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Kokouksen alussa kuntayhtymän johtaja Janne Tapola pitää
ajankohtaiskatsauksen kuntayhtymän purkutilanteesta.

KOKOUKSEN AVAUS
Yht. valt. 1 §

Päätös:
____________________

TODETAAN KOKOUKSEN EDUSTAJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ HYVÄKSYTÄÄN
ÄÄNILUETTELO
Yht. valt. 2 §

Kokouskutsu ja sitä seurannut esityslista on toukokuun 3. päivänä 2019
lähetetty yhtymävaltuuston jäsenille. Lisäksi tieto kokousajankohdasta
on ollut nähtävillä kuntayhtymän ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.

Päätös:
____________________

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Yht. valt. 3 §

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina, valitaan Henna Pitkänen Leppävirralta ja Raimo
Ruotsalainen Mikkelistä.

Päätös:
____________________
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VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Yht. hall. 16 § 22.3.2019 Esityslistan mukana seuraa Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän
tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018, joissa selvitetään
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2018
sekä tilinpäätökseen liittyvät tiedot vuodelta. Toimintakertomukseen
sisältyy henkilöstötilinpäätös vuodelta 2018.
Vuosi 2018 oli Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymälle muutosten
aikaa. Kuntayhtymä totuttautui palvelutuotannon jälkeiseen aikaan.
Metsätilat ja irtaimistoa myytiin. Yhtymävaltuusto päätti jäsenkuntia
kuultuaan esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkua. Toimintavuoden
jälkeen kuntayhtymän johtaja on ainoa jatkava työntekijä.
Tilinpäätös osoittaa 17.792,97 euroa ylijäämää, kun ylijäämää arvioitiin
tulevan 144.756 euroa. Tilinpäätös sisältää 705.533,51 euroa pysyvien
vastaavien myyntivoittoa (kuntayhtymän metsätilat), 767.112,63 euroa
talousarviossa huomioimattomia arvonalentumisia (laitosalue) ja
16.441,99 euroa vaihto-omaisuuden alaskirjauksia.
Toimintatuotot toteutuivat vuoden aikana 124,3 prosenttisesti ja
toimintakulut 103,1 prosenttisesti. Toimintakulut sisältävät 128.215,93
euroa arvioitua suuremmat saatavien poistot.
Vuoden aikana poistettiin kaikki taseen epävarmuudet. Kuntayhtymä
etenee määrätietoisesti kohti hallittua alasajoa.

Esittelijän ehdotus: Yhtymähallitus päättää:
1. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen
2. antaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle
toimenpiteitä varten
3. ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tilikauden ylijäämä, 17.792,97
euroa, siirretään taseen omaan pääomaan edellisten kausien
alijäämiin
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4. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään oikaisuluontoisia
korjauksia ja tarkennuksia tilinpäätökseen
5. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen
edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.
____________________

Tark. ltk. 6 § 25.4.2019

Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle
tiedoksi.

Tark. ltk. 7 § 25.4.2019

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että:
-

Tark. ltk. 8 § 25.4.2019

vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja
tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. –
31.12.2018.

Lautakunta päätti antaa yhtymävaltuustolle arviointikertomuksen
kuntalain 121 §:n tarkoittamana arviointina yhtymävaltuuston
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

____________________

Yht. valt. 4 §

Esityslistan mukana seuraa:
-

-

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän toimintakertomus ja
tilinpäätöstiedot vuodelta 2018. Toimintakertomukseen sisältyy
henkilöstötilinpäätös vuodelta 2018.
tilintarkastuskertomus
tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Päätösehdotus:
1. Yhtymävaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.
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2. Vuoden 2018 tilinpäätös (sisältäen henkilöstötilinpäätöksen)
hyväksytään.
3. Tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Päätös:
____________________
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VARAVALTUUTETUN EROAMINEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOSTA

Yht. hall. 19 § 22.3.2019 Keiteleen kunta on ilmoittanut, että kunnanvaltuusto on 10.12.2018
myöntänyt Pekka Vesteriselle eron muun ohella Itä-Suomen
päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston varaedustajan paikalta.
Keiteleen kunta on valinnut uudeksi varaedustajaksi Timo Kolehmaisen.

Esittelijän ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee saaneensa tiedoksi, että
Pekka Vesterinen Keiteleeltä on eronnut Itä-Suomen päihdehuollon
kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä. Uudeksi
varajäseneksi on valittu Timo Kolehmainen. Asia saatetaan edelleen
yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja saatetaan asia edelleen yhtymävaltuustolle
tiedoksi.

____________________

Yht. valt. 5 §

Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:
_________________
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PETRI SEGERHOLMIN ERO KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ

Yht. hall. 7 § 15.2.2019

Yhtymähallituksen jäsen Petri Segerholm on 8.1.2019 kuntayhtymään
saapuneella viestillä pyytänyt eroa yhtymähallituksesta paikkakunnalta
poismuuton takia (vaalikelpoisuuden menettäminen).
Samalla Segerholm ilmoitti olevansa estynyt saapumasta seuraaviin
kokouksiin, joten kuntayhtymä kutsuu yhtymähallituksen kokouksiin
hänen henkilökohtaisen varajäsenensä (Hanna-Kaisa Lähde), kunnes
uusi jäsen on valittu.

Esittelijän ehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se
myöntää yhtymähallituksen jäsen Petri Segerholmille eron
yhtymähallituksen jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton takia ja
valitsee uuden jäsenen yhtymähallitukseen.

Päätös: Päätösehdotuksen mukainen.
_________________

Yht. valt. 6 §

Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto myöntää Petri Segerholmille eron
yhtymähallituksen jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton takia ja
valitsee uuden jäsenen yhtymähallitukseen.

Päätös:
_________________
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SIDONNAISUUSSELVITYS

Tark. ltk. 9 § 25.4.2019

Kuntalain mukaan tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on
ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä on sovellettu
1.6.2017 alkaen.

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymässä ilmoitusvelvollisia
luottamushenkilöitä ovat yhtymähallituksen jäsenet, yhtymävaltuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Velvollisuus koskee myös
yhtymähallituksen varajäseniä.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä on päihdehuollon johtaja.
Viranhaltijoiden on lisäksi ilmoitettava kunnallisesta viranhaltijasta
annetun lain 18 §:n nojalla sivutoimistaan.

Sidonnaisuusselvityksen mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee
kuntayhtymässä 22 henkilöä.

Kuntalain 84 §:n mukaisesti sidonnaisuusilmoitus tehdään
tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista
tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saapuneet
uudet/päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi, hyväksyy ne ja
edellyttää, että puuttuvat sidonnaisuusilmoitukset saatetaan välittömästi
tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Tarkastuslautakunta saattaa
uudet/päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
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Päätös: Tarkastuslautakunta saattaa päivitetyn Janne Tapolan
sidonnaisuusilmoituksen valtuustolle tiedoksi
____________________

Yht. valt. 7 §

Päivitetty sidonnaisuusilmoitus on nähtävillä kokouspaikalla.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös:
_________________
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KYSELY SIIRTYNEELLE HENKILÖSTÖLLE

Yht. hall. 51 § 12.6.2018 Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 2.11.2017 esittänyt
yhtymähallitukselle, että se kuulee siirtynyttä henkilöstöä keväällä
muutoksen vaikutuksista.
Keväällä muutos oli työntekijöiden näkökulmasta kesken ja huomio oli
kiinnittynyt Tuustaipaleen laitosalueelta lähtöön, joten kyselyä ei ollut
tarkoituksenmukaista toteuttaa vielä tuolloin.
Myös A-klinikkasäätiöltä siirtyi Mikkelissä vuoden 2018 alussa henkilöitä
Essotelle. A-klinikkasäätiöllä on ollut alustavaa mielenkiintoa laatia
kysely siirtyneelle henkilöstölleen yhteistyössä kuntayhtymän kanssa.

Esittelijän ehdotus: Yhtymähallitus määrää kuntayhtymän johtajan
tekemään kuntayhtymän siirtyneelle henkilöstölle kyselyn muutoksen
vaikutuksista.

Päätös: Päätösehdotuksen mukainen.
_____________________________________________________

Yht. hall. 8 § 15.2.2019

Kuntayhtymä toteutti kyselyn loppuvuodesta 2018 siten, että vastaukset
pyydettiin toimittamaan vuoden loppuun mennessä. Kysely toimitettiin
26:lle siirtymälistauksessa mainitulle henkilölle (lisäksi yhden henkilön
yhteystietoja ei tavoitettu). A-klinikkasäätiö ei osallistunut kyselyn
toteuttamiseen.
Kyselyyn vastasi 12 henkilöä eli 46,15 % kirjeellä tavoitelluista.
Vastaajista 9 oli kokoaikatyössä, 2 osa-aikatyössä ja 1 oli mukana
perheen yritystoiminnassa. Vastaajista 9 työskenteli Essotessa, 3 ei.
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Vastaajista 5 työskenteli pääasiassa ja 1 yksi osittain päihdetyössä.
Loput 6 työskenteli muualla kuin päihdetyössä.
Kysyttäessä olisitko kiinnostunut palaamaan Tuustaipaleelle töihin, 6
vastasi kyllä ja 5 ehkä. Eräs vastaaja ei osannut vastata.
Seuraaviin väitteisiin ja kysymyksiin pyydettiin vastaamaan
vastausvaihtoehdoilla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

täysin eri mieltä TAI erittäin tyytymätön
jokseenkin eri mieltä TAI jokseenkin tyytymätön
ei samaa eikä eri mieltä TAI ei tyytyväinen eikä tyytymätön
jokseenkin samaa mieltä TAI jokseenkin tyytyväinen
täysin samaa mieltä TAI erittäin tyytyväinen
en osaa sanoa/ei koske minua.

Kysymykset/väitteet olivat (suluissa vastausten keskiarvo):
Oletko tyytyväinen tapaan, miten Itä-Suomen päihdehuollon
kuntayhtymä hoiti osuutensa liikkeenluovutuksessa? (4,00)
Oletko tyytyväinen tapaan, miten Essote hoiti
liikkeenluovutuksen valmistelun ja siirtymävaiheen? (2,08)
Olen tyytyväinen toteutuneeseen muutokseen. (2,45; yksi
vastaaja ei kertonut mielipidettään)
Päihdepalvelut ovat kokonaisuutena parantuneet Mikkelin
seudulla kuluvan vuoden aikana. (2,25; 4 vastaajaa ei kertonut
mielipidettään)
Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työhösi? (3,5)
Viimeinen kysymys vertautuu kuntayhtymässä syksyllä 2015 tehtyyn
kyselyyn, jossa vastausten keskiarvo oli 4,4.
Siirtyneeltä henkilöstöltä tiedusteltiin avoimessa kentässä kolmea asiaa,
jotka jäivät erityisesti työntekijän mieleen Tuustaipaleen
kuntoutumiskeskuksen ajasta. Vastaukset olivat:
•
•

Kuntoutumiskeskuksen paikka oli loistavalla paikalla.
Työntekijät olivat kävijöitä kohtaan inhimillisiä ja läsnä
olevia.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Itse sain tehdä työtä tärkeässä paikassa, joka sijaitsi
mahtavassa paikassa.
Lämmin ihmiskohtaaminen.
Yhteenkuuluvuuden tunne.
Ihminen ihmiselle -asenne.
Rento/hyvä ilmapiiri; mukavat työkaverit.
Monipuolista päihdetyötä / palveluja.
Oli mukava mennä töihin, en muista montaa kertaa, että
olisi ollut vaikeaa lähteä töihin. Hyvä työpaikka!
Ihmisten kohtaamisen kulttuuri.
Yhdessä tekeminen, innostuminen, yhteisöllisyys.
Vapaus kehittää työtään.
Hyvä yhteishenki.
Asiakkailta saatu palaute myönteistä.
Varma ja reilu työnantaja.
Kaunis ympäristö luonnon keskellä.
Tuustaipale-henki, kunnioittava, ihmisläheinen sekä
asiakkaita että työyhteisöä kohtaan.
Kiinnostava työ, mahdollisuus kehittää omaa työtä ja
kehittyä työssä.
Luonnonläheisyys.
Yhteisöllisyys.
Tuustaipale-henki.
Yhteisöllisyys, niin henkilökunnan kuin asiakkaiden kesken.
Pieni työyhteisö. Tiedonkulku ja kehittäminen helpompaa,
joustavuus.
Kaunis miljöö luonnon keskellä.
Tuustaipaleen miljöö ja sijainti sopivat loistavasti
päihdekuntoutukseen.
Yhteisöllinen ”Tuustiksen henki” näkyi asiakkaissa ja
henkilökunnassa.
Tuustaipaleella oli kehitetty asiakaslähtöisesti erilaisia
palvelumuotoja asiakkaille esim. asumispalvelut.
Tuustis-henki.
9 vuotta eikä suotta hoivaosastolla/tepalla.
Hyvä henki, yhteenkuuluvuuden tunne.
Ainutlaatuinen miljöö.
Tunne siitä, että työllä oli joku tarkoitus.

Esittelijän ehdotus: Yhtymähallitus keskustelee asiasta, merkitsee
kyselyn tulokset tiedoksi ja päättää mahdollisista jatkotoimista.
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Päätös: Yhtymähallitus keskusteli asiasta, merkitsi kyselyn tiedoksi ja
antoi kuntayhtymän johtajalle valtuudet hyödyntää kyselyn tuloksia.
____________________

Yht. valt. 8 §

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

_________________
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TIEDOKSI ASIAT JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Yht. valt. 9 §

Yhtymävaltuusto käsittelee muut mahdolliset asiat.

Päätösehdotus:

Päätös:

____________________
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN

Yht. valt. 10 §

Päätösehdotus: Kuntalain 140 §:n nojalla määrätään, että kokouksen
pöytäkirja pidetään nähtävänä kuntayhtymän verkkosivulla yleisessä
tietoverkossa.

Päätös:

____________________

