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Vuoden 2022 talousarvion tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat 

Hallitus 181 § Kuntayhtymän hallintosäännön 7 luvun 53 §:n mukaan hallitus päät
tää talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksymisestä. Yhtymäko
kous hyväksyi kuntayhtymän talousarvion tehtävätasolla 
24.11.2021. 

Tulosaluekohtaisissa käyttösuunnitelmissa määrärahat on jaettu yk
sityiskohtaisemmin kuin yhtymäkokouksen hyväksymissä tehtäväta
son raameissa. Sisällöllisesti talousarvioon ei ole tehty muutoksia 
yhtymäkokouksen jälkeen ja talousarvion loppusumma on sama kuin 
yhtymäkokouksen hyväksymässä talousarviossa. 

Vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosa on 401 900 euroa ylijää
mäinen. Palvelutuotannon laajenemisesta johtuen kokonaistuotot ja 
-kulut kasvavat edellisestä vuodesta. Kuluja kasvattavat Kvtes:n ja
Sotesopimuksen mukaiset korotukset sekä henkilökunnan määrän
lisäys uusien yksiköiden perustamisen myötä.

Tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat ovat liitteenä 2. 

Valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 3899 224. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 
2022 ja niiden täytäntöönpanon. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Henkilökunnalta perittävien ateriakorvausten tarkistaminen 

Hallitus 186 § Verohallitus on päätöksellään 22.11.2021 tarkistanut luontoisetujen 
raha-arvoja vuodelle 2022, https://www.vero.fi/syventavat-vero-oh
jeet/paatokset/47380/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-vuo
delta-2022-toimitettavassa-verotuksessa-noudatettavista-Juontoisetujen
laskentaperusteista/ . Korvauksia tarkistetaan em. määräyksen mukai

sesti kouluaterian ja pääaterian kohdalla sekä muissa tarkistettavaksi 
esitetyissä kohdissa kustannusten nousun vuoksi. 
Verohallituksen vahvistaman ravintoedun arvo on tavanomaisen lou
naan osalta 7, 15 euroa ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työn• 
antajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannus
ten arvonlisäveron määrä on vähintään 7, 15 euroa ja enintään 11,30 
euroa. Kouluaterian luonteisen aterian sekä kevytlounaan ja lounas
annoksen osalta raha-arvo on 5,36 euroa. Vaalijalassa on käytössä 
myös ns. henkilökunnan esimerkkiruokailu. Hinnat sisältävät arvonli
säveron. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää, että ateriakorvaukset ovat 1.1.2022 lukien seuraavat 
(suluissa vuoden 2021 hinnat): 

Koko lounas ruokasalissa (myös opiskelijat) ............... 7,15 € 
- vieraat ...................................................................... 9,35 € 

Lounasannos (sis. pääruoka, salaatti, juomana vesi) ... 5,40 € 
- vieraat ....................................................................... 6,85 € 

Vieraslounas kabinettitarjoiluna ................................ 12,30 € 

Lounas tai päivällinen .................................................. 5, 70 € 
- monipalvelukeskukset. toimintakeskukset, asumispalvelut

Kevytlounas tai päivällinen .......................................... 5,40 € 
- monipalvelukeskukset, toimintakeskukset, asumispalvelut

(6,90 €) 
(9, 10 €) 

(5,20 €) 
(6,60 €) 

(12, 10 €) 

(5,60 €) 

(5,20 €) 

Talouspäällikkö päättää Nenonpellon yksiköiden muut ateriahinnat (kahvi, 
kahvi leipä yms.) ja avopalvelujen johtaja avopalvelujen muut ateria hinnat. 

Valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 389 9224. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2022 

Hallitus 187 § Vaalijalan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2022 on liit
teenä nro 6. Se on hyväksytty yhteistyötoimikunnassa 23.11.2021. 
Suunnitelman runko on pitkälti sama kuin tämän vuoden suunnitel
massa. 

Vaalijalan kuntayhtymän henkilöstömäärä oli 21.10.2021 yhteensä 1 
397 henkilöä, joista vakinaisessa virkasuhteessa oli 74 ja työsuh
teissa 1 276. Määräaikaisia tuossa tarkastelupisteessä työskenteli 
Vaalijalassa 419 henkilöä. 

Koulutuksen määrä vuonna 2020 jäi alhaiseksi koronaepidemian ai
heuttamista rajoitustoimista johtuen. Vuonna 2022 on tavoitteena 
nostaa se takaisin tasolle 3 pv/työntekijä. Merkittävä jatkuvasti kas
vanut koulutuksen muoto on oppisopimuskoulutus, jossa ollaan 100 
sopimuksen tasolla. Se on lähellä maksimimäärää. 

Etä- ja verkkokoulutus on tullut jäädäkseen merkittäväksi osaksi ko
konaisuutta. 

Valmistelija henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara, p. 050 3899 202. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 
2022. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Vartiointipalvelujen laajentaminen Pieksämäellä 

Hallitus 189 § Nenonpellon oppilaskodeissa ja kuntoutusyksiköissä on toistuvasti 
tilanteita, jossa asiakas aiheuttaa toiminnallaan vakavia vaaratilan
teita henkilökunnalle, ympäristölleen tai molemmille. Ulkoisten uh
kien riski palvelutoiminnalle on myös kasvanut. Käytössä on ollut 
piirivartiointipalvelut, mutta sen vasteaika (min. 30 min.) on liian 
pitkä, jotta siitä saataisiin tarvittavaa nopeaa turvaa. Tilanteet kehit
tyvät nopeasti ja turvaavat toimenpiteet tulee aloittaa välittömästi. 

Vartiointipalvelujen tehostaminen edellyttää paikallisvartiointia Ne
nonpellossa eli vartijan tulee työskennellä siellä. Tämä koskee päi
vätyöajan ulkopuolista aikaa. Paikallisvartija pystyy saapumaan ti
lanteisiin muutamissa minuuteissa ja hän myös kiertää ennalta eh
käisevästi alueella sekä tekee muita soveltuvia tehtäviä. 

Vartija ei osallistu kehitysvammalain mukaisiin itsemääräämisoikeu
den rajoittamistilanteisiin, muuten kuin suojaamalla henkilökunnan 
koskemattomuutta. Näyttöä on siitä, että vartijan läsnäolo tilanteissa 
hillitsee asiakkaan käyttäytymistä ennaltaehkäisevästi. Vakavissa ti
lanteissa vartija voi kutsua vahvistuksen piirivartioinnin puolelta. 

Edellä kuvatun toimintatavan kustannukset vuodessa ovat arvioilta 
120 000 euroa (alv 0) ja hankintaprosessi tulee suorittaa hankintalain 
mukaisesti. 

Valmistelija kuntayhtymän johtaja likka Fritius, p. 050 60278. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy vartiointipalvelujen laajentamisen Vaalijalan Piek
sämäen palveluissa vuoden 2022 aikana, sen kustannukset tulee 
kattaa palvelutoiminnan tuotoista vuoden 2022 nettotulostavoitetta 
vaarantamatta. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymakokous 
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Hallitus 190 § Rakennukseen 10 on peruskorjattavissa 11 - 12 paikkaa yksilölli
seen kuntoukseen. Suunnittelussa huomioidaan edellä kuvatut asi
akkaiden tarpeet ja työntekijöiden turvallinen ja nopea liikkuminen 
rakennuksen sisällä. Peruskorjauksen laajuus on suuri, vanhasta ra
kennuksesta käytetään vain kantavat rakenteet ja julkisivut. Esisuun
nittelu on käynnissä ja urakkalaskentasuunnitelmien valmistelu aloi
tetaan välittömästi. Rakennustyöt aloitetaan syyskuussa 2022. Pe
ruskorjaus valmistuu syksyllä 2023. 

Hankkeen tavoitehintalaskelma on 2654000 euroa, laskelmassa on 
mukana 8 prosentin riskivaraus. Hanke toteutetaan Vaalijalan kas
savaroin. Se valmistuu, kun Vaalijalan palvelutoiminta on jo osa 
Etelä-Savon hyvinvointialuetta. 

Asia on esillä Etelä-Savon hyvinvointialueen VATEn kokouksessa 
22.12.2021, koska hyvinvointialuevalmistelussa on sovittu, että mer
kittävistä hyvinvointialueelle vaikuttavista hankkeista on hyvä olla 
konsensus jo ennen 1.3.2022, jonka jälkeen uusiin hankkeisiin ei lo
pettavissa kuntayhtymissä enää ryhdytä hyvinvointialueen pysyvien 
toimielinten aloittaessa toimintansa. 

Valmistelija kuntayhtymän johtaja likka Fritius, p. 050 60278. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää toteuttaa Nenonpellon rakennus 1 O:n peruskorjaus
hankkeen vuosina 2022 - 2023 edellä esitetyllä tavalla. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Lukkarin palvelukodin korkotukilainan siirtäminen toiseen rahoituslaitokseen 

Hallitus 191 § Lukkarin palvelukodin ARA-ehtoinen korkotukilaina otettiin raken
nushankeen yhteydessä OP Yrityspankki Oyj:ltä yli 1 O vuotta sitten. 
Lainaehtojen mukaan OP:llä on ollut mahdollisuus tarkistaa korko
marginaalia viiden vuoden välein. Viimeisessä tarkistusehdotuk
sessa marginaali oli 1,0 %. Kuntayhtymän johtaja pyysi Kuntarahoi
tus Oyj:ltä tarjouksen lainamarginaalista ja se oli 0,59 %. Kuntayhty
män johtaja haki Valtionkonttorista lupaa vaihtaa rahoituslaitosta ja 
lupa saatiin 23.11.2021. Korkotukilainan pääoma on 934 000 euroa. 

Koska teknisesti kysymys on uudesta korkotukilainasta Kuntarahoi
tukselta, tulee siitä päätös tehdä hallituksessa. Käytännössä Suo
messa korkotukilainoja on jo vuosien ajan myöntänyt vain Kuntara
hoitus. 

Valmistelija kuntayhtymän johtaja likka Fritius, p. 050 60278. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy Lukkarin palvelukodin korkotukilainan ottamisen 
Kuntarahoitus Oyj:tä ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoit
tamaan laina-asiakirjat. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Varkauden Hongiston palvelukodin tontinvuokrasopimus 

Hallitus 192 § Vaalijalan kuntayhtymä hallitsee vuokraoikeudella kiinteistöä 915•5-
253-3 osoitteessa Hongistonkatu 3. Vuokra•aika päättyy 25.5.2022.
Kiinteistöllä toimii Vaalijalan omistama Hongiston palvelukoti, joka
tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista erityistä tu
kea tarvitseville henkilöille. Voimassa olevan vuokrasopimuksen
vuokra on vuonna 1972 määritelty nimelliseksi sosiaalisin perustein
(0 euroa), eikä vuokrasopimuksessa ole ollut omaksi lunastamiseh
toa. Kiinteistön pinta-ala on 1788 m2 ja se on voimassa olevassa
asemakaavassa sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palve
levien rakennusten korttelialuetta (YS5). Rakennusoikeus on 1044
k-m2

•

Varkauden kaupunki on vuonna 2013 hinnoitellut samalta alueelta 
kerrostalotontin hintaan 48 €/k-m2 ja vuonna 2018 vesitorni hintaan 
50 €/k-m2

. Uudeksi hinnaksi Hongiston palvelukodille kaupunki esit
tää 48 €/k-m2 korjattuna elinkustannusindeksillä tähän päivään, eli 
51,43 €/k-m2

. Näin lunastushinnaksi muodostuu 53.692,92 euroa. 
Mikäli kiinteistö vuokrataan, on elinkustannusindeksiin sidottava 
vuosivuokra 3758,50 euroa. 

Hongiston palvelukodin tilat eivät vastaa nykyisiä asuntostandar
deja. Vaalijala on pyrkinyt useasti Varkauden kaupungin kanssa 
neuvottelemaan korvaavien asuntojen rakentamisesta Varkauteen. 
Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen johto on ilmoittanut, että se 
ei edistä uutta asuntohanketta, johtuen tulevasta sote-uudistuksesta. 
Nykyisiä tiloja peruskorjaamalla ja laajentamalla ei asuntojen väl
jyyttä voida parantaa, koska tontilla ei ole tilaa laajentaa rakennusta 
yhdessä kerroksessa. 

Valmistelija kuntayhtymän johtaja likka Fritius, p. 050 60278. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus ei hyväksy Varkauden kaupungin esitystä uudeksi tontin
vuokrasopimukseksi vaan edellyttää jatkosopimusta, jossa huomioi
daan tulevat muutokset palvelutoiminnassa. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkitjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Pieksämäen tekemisen (päivätoiminta) vuokratilojen järjestelyt 

Hallitus 193 § Vaalijalalla on vuokrattuna Länsirinteen toimintakeskuksen tilat Piek
sämäeltä osoitteesta Niilontie 7. Tilojen omistaja oli aluksi Pieksä
mäen kaupunki, joka myi rakennuksen yksityiselle 2020. Tilojen 
kunto on välttävä ja ne eivät mahdollista palvelutoiminnan kehittä
mistä. Uusia tiloja on Pieksämäen keskustasta haettu parin vuoden 
ajan. 

Pieksämäen keskustassa on ns. Säästökeskuksen talo osoitteessa 
Kauppakatu 5-7. Siellä on pankin tiloina toiminutta vuokrattavissa 
olevaa tilaa (427 m2), joka soveltuu päivätoiminnan käyttöön. Tila on 
noin 100 m2 suurempi kuin Länsirinteen nykyiset tilat. Vuokrasopi
musluonnos on liitteenä nro 7. Se tarvitsee vielä muokkausta. Niilon
tien 7:n vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta. 

Uudet tilat nostavat tilakustannuksia noin 18000 euroa vuodessa, 
mutta tilan kasvu ja keskeinen sijainti mahdollistavat palvelutoimin
nan kehittämisen, jolla kustannukset katetaan. 

Valmistelijat työ- ja päivätoiminnan johtaja Juha Hemminki, 
p. 050 3899 314 ja isännöitsijä Juhani Keskinen, p. 050 3899 227.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy vuokrasopimuksen solmimisen Säästökeskuksen 
tiloista ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan valmistelemaan vuokra
sopimuksen ja allekirjoittamaan sen sekä irtisanomaan Niilontie 7:n 
vuokrasopimuksen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymakokous 
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Vaalijalan Sateenkaaren koulun hallinnollinen tulevaisuus 

Hallitus 194 § Vaalijalan koulun hallinnollinen tulevaisuus on järjestettävä uudel
leen, koska opetustoiminta ei tule siirtymään nykyisen lainsäädän
nön mukaan hyvinvointialueille. Asiaa on käsitelty mm. kuntakokouk
sessa 28.10.2021, jonka jälkeen kuntayhtymän johtaja pyysi kunnilta 
alustavaa kannanottoa asiaan. Kuntakokouksessa kunnille suositel
tiin kuntayhtymämallia. Kooste kuntien kannanotoista on liitteenä nro 
8. KPMG:n päivitetty selvitys asian juridisesta taustasta on liitteenä
nro 9.

Kuntien kannanotoista ilmenee, että kuntayhtymämalli sai niin paljon 
alustavaa kannatusta (4-6 kuntaa), että asiassa valmistelua voidaan 
jatkaa. Koska lainsäädännöllinen järjestelyvelvoite koskee kaikkia jä
senkuntia, voi kiinnostus kuntayhtymää kohtaan kasvaa vielä. 

Seuraava vaihe valmistelussa on perussopimusluonnoksen tekemi
nen ja Vaalijalan kuntayhtymän taloudellisen jakautumisen suunnit
telu. Jakautuneesta kuntayhtymästä sosiaali- ja terveydenhuollon 
osuus siirtyy hyvinvointialueille ja loput uuteen kuntayhtymään. Val
mistelussa määräytyy mm. uuden kuntayhtymän alkupääoma ja vel
voitteet niille jäsenkunnille, jotka päättävät jäädä kuntayhtymän ulko
puolelle. 

Vaalijalan osalta jakautumispäätös tehdään helmikuussa järjestettä
vässä ylimääräisessä yhtymäkokouksessa ja kunnat päättävät uu
den kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymisestä kevään ai
kana. 

Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja likka Fritius, p. 050 60278. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy Sateenkaaren koulun hallinnollisen tulevaisuus
suunnittelun edellä kuvatulla tavalla ja antaa kuntayhtymän johtajalle 
valtuudet käyttää asiassa konsulttiapua. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. Kokouksen kuluessa keskusteltiin myös mah
dollisuudesta purkaa nykyinen kiinteistöleasing sopimus ja lunastaa 
kiinteistö nykyisen Vaalijalan kuntayhtymän omistukseen. 

Pöytäkitjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymakokous 
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Monetra Pohjois-Savo Oy:n palvelusopimuksen irtisanominen 

Hallitus 195 § Vaalijalalla on palvelusopimus Monetra Pohjois-Savo Oy:n kanssa 
talous- ja palkanlaskentatehtävien hoidosta. Etelä-Savon hyvinvoin
tialueen VATE on linjannut, että talous- ja henkilöstötehtävät hoide
taan Etelä-Savossa omana toimintana 1.1.2023 alkaen, kun hyvin
vointialueiden toiminta käynnistyy ja Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa. 
Palvelusopimuksessa on 12 kuukauden irtisanomisaika. 

Kuntayhtymän johtaja on 3.12.2021 irtisanonut palvelusopimuksen 
päättymään 31.12.2022. Vaalijala korvaa sopimuksen mukaan kus
tannukset, jotka syntyvät välttämättömistä töistä vuoden 2023 puo
lella ja, jotka sopimukseen piirin kuuluvat palkanlaskentaan ja tilin
päätökseen liittyen. Korvauksen suorittaa ao. hyvinvointialue. 

Onnistunut irtaantuminen yhtiön palveluista edellyttää tarkkaa suun
nitteluprosessia. Yhtiön toimitusjohtaja on kuitannut Vaalijalan irtisa
nomisen vastaanotetuksi. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy tehdyn palvelusopimuksen ir
tisanomisen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymakokous 
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Tukipalvelujen inhouse-yhtiö Pieksämäelle 

Hallitus 196 § Hyvinvointialueet ja kunnat ovat hankintalain näkökulmasta erillisiä 
toimijoita, jotka eivät voi sopia palvelujen myynnistä keskenään vaan 
hankintalakia on noudatettava. Tästä syystä Pieksämäen kaupunki 
on ryhtynyt valmistelemaan inhouse-yhtiötä, johon se pyytää osak
kaiksi Pieksämäen julkisia toimijoita kuten Essote, Esedu ja Vaali
jala. 

lnhouse-yhtiön osakepääomaksi on kaavailtu 100000 euroa, josta 
kaupunki merkitsee vähintään 51 % ja Essote on ilmoittanut merkit
sevänsä enintään 30000 euroa ja Esedu enintään 10000 euroa. Lak
kaavien kuntayhtymien osakepääomat siirtyvät hyvinvointialueille. 

Vaalijala ostaa tällä hetkellä ateriapalvelut yhteen kuntoutusyksik
köön Pieksämäellä kaupungilta. Tukipalveluja ei kaupungille myydä 
eikä osteta. 

Kaupunginjohtaja Ulla Nykänen on tiedustellut toimivaltaisen toimie
limen päätöstä mahdollisesta osakemerkinnästä ja sen suuruudesta 
tulisi olla tehtynä vuoden loppuun mennessä. Asia on etenemässä 
kaupungin päätöksentekoelimiin tammikuussa. 

Valmistelija kuntayhtymän johtaja likka Fritius, p. 050 60278. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy Vaalijalan kuntayhtymän osakkuuden inhouse-yh
tiössä ja ilmoittaa merkitsevänsä osakepääomaa enintään 20000 eu
rolla. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Merkittiin tiedoksi, että Aleksi Laurila poistui kokouksesta asian kä
sittelyn ja päätöksenteon ajaksi, esteellisyyden syy: asianosainen. 
Tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Leena Konti
nen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymä kokous 
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Hallituksen kevätkauden kokoukset 

Hallitus 197 § Hallituksen kokoukset ovat perinteisesti sovittu etukäteen kevät- ja 
syyskausittain. Hallituksen kokouspäivä on ollut pääsääntöisesti 
keskiviikko ja kokoukset ovat alkaneet klo 10.00. Hallitus on kokoon
tunut Nenonpellossa tai erikseen sovitussa paikassa ja kokouksiin 
on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Seminaaripäivä pidetään, 
mikäli koronaepidemiatilanne sen sallii. 

Helmikuussa tarvitaan ylimääräinen yhtymäkokous hyväksymään 
hyvinvointialueille annettavan selvityksen kuntayhtymän varallisuu
desta ja veloista sekä hyväksymään Sateenkaaren koulun kuntayh
tymän perussopimuksen, joka menee edelleen kuntien hyväksyttä
väksi. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallituksen kokousaikataulu on seuraava: 

26.1. 
24.2. torstai, myös ylimääräinen yhtymäkokous 
23.3. 
27.4. hallituksen seminaaripäivä 
25.5. 
15.6. myös yhtymäkokous 

Valmistelija kuntayhtymän johtaja likka Fritius, p. 050 60278. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

Hallitus 198 § Kuntalain 92 §:n mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka 
on tämän lain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimi
valtaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
Poissaolo- ja työkokemuslisäpäätökset ovat digitaalisessa muodossa. 
Määräyskirjat, hankintapäätökset ja muut päätökset ovat nähtävinä 
Essi-esityslistajärjestelmässä. Myös ylläpitomaksupäätökset ja muut 
asiakkaita koskevat päätökset ovat nähtävinä Essissä. 

Määräyskirjat 
Kuntayhtymän johtaja 
Avopalvelujen johtaja 
Johtava lääkäri 
Kuntoutuksen johtaja 
Talouspäällikkö 
Henkilöstöpäällikkö 
Rehtori 
Palvelupää11ikkö/avopalvelut 
Palvelupäällikkö/Nenonpelto 

Poissaolopäätökset 
Kuntayhtymän johtaja 
Avopalvelujen johtaja 
Johtava lääkäri 
Kuntoutuksen johtaja 
Talouspäällikkö 
Henkilöstöpäällikkö 
Rehtori 

Työkokemuslisäpäätökset 
Henkilöstöpäällikkö 

Hanki ntapäätökset 
Kuntayhtymän johtaja 
Talouspäällikkö 
Kiinteistöpäällikkö 

Ylläpitomaksupäätökset 
Talouspäällikkö 

Päätösnumero 
52-53

199- 214

33-36

164-189

5 

7 

65-88

11 - 33

172- 209

H15-16 

H 12 

H 30-32 

127 -144 

Pöytäki�an tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Hallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päät
tää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranhal
tijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus 

l)L..._ 

H5 

Yhtymäkokous 
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Tiedoksiannot hallitukselle 

Hallitus 199 § Saapuneet kirjeet 

Kuntaliitto 
- Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2021,

3.12.2021

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT 
- Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan, 5.10.2021
- Matkakustannusten korvaukset 1.1.2022 lukien, 7.12.2021

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Muut asiat 

Hallitus 200 § Muita asioita ei ollut. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemiseen 
tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkunnalla ja sen 
jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei oikaisuvaatimusta 
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. 

Oi kaisuvaatim usohje 
Oikaisuvaatimus tehdään Vaalijalan kuntayhtymän hallitukselle, osoite: Vaalijalan kuntayhtymä, 
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja tekijän allekir
joitettava ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Tekijän itsensä tai hänen valtuuttaman
sa asiamiehen on annettava oikaisuvaatimus hallitukselle neljäntenätoista (14) päivänä siitä, 
kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yk
sityisesti, tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla kuntayh
tymän hallitukselle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiaki�at on jätettävä postiin niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen kuntayhtymän taloustoimis
ton aukioloajan päättymistä. 

Valitusosoitus 
Muutosta kuntayhtymän hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen hae
taan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 1744, 70101 Kuopio) kirjallisella valituksella, joka 
valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava hallinto-oikeudelle kol
mantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti 
nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Valitusasiakirjat voi 
omalla vastuulla lähettää hallinto-oikeudelle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakir
jat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä 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 ainoas
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta 
ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to
distettuna jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika on valitusosoituksen mu
kaan laskettava. 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an
netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu
dessa 80 euroa. 

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 

Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 20.12.2021 - 3.1.2022 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https:/ /www. vaalijalaJi/poytakirjat 




