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Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 15 §  21.11.2018 
 
 
 
 
 
Yhtymäkokouksen avaaminen 
 
Yht.kok. 15 § Hallintosäännön 91 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen puheen-

johtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja avaa kokouk-
sen ja johtaa puhetta, kunnes kokoukselle on valittu puheenjohtaja 
ja yksi varapuheenjohtaja.  

 
  Kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii kuntayhtymän talousjohtaja tai 

hänen määräämänsä henkilö. 
 
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 16 §   21.11.2018 
 
 
 
 
 
Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen sekä ääniluettelon 
hyväksyminen 
 
Yht.kok. 16 § Perussopimuksen 11 §:n mukaan kukin jäsenkunta nimeää yhtymä-

kokoukseen yhden edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden 
sadasosan kokouksen enimmäisäänimäärästä voi kunta nimetä 
kaksi edustajaa. Kunta voi valita kullekin edustajalle henkilö-
kohtaisen varajäsenen. 

 
  Kuntakohtainen, perussopimuksen 12 §:n määräysten mukaisesti 

vuoden 2017 tilinpäätöksen mukainen äänimääräluettelo on liitteenä 
nro 1. Sen mukainen kokouksen 21.11.2018 enimmäisäänimäärä on  
2 031 ääntä, jolloin oikeus kahteen kokousedustajaan on kunnalla, 
jonka äänimäärä on vähintään 21 ääntä. 

 
  Perussopimuksen 11 §:n 2 momentin mukaan edustajavalinnoista 

on ilmoitettava kuntayhtymän hallitukselle kirjallisesti viimeistään 
seitsemän päivää ennen yhtymäkokousta. Ellei ilmoitusta ole tehty, 
on edustajan esitettävä kokouksessa kunnan antama valtuutus kun-
nan äänioikeuden käyttämisestä. 

 
 Hallintosäännön 98 §:n mukaan läsnä olevat edustajat ja varaedus-

tajat todetaan nimenhuudolla. Nimenhuudon jälkeen saapuvan 
edustajan on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Pois-
tumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.  

 
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 17 §  21.11.2018 
 
 
 
 
 
Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Yht.kok. 17 § Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet tai 

muutoin poissa olevat kokousedustajat ja heidän saapuvilla olevat 
varaedustajansa, kokousedustajien äänimäärät (edelliset todetaan 
käytännössä puheenjohtajan johdolla suoritettavan nimenhuudon 
yhteydessä) sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätös-
valtainen. 

 
  Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle 

kuntayhtymän hallitus. Hallitus on päättänyt kokouksen 21.11.2018 
koollekutsumisesta 31.10.2018 § 135. 

 
  Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta 

jäsenkuntien siihen mennessä ilmoittamille edustajille, jäsenkuntien 
kunnanhallituksille ja yhtymän hallitukselle. Kokouskutsu on posti-
tettu edellä olevan mukaisesti 7.11.2018. 

 
  Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat 

edustajat edustavat vähintään puolta yhtymäkokouksen enim-
mäisäänimäärästä eli 21.11.2018 kokouksessa 1 015,5 ääntä. 

 
  Yhtymäkokouksen asioiden valmistelu kuuluu kuntayhtymän halli-

tukselle. 
 
  Päätösehdotus: 
 
   Todetaan, että yhtymäkokouksessa läsnä olevien ________ edusta-

jan yhteenlaskettu äänimäärä on _______ ääntä. 
 
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 18 §   21.11.2018 
 
 
 
 
 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
 
Yht.kok. 18 § Yhtymäkokoukselle tulee valita puheenjohtaja ja yksi varapuheen-

johtaja. Yhtymäkokouksen puheenjohtajuus on kokouskohtainen. 
 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous nimeää kokousedustajien keskuudesta kokoukselle 

puheenjohtajan ja tämän estymisen varalta varapuheenjohtajan. 
 
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 19 §   21.11.2018 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Yht.kok. 19 § Hallintosäännön 111 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan 

tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäko-
kousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin 
päätä.  

 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 
  Päätös: 
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Hallitus   127 §  31.10.2018  3 
Yhtymäkokous 20 §  21.11.2018 
 
 
 
 
Vaalijalan talous- ja toimintaraportti 1.1. - 30.9.2018 
 
Hallitus  127 § Talous 
 
  Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 44,5 

miljoonaa eli 72,9 % budjetoidusta. Tuottokertymä on 2,1 %-
yksikköä jaksotettua talousarviota huonompi. Edellisenä vuonna 
tuottojen toteutumaprosentti oli syyskuun lopussa 71,4. Euromää-
räisesti tuotot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 3,2 miljoonaa 
euroa. Kasvu johtuu myyntituotoista. Tasaisella kertymällä toiminta-
tuotot näyttävät jäävän talousarviosta noin 1,7 miljoonaa euroa. 

 
  Jäsenkunnilta saadut myyntituotot ovat kasvaneet edellisvuodesta 

noin 2 miljoonaa euroa ja myynti ulkokuntiin on kasvanut edellises-
tä vuodesta 1,1 miljoonaa. Prosentuaalisesti kuntalaskutus on kas-
vanut edelliseen vuoteen verrattuna 8,1 % josta jäsenkuntien las-
kutus on kasvanut 6,6 % ja ulkokuntien 13,7 %. Talousarviossa jä-
senkunnilta saataviin korvauksiin on budjetoitu 43,9 miljoonaa ja to-
teutuma syyskuun lopussa oli 30,8 miljoonaa, joten tasaisella ker-
tymällä päästään hieman yli 41 miljoonaan euroon, jolloin jäsen-
kuntalaskutuksessa ollaan jäämässä budjettitavoitteesta noin 2,8 
miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna jäsenkuntalaskutus kui-
tenkin kasvaa euromääräisesti. Tilanne jäsenkuntalaskutuksen 
osalta on kuitenkin parantunut alkuvuoden ennusteeseen nähden 
noin miljoonalla eurolla.   

 
  Ulkokunnilta saataviin korvauksiin on budjetoitu 9,4 miljoonaa eu-

roa ja toteutuma syyskuun lopussa oli 8,1 miljoonaa. Mikäli ulko-
kuntien palvelujen kysyntä jatkuu nykyisellä tasolla myös loppu-
vuoden ajan, tulee lopullinen tuottokertymä ulkokuntalaskutukses-
sa olemaan ennätyksellinen noin 10,8 miljoonaa euroa. Tällöin yli-
tys budjettiin verrattuna olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Kokonai-
suudessaan kuntalaskutus on jäämässä budjettitavoitteesta noin 
1,3 miljoonaa euroa. 

 
  Asiakaslaskutus on pysynyt lähes edellisvuoden tasolla toteutuman 

ollessa runsaat 1,8 miljoonaa euroa. Asiakasmaksuihin on budje-
toitu 2,6 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että budjetti-
tavoitteesta jäädään vajaat 0,1 miljoonaa euroa. 

 
  Toimintakulut olivat syyskuun lopussa 42,8 miljoonaa euroa. Kas-

vua edelliseen vuoteen on runsaat 3,8 miljoonaa. Toteutumapro-
sentti on 72,0 eli 3 % -yksikköä jaksotettua talousarviota pienempi. 
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Hallitus 127 § Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana toteutuma oli 69,2 ja 

jaksotettu talousarvio 5,8 % -yksikköä pienempi. 
 
  Näin ollen toimintakulut ovat pysyneet talousarvioraamissa. Palkko-

ja on maksettu 27,8 miljoonaa euroa eli 74,2 % budjetoidusta. 
Edellisvuoteen verrattuna palkkamenot ovat kasvaneet lähes 3 mil-
joonaa euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan palkkamenot näyt-
täisivät toteutuvan budjetin mukaisesti. Kokonaisuudessaan henki-
löstömenot ovat alkuvuonna toteutuneet hieman talousarviota pie-
nempinä.   

   
  Palvelujen ja tarvikkeiden ostot ovat toteutuneet alle talousarvion, 

joten budjetti näiden osalta toteutunee hyvin. 
   
  Toimintakulut näyttäisivät syyskuun lopun tilanteen mukaan alittu-

van talousarviosta noin 2,3 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ja toi-
mintakulut näyttäisivät tällä kehityksellä jäävän hieman alle budje-
toidun. 

 
  Toimintakate oli syyskuun lopussa 1,7 miljoonaa euroa eli vajaat 

0,1 miljoonaa talousarviota parempi. Vuosikate 1,7 miljoonaa eli 
vajaat 0,2 miljoonaa talousarviota parempi. Poistot 1,1 miljoonaa ja 
tilikauden tulos + 0,6 miljoonaa. Lomapalkkavarauksen muutos 
huomioon ottaen tämän hetken tilikauden tulos on todellisuudessa 
noin +/- 0 euroa. Tämä on 0,5 miljoonaa euroa edellisvuotta huo-
nompi. 

 
  Esityslistan oheisliitteenä hallitukselle on tuloslaskelma ajalta 1.1 - 

30.9.2018 sekä taulukko pankkitilien alimmista saldoista tammi-
syyskuulta. 

 
  Osaamis- ja tukikeskus 
 
  Osaamis- ja tukikeskuksen Nenonpellon helmikuussa avatun psy-

kososiaalisen kuntoutuksen yksikkö Korallin toiminta on vakiintunut 
ja Koralli on ollut koko vuoden täynnä. 

 
  Kriisiyksikkö Sataman yläkertaan avattiin toukokuussa pintaremon-

tin jälkeen 4-paikkainen nuorten miesten psykososiaalisen kuntou-
tuksen yksikkö Wirta. Wirta-yksikön kuntouksellisena viitekehykse-
nä on yhteisöhoito, dialektinen käyttäytymisterapia sekä motivoiva 
haastattelu.  Wirta korvasi 5-paikkaisen Satama 2 -yksikön. Avaa-
misen jälkeen Wirran toiminta on vakiintunut ja se on ollut täynnä.  
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Hallitus 127 § Nenonpellon yksiköistä muutettiin paljon vuonna 2017 ja 2018 

avopalveluyksiköihin, mikä on suunniteltua laitosasumisen lakkaut-
tamista. Muuttoliike jatkuu vielä 2018 loppuvuonna, koska Sääks-
vuoren palvelukoti valmistui Jyväskylään ja Kuopioon valmistuu yk-
sityisen palvelujentuottajan asumisyksikkö. Muuttoliikkeen vaiku-
tuksesta Nenonpellossa lakkautettiin keväällä 2018 Neliapila-
yksikkö. Nyt vuoden vaihteeseen mennessä useita Saari-yksikön 
asiakkaita muuttaa avopalveluihin ja Saari-yksikkö lakkautuu täl-
löin. Henkilöstölle osoitetaan uudet työpaikat Nenonpellossa ja 
henkilöstö on voinut vaikuttaa sijoittumiseensa.  

 
  Nenonpellossa tarvitaan lasten kuntoukseen muuttuneen toiminnan 

edellyttämät yksilölliset tilat, joissa on huomioitu tilaa myös perheil-
le. Tämän vuoksi on aloitettu tilojen suunnittelu uudelle Kompassil-
le, jossa otetaan edellä mainitut asiat huomioon. Uuden Kompassin 
ja uuden perheiden yksikön suunnittelu on aloitettu arkkitehtitoimis-
ton ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Peruskorjausprosessi 
on tarkoitus aloittaa kesällä 2019. 

 
  Syksyn 2018 aikana on hahmoteltu uusia hinnoittelun periaatteita 

Nenonpellon kuntoutusyksiköihin ja oppilaskoteihin. Hinnoittelu on 
5 - 6-portainen ja tarkoituksena on yksinkertaistaa hinnoittelua. Täl-
löin luovuttaisiin lyhyt- ja pitkäaikaiskuntoutuksen hinnoittelusta, 
vaikeahoitoisuus- ja tahdon vastaisen erityishuollon lisistä sekä 
henkilökohtaisten avustajien nimeämisestä. Nämä kaikki nykyisen 
hinnoittelun perusteet lisätään portaiden mukaisiin uusiin palvelu-
kuvauksiin. Hinnat määritellään kohtuullisiksi.  

 
  Nenonpellon yksiköissä kiinnitetään turvallisuuteen paljon huomio-

ta. Vuoden vaihteessa Nenonpellon turvallisuuden lisäämiseksi 
varsinkin yöaikaan sekä viikonloppuisiin suunnitellaan otettavaksi 
vartijapalvelut käyttöön toistaiseksi.  Tarjouksia vartiointifirmoilta 
pyydetään loppusyksystä. Vartijapalvelun on tarkoitus palvella 
myös Pieksämäen keskustassa ja Naarajärvellä sijaitsevia pieniä 
lasten ja nuorten kuntoutusyksiköitä.  

 
  Asiantuntijapalveluissa ja poliklinikoilla on kehitetty tämän vuoden 

aikana asiakastyön kirjaus- ja tilastointikäytäntöjä. Lisäksi on yhte-
näistetty ja tarkennettu palveluprosesseja. Poliklinikkapalveluja ja 
liikkuvia kuntoutuspalveluja on sopeutettu kysyntään. Lääkärire-
surssien niukkuus Nenonpellossa on kevään ja kesän aikana pa-
hentunut, vaikka erilaiset rekrytointikanavat ovat olleet käytössä.  
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Hallitus 127 § Myöskään nykyiset puheterapiaresurssit eivät ole riittävät rekrytointi 

yrityksistä huolimatta. Muiden asiantuntijoiden resurssitilanne on 
hyvä. 

 
  Perusopetus 
 
  Sateenkaaren erityiskoulun vakituisten oppilaiden määrä oli syys-

kuun lopussa 70. Vakituisten oppilaiden käyttöpäiviä oli syyskuun 
lopussa 7649 (v. 2017, 7164), vastaavasti lyhytaikaisessa kuntou-
tuksessa olevien oppilaiden käyttöpäivämäärä oli 1409 (v. 2017, 
1169). Kaikki oppilaspaikat ovat täynnä. Kysyntää vapaista oppi-
laspaikoista kotoa käyvien osalta on edelleen. Tällä hetkellä on jo-
nossa 2 päivittäin kotoa käyvää oppilasta syksylle 2019. Yhdestois-
ta opetusryhmä päätettiin jättää perustamatta syksyllä 2018, koska 
viransijaisuuteen ei saatu kelpoisuuden omaavaa opettajaa.  

 
  Konsultaatiopalvelut herättävät kunnissa kasvavaa kiinnostusta. 

Uutena kokeiluna oli syksyllä oppilas kuukauden kouluarviointijak-
solla siten, että hän kävi koululla päivittäin kotoa käsin taksilla. 
Konsultaatiolle on selkeä tarve olemassa kunnissa. Palaute teh-
dyistä konsultaatioista on ollut kunnista positiivista. Konsultaatiota 
on tehty vuoden 2018 aikana kolmeen kuntaan.  

 
  Uuden koulurakennuksen rakentaminen Nenonpellossa etenee 

aikataulun mukaan. Keväällä luokkien toimintarakenteisiin tehtiin 
lähinnä kalustuksellisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat myös kuu-
dennen luokan sijoittumisen uusiin tiloihin. Toiminnallisen opetuk-
sen tila kalustetaan luokkakäyttöön siten, että kalusteet on helposti 
siirrettävissä, kun halutaan opettaa toiminnallisesti tilaa hyödyntä-
en.  

 
  Syksyllä 2018 kaksi Sateenkaaren erityiskoulun luokkaa siirtyi 

Pieksämäen keskustan tuntumaan entisen Tahiniemen koulun ti-
loihin. Tiloihin löytyi helposti ne oppilaat, jotka olivat jo kuntoutuk-
sessa edenneet siihen vaiheeseen, että taidot riittävät opiskeluun 
Nenonpellon ulkopuolella. Tahiniemi on ollut suosiossa etenkin ko-
toa käyvien oppilaiden kohdalla. Yhteistyötä Spesian kanssa on tii-
vistetty ja yläkoulun oppilaille on jo suunniteltu tutustumiset Spesi-
alle. Seurakuntaopiston kanssa asiaa työstetään parhaimmillaan.  

 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä  Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  127 § 31.10.2018 7 
Yhtymäkokous 20 § 21.11.2018 
 
 
 
 
Hallitus 127 § Sateenkaaren erityiskoulu on mukana keväällä 2018 käynnistetys-

sä vaativan erityisen tuen VIP-verkostotyöskentelyssä. Verkosto 
muodostuu viidestä valtakunnallisesta yhteistyöalueesta. Kehittä-
mistoiminnan tavoitteena on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuk-
sen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaami-
sen alueellisia voimavaroja.  Tavoitteena on vastata nykyistä jous-
tavammin ja monipuolisemmin vaativan erityisen tuen oppilaiden ja 
heidän opettajiensa tarpeisiin lasten ja nuorten omissa toimintaym-
päristöissä, kuten lähikouluissa. Ennaltaehkäisevä työote painottuu 
toiminnassa, jonka vakiinnuttaminen on pitkän tähtäyksen tavoite.  
Kehittämistoiminnan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskes-
kus Valterin kanssa. Sateenkaaren erityiskoulu kuuluu Kysin alu-
eelliseen kehittämisryhmään ja toimii Kysin alueen ydinryhmässä 
sekä sen puheenjohtajana vuosina 2018 - 2020. 

 
  Asuminen ja tekeminen 
 
  Asumispalvelut ja tekemisen palvelut (päivätoiminta, työtoiminta, 

kuntouttava työtoiminta) ovat toteutuneet tammi-syyskuussa 2018 
suunniteltujen käyttöpäivien osalta hieman tavoiteltua paremmin.  

 
  Vuoden 2018 alussa avattiin Mikkeliin Siekkilän palvelukoti Essoten 

alueelta muuttavien asiakkaiden tarpeisiin. Siekkilän palvelukotiin 
rekrytointiin 35 uutta vakituista työntekijää. Sääksvuoren palveluko-
ti on valmistunut Jyväskylään lokakuussa 2018. Toiminta käynnis-
tyy marraskuussa. Palvelukotiin muuttavat asiakkaat ovat Keski-
Suomen alueelta. Sääksvuoren palvelukotiin on rekrytoitu 43 uutta 
vakituista työntekijää. Molemmissa palvelukodeissa on 15 asiakas-
paikkaa autisteille ja vahvaa psykososiaalista tukea tarvitseville 
asiakkaille. Molemmat palvelukodit toteuttavat vaativaa, kuntoutta-
vaa tehostettua palveluasumista, jonka avulla puretaan ja ehkäis-
tään laitosasumista. Syksyn 2018 aikana käynnistetään Kuutinhar-
jun palvelukodin uudisrakennusten rakennustyöt Rautalammille. 
Vanhat heikkokuntoiset rakennukset puretaan kunnan toimesta uu-
sien rakennusten valmistuttua. Kuutinharjun palvelukotiin tulee 18 
asiakaspaikkaa aluksi Kuutinhajun nykyisille asiakkaille ja myö-
hemmin myös laitoksesta muuttavien asiakkaiden tarpeisiin.  
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Hallitus 127 § Varkaudessa, Savonlinnassa ja Pieksämäellä on tehdään parhail-

laan suunnitelmia heikkokuntoisten palveluasumisen tilojen remon-
toimiseksi ja parantamiseksi. Harkittavaksi tulee myös uudisraken-
tamisvaihtoehto, jos remontointi osoittautuu kannattamattomaksi. 
Mikkelin Savoset monipalvelukeskus muuttaa loppuvuodesta 2018 
Rantakylään uusiin vuokratiloihin. Myös Pieksämäen ja Juvan Sa-
voset monipalvelukeskusten osalta arvioidaan parhaillaan tilarat-
kaisuja ja vuokrasopimusten sisältöä yhteistyössä vuokranantajien 
kanssa. 

 
  Avopalveluissa on käytössä palvelu- ja hoitosuunnitelmana ”Minun 

elämäni suunnitelma” asumispalveluissa ja ”Yksilöllinen toiminta-
suunnitelma” työ- ja päivätoimintapalveluissa. Kevään 2018 suunni-
telmien käyttöä ja toimivuutta on arvioitu. Parhaillaan on menossa 
suunnitelmien kehittämistyö arvioinnin pohjalta.  

 
  Vuoden 2018 lopussa päättyvät STM:n kaksivuotiset kärkihank-

keet. OSSI-hankkeessa on kehitetty yhteistyössä Essoten kanssa 
omais- ja perhehoidon sääntökirjaa, omais- ja perhehoidon kes-
kuksen toimintaa Etelä-Savossa ja perhehoidon yhteneviä käytän-
töjä. Savon OTE-hankkeessa on mallinnettu osallisuutta edistäviä 
päivätoimintapalveluja ja palveluprosesseja kehitysvammaisen 
henkilön näkökulmasta. Molemmat hankkeet ovat saavuttaneet ta-
voitteensa. Hankkeiden tulokset jäävät elämään Vaalijalassa ja nii-
tä levitetään myös Vaalijalan ulkopuolelle. Savon OTE-hankkeen 
tulosten levittämiseksi laaditaan Pohjois- ja Etelä-Savon maakun-
tien, STM:n ja THL:n edustajien kanssa konsensussopimukset, 
joissa sitoudutaan tulosten levittämiseen hankkeen päättymisen 
jälkeenkin. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen yhtymä-

kokoukselle tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  ______________ 
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Yht.kok. 20 § Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi raportin Vaalijalan taloudesta ja 

toiminnasta 1.1. - 31.9.2018. 
 
  Päätös: 
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Vuoden 2019 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2020 - 2021 
  
Hallitus 128 § Vuoden 2019 talousarvion toimintatuotot ovat yhteensä 78 314 220 
  euroa, joita sisäisiä tuottoja on 13 293 730 euroa ja ulkoisia 

65 020 490. Kuluvan vuoden talousarviossa ulkoiset tuotot ovat 
61 054 100 euroa. Kokonaistulot kasvavat kuluvan vuoden talous-
arvioon verrattuna 4,7 miljoonaa eli 6,4 %. Ulkoiset tuotot kasvavat 
kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vajaat 4 miljoonaa eli 6,5 
%. 

 
  Kuluvaan vuoteen verrattuna toimintatuottoja lisäävät pääasiassa 
  seuraavat asiat: 

-  Sääksvuoren palvelukodin ensimmäinen täysi toimintavuosi 
-  Nenonpellon yksikköjen suoritehinnoittelun uudistaminen. 
    
Kuluja vastaavasti lisäävät: 
- Sääksvuoren palvelukodin ensimmäinen täysi toimintavuosi 
- KVTES:n palkankorotukset ja tuloksellisuuteen perustuva kerta-

erä 
 

  Nenonpellon yksiköissä perittävien suoritetuottojen kasvuksi on 
arvioitu 4 prosenttia. Asiakasmaksuja on budjetoitu maltillisemmin 
kuluvan vuoden budjettiin verrattuna. Avopalvelujen yksiköissä hin-
nat ovat yksikkökohtaiset ja niissä tehdään toteutuneisiin kustan-
nuksiin perustuvat välittömät hintojen tarkistukset. 
 
Toimintakulut ovat yhteensä 76 710 830 euroa, joista sisäisiä kulu-
ja on 13 293 730 ja ulkoisia 63 417 100 euroa. Kokonaiskulut kas-
vavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 4,8 miljoonaa eli 6,6 
%. Ulkoiset kulut kasvavat kuluvan vuoden talousarviosta 4 miljoo-
naa eli 6,8 %. Kasvu selittyy pääosin palkkakulujen kasvusta, noin 
4,3 % (Kvtes) sekä muusta toiminnan laajenemisesta. 
 
Nettomenot (toimintakate) on 1 603 390 euroa. Rahoitus-
tuotot/kulut (korkokulut) -134 800 euroa. 
 
Vuosikate on 1 468 590 euroa, poistot 1 450 960, joten talousarvi-
on mukainen tilikauden tulos on ensi vuonna + 17 630 euroa. 
 
Nettoinvestoinnit vuonna 2019 ovat 4,4 miljoonaa euroa eli 0,5 mil-
joonaa kuluvan vuoden talousarviota suuremmat. Suurimmat inves-
tointikohteet ovat rakennusten 20 (Sateenkaari) ja 22 (uusi Kom-
passi) peruskorjaukset, yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.  
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Hallitus 128 § Lisäksi Kuutinharjun palvelukodin rakentaminen, jonka vuoden 

2019 bruttokustannus on 2,3 miljoonaa ja tähän on budjetoitu 
ARAn avustusta 0,9 miljoonaa. Näin ollen nettokustannukseksi jää 
1,4 miljoonaa. Irtaimeen omaisuuteen on budjetoitu 0,4 miljoonaa 
euroa. Lainanottovaraus talousarviossa on 2,5 miljoonaa euroa. 
   
Liitteenä nro 1 on ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 
2020 - 2021 talous- ja toimintasuunnitelmaksi. 
 
Liitteenä nro 2 on Vaalijalan vanhempainneuvoston kannanotto 
sote-uudistukseen. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt suunnitelman 
kokouksessaan 30.10.2018. 
 

  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus hyväksyy vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2020 - 

2021 talous- ja toimintasuunnitelman ja esittää sen edelleen yhty-
mäkokouksen hyväksyttäväksi. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  ______________ 
 
 
Yht.kok. 21 § Liitteenä nro 2 on vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020 - 2021 

talous- ja toimintasuunnitelma. 
 

Liitteenä nro 3 on Vaalijalan vanhempainneuvoston kannanotto 
sote-uudistukseen. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt suunnitelman 
kokouksessaan 30.10.2018. 

 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 

2020 - 2021 talous- ja toimintasuunnitelman liitteen nro 2 mukaise-
na. 

 
  Päätös: 
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Suoritteiden hinnoittelun perusteet 
 
Hallitus 129 § Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous vahvistaa 

talousarvion hyväksymisen yhteydessä suoritteiden hinnoittelupe-
rusteet. Hallitus vahvistaa hinnat joulukuun kokouksessaan. 

 
   Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
   Hallitus esittää yhtymäkokoukselle suoritteiden hinnoitteluperus-

teiksi vuonna 2019 seuraavaa: 
 

1 Jäsenkunnalta palvelun tuottamisesta perittävien suoritehinto-
jen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää ko. palve-
lun tuottamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, hallinnon 
yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömät ja hallin-
non yleiskustannukset perustuvat todellisiin kustannuksiin. 
Pääomakustannukset sisältävät rahoituskustannukset ja suun-
nitelman mukaiset poistot. Peruspääomalle maksettava korko 
kohdennetaan suoritehintoihin toimialoittain eri toiminnoille nii-
den käyttöomaisuuden poistojen mukaisessa suhteessa. 

 
2 Nenonpellon yksiköiden suoritehintoja jäsenkunnille määrättä-

essä käytetään tarvittaessa aikaisempien vuosien ali-/ylijäämiä 
hintatason vakauttamiseksi. 

 
3 Nenonpellon yksiköiden oppilaskotien suoritehinnat ovat 5-6 

portaisessa hinnastossa ja Nenonpellon kuntoutusyksiköillä on 
oma 5-6 portainen hinnasto. Kuntoutusyksikkö Puistolan suori-
tehinta on 1. tasolla alhaisempi.  

 
4 Kuntakorvausten perusteena olevat suoritteet muodostuvat 

käyttöpäivistä ja käyntikerroista, jotka määritellään sosiaali- ja 
terveydenhuollon maksulain ja -asetuksen määräysten mukai-
sesti soveltuvin osin. 

 
5 Asiakkailta perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja tervey-

denhuollon maksulain ja -asetuksen määräysten mukaisesti.  
 
6 Muilta kuin kuntayhtymän jäsenkunnilta peritään osaamis- ja tu-

kikeskuksessa myydyistä palveluista käyttöpäivän/käyntikerran 
mukainen hinta lisättynä 20 %:lla, mikäli Vaalijalan ja kunnan vä-
lillä on puitesopimus tai vastaava, korotus on 10 %.   
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Hallitus    129 § 7 Kun asiakkaan poikkeuksellisen suurten yksilöllisten tarpeiden 

ja turvallisen hoidon järjestämiseksi hänelle palkataan avopal-
veluissa henkilökohtainen avustaja/avustajia, peritään lisämak-
suna keskimääräinen avustajan/avustajien palkkauskustannus. 
Hinnoittelussa huomioidaan avustajan tarve viikon aikana ja 
osapäivät hinnoitellaan erikseen. Päätöksen tekee avopalvelu-
johtaja.  

 
8 Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoimintaan osallistuvan asiak-

kaan kuljetuskustannukset maksaa Vaalijala, ellei toisin ostajan 
kanssa sovita.  

 
  9  Sosiaalihuollollisesta työtoiminnasta ja kuntouttavasta työtoi-

minnasta määritellään suoritehinta ko. toimipisteen arvioidun 
kustannuksen perusteella näiden toimintojen kustannusraken-
ne huomioiden. 

 
  10 Tarjouspyyntöihin perustuvissa palveluiden myynneissä hin-

ta muodostuu ostajan hyväksymän tarjouksen perusteella. Hal-
litus voi tarvittaessa antaa Vaalijalan tarjousmenettelyyn liitty-
vää ohjeistusta. 

 
  11 Monipalvelukeskuksissa niistä asiakkaista, joiden työvalmen-

nuksen ja -ohjauksen kustannukset poikkeavat olennaisesti ao. 
yksikön käyttöpäivän keskimääräisistä kustannuksista, peritään 
hallituksen erikseen päättämien periaatteiden mukainen mak-
su.  

 
12 Peruskoulun vakinaisista oppilaista hallitus vahvistaa tarvitta-

essa lisämaksun. 
 
13 Peruskoulun tilapäisistä oppilaista, joiden valtionavustus mak-

setaan kotikuntaan, peritään todellisia kustannuksia vastaava 
maksu. 

 
14 Yövalvotuissa asumisyksiköissä peritään niiltä arkipäiviltä, jol-

loin asiakas ei ole yksikön ulkopuolisessa päivätoiminnassa, 
asumismaksun lisäksi hinnaston kohdan "Muu oma toiminta" 
mukainen hinta (päiväaikainen ohjaus). Jos asiakkaalla on 
henkilökohtainen avustaja, tätä maksua ei peritä samalta ajal-
ta. 
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Hallitus 129 § 15 Mikäli edellä mainituista perusteista muodostuu yksittäista-

pauksissa kohtuuton kokonaishinta, on kuntayhtymän johtajalla 
oikeus sitä kohtuullistaa.  

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  ______________ 
 
 
Yht.kok. 22 § Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous hyväksyy suoritteiden hinnoittelun perusteet vuodel-

le 2019 hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 
 
  Päätös: 
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Kuntayhtymäedustaja Yrjö Merikosken aloite 
 
Hallitus 130 § Kuntayhtymäedustaja Yrjö Merikoski teki aloitteen 6.6.2018 yhty-

mäkokouksessa koskien laitosasumista Nenonpellossa vuoden 
2019 jälkeen, liite nro 3. 

 
  Asiaa on käsitelty mm. Vaalijalan johtoryhmässä. Vaalijala kohtaa 

jokaisen asiakkaansa yksilönä. Palvelujen sisältö muodostuu hä-
nen yksilöllisten tarpeidensa mukaan, jossa myös lääketieteen nä-
kökulma huomioidaan. Asiakkaan palvelujen tuottamispaikan va-
linnassa palvelujen järjestämisvastuussa oleva toimija eli kotikunta 
tai kuntayhtymä, jolle tehtävä on siirretty, on asiassa päättävässä 
asemassa. Päätös tulee kuitenkin valmistella kuunnellen asiakkaan 
ja hänen läheistensä tahtoa. Vaalijala kantaa vastuunsa asiak-
kaansa kokonaishyvinvoinnista niin kauan kuin hän asiakkaana on.  

    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus antaa yhtymäkokoukselle edellä esitetyn selvityksen asias-

ta ja ehdottaa asian merkitsemistä tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  _____________ 
 
 
Yht.kok. 23 § Kuntayhtymäedustaja Yrjö Merikosken aloite liitteenä nro 4. 
 
  Päätösehdotus: 
 
  Merkitään tiedoksi hallituksen edellä antama selvitys asiasta. 
 
  Päätös: 
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Yhtymäkokousedustajien aloitteet ja hallitukselle osoitettavat kysymykset 
 
Yht.kok. 24 § Hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioi-

den käsittelyn jälkeen on yhtymäkokousedustajalla oikeus tehdä kir-
jallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asi-
oissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 

 
  Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kuntayhty-

män hallituksen valmisteltavaksi. Yhtymäkokous voi erikseen päät-
tää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on 
valmisteltava. 

 
  Hallituksen on vuosittain kevätkokouksessa esitettävä yhtymäko-

koukselle luettelo kokousedustajien tekemistä ja hallitukselle lähete-
tyistä aloitteista, joita yhtymäkokous ei edellisen vuoden loppuun 
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin 
toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhtymäkokous voi todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

 
Hallintosäännön 123 §:n mukaan yhteensä vähintään neljäsosaa ko-
kouksessa edustettuina olevista äänistä edustavat kokousedustajat 
voivat tehdä kuntayhtymän hallitukselle osoitetun kirjallisen kysy-
myksen kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. 
Hallituksen on vastattava kysymykseen seuraavassa yhtymäkokouk-
sessa. 

 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous päättää 
 
  1 liittää pöytäkirjaan mahdolliset yhtymäkokousedustajien jättä-

mät hallintosäännön 122 §:n tarkoittamat aloitteet ja 123 §:n 
mukaiset hallitukselle osoitetut kysymykset; ja 

 
  2  päättää mahdollisten aloitteiden johdosta käytävästä lähetekes-

kustelusta. 
 
  Päätös: 
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Valitusosoitus 
 
Valitusoikeus ja valitusperusteet 
 
 Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus kunnallisvalituksen tekemiseen tämän ko-

kouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol-
lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkun-
nalla tai sen jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpa-
noa, ei valitusta kuitenkaan saa tehdä. 

 
Valitusosoitus 
 
 Muutosta haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 1744, 70101 Kuopio) kirjal-

lisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on 
annettava hallinto-oikeudelle kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun pää-
tös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta 
yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Valitusasiakirjat voi omalla vastuulla lähettää hallin-
to-oikeudelle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin 
niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston au-
kioloajan päättymistä. 

 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa 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 laati-
jan 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 mak-

suista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimak-
sua hallinto-oikeudessa 80 euroa. 

 
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 
 
 Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Vaalijalan osaamis- ja tukikes-

kuksen toimiston virallisella ilmoitustaululla Nenonpellossa 14.12.2018 kello 8.00 - 
15.00 sekä Vaalijalan yleisessä tietoverkossa https://www.vaalijala.fi/poytakirjat  

  
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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