutus- ja tutkimushoito 92,50 % (v. 2017/ 93,21 %) 
- aikuisten kuntoutus- ja tutkimushoito 89,03 % (v. 2017/ 102,44 %) 
- vaikeavammaisten hoito 92,45 % (v. 2017/ 100,41 %) 
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YHTEENVETO 
 
 Asiakaskunnan muuttuessa yhä vaativammaksi, on henkilöstön ammattitaidol-

la ja koulutuksella pystytty vastaamaan tilanteen vaatimuksiin, joka on tae toi-
minnan jatkuvuudelle. 

 
 Jatkuvat ja suunnitelmalliset rakennuskannan muutokset kysyntää vastaa-

maan on oikea tapa kehittää osaamis- ja tukikeskusta. Koralli-yksikkö valmis-
tui 1/2018. Yksikön olisi pitänyt valmistua jo 10/2017, mutta urakkatarjouksen 
valitusprosessista johtuen rakentamisen aloittaminen viivästyi.  

 Palvelukotien perustaminen on tapahtunut ripeästi ja etenee suunnitelmalli-
sesti. Siekkilän palvelukoti valmistui Mikkeliin 10/2017. Toiminta alkoi vasta 
1/2018, koska maksusitoumuksia asiakkaille ei saatu aikaisemmin. 

 Sääksvuoren palvelukoti aloitti toimintansa marraskuussa 2018. 
 Vuonna 2018 Kuutinharjun palvelukodin ja Sateenkaaren koulun rakennustyöt 

aloitettiin ja keittiön remontti Nenonpellossa saatiin valmiiksi. 
 
 Vakituisia työntekijöitä vuonna 2018 oli 859 (v. 2017/ 739). Vakituisten työnte-

kijöiden määrä on kasvanut uusien palvelukotien myötä.  
 Sairauspoissaoloja työntekijää kohden vuonna 2017 oli 17 pv/työntekijä. 

Vuonna 2018 sairauslomat lisääntyivät kahdella päivällä työntekijää kohden ol-
len 19,8 pv/työntekijä. Suurimmat sairauslomien aiheuttajat olivat tuki- ja lii-
kuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen sairaudet. 
Mielenterveyden ongelmat -ryhmän kasvaminen johtunee asiakasprofiilin muu-
toksesta haasteellisemmaksi.  

 Tällä hetkellä ja entistä enemmän tulevaisuudessa tulee kiinnittää huomiota 
osaavan henkilöstön saatavuuteen. 

   
 Nykyisen lyhennysohjelman mukaiset arviot velkojen ja kunnossapitokustan-

nusten vaikutuksista asiakkaiden vuokriin ja kuntayhtymän talouteen on saatu 
vuonna 2018.  

 
 Jäsenkuntien vähenevä kysyntä on korvattu laajentamalla asiakaspiiriä ja 

omaksumalla erityisosaamista, jota on markkinoitu valtakunnallisesti. Tämä on 
tuottanut tulosta ja sitä on syytä jatkaa. 

 
 Kuntayhtymän tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toimin-

nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
 
 Pieksämäki 30.4.2019 
 
 TARKASTUSLAUTAKUNTA 
 
 
 Pekka Seppä  Anita Rikalainen  
 puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 
 
 
 Mervi Heinonen Heikki Ropponen 
 jäsen  jäsen 

Liite  Rahoitustilanteen muutokset vuosilta 2014 - 2018 
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