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Kuntakokous 1 § 4.10.2022 2

Kuntakokouksen avaaminen

Vaalijalan kuntakokous on tilaisuus, jossa kunnat voivat yhdessä 
keskustella ja ohjata Vaalijalan päätöksenteon valmistelua erilaisis-
sa laajakantoisissa asioissa. Tähän kuntakokoukseen on kutsuttu 
jäsenkuntien nimeämät edustajat ja kahden hyvinvointialueen 
edustajat. Virallisia päätöksiä kuntakokouksessa ei tehdä.

Edellisen kuntakokouksen asettamasta työryhmästä tuli 20.9.2022
aloite uuden kuntakokouksen koollekutsumiseen pikaisesti.

Vaalijalan hallitus päätti 21.9.2022 kokouksessaan kutsua koolle 
kuntakokouksen 4.10.2022.

Ennakkokutsu lähti jäsenkuntien kirjaamoon 20.9.2022 ja varsinai-
nen kokouskutsu ja esityslista 26.9.2022. 

Kokoukseen sähköinen ilmoittautuminen päättyi 3.10.2022 klo 
12.00.

Päätösehdotus:

Vaalijalan hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Vaalijalan hallituksen puheenjohtaja Anja Manninen avasi kokouk-
sen.
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Kuntakokous 2 § 4.10.2022 3

Kuntakokouksen läsnäolijoiden toteaminen

Todetaan kuntakokouksen läsnäolijat nimenhuudolla, osallistujalis-
ta tulee muistion liitteeksi nro 1.

Päätös:

Todettiin kuntakokouksen läsnäolijat nimenhuudolla.
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Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä muistion allekirjoittaminen

Kuntakokoukselle valitaan jäsenkuntien tai hyvinvointialueiden 
edustajista puheenjohtaja.

Valitaan kuntakokoukselle sihteeri, käytettävissä tehtävään on Vaa-
lijalan kirjanpitäjä Anna Niskala.

Muistioon kirjataan kuntakokouksessa sovitut asiat, ei käytyä kes-
kustelua. Kokous tallennetaan. Muistion allekirjoittavat puheenjoh-
taja ja sihteeri.

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuusniemen kunnanjohtaja 
Timo Kiviluoma ja sihteeriksi palvelussuhdeasiantuntija Arja Niska-
la Vaalijalasta.
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Kuntakokous 4 § 4.10.2022 5

Vaalijalan kirjanpidollisten ylijäämien käsittely

Vaalijalan vuoden 2021 tilinpäätöksessä noin 21,5 M€ kirjanpidol-
lista ylijäämää, joka on kertynyt ulkokuntamyynnistä ja perusope-
tuksesta. Ylijäämää on käytetty Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuk-
sen rakennusten peruskorjaukseen ja rakentamiseen eli ylijäämä ei 
ole likvidissä muodossa.

Sote-uudistuksen voimaanpanolaki (29.6.2021/616) 33 § sanoo, 
että taseeseen kertyneen ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän jä-
senkunnat päättävät kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.
Vaalijan kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määräystä asias-
ta. Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön asiantuntijoiden näkemys 
on, että lain tarkoituksena on, että jäsenkunnat ylijäämän saisivat.

Voimaanpanolain 39 §:ssä rajoitetaan kuntayhtymän toimivaltaa 
28.2.2022 jälkeen. Kuntayhtymä ei saa päättää asioista, joilla olisi 
merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätök-
sentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä tai jos hyvin-
vointialue antaa päätökselle suostumuksen. Ylijäämien maksami-
nen velkaantumalla perussopimuksen vastaisesti olisi tällainen 
päätös.

Lisäksi on tosiasia, että Vaalijalan tilinpäätöksen vuodelta 2022 
hyväksyvät ja vastuuvapauden tilivelvolliselle käsittelevät hyvinvoin-
tialueet.

Vaalijala on palauttanut ylijäämää jäsenkunnille kaksi kertaa, mutta 
se on toteutettu ennen sote-uudistuksen lainsäädännön voimaan 
astumista.

Kuntakokouksen 29.6.2022 asettamasta työryhmästä on tullut 
kompromissiesitys, että puolet kirjanpidollisista ylijäämistä makset-
taisiin Vaalijalan jäsenkunnille peruspääomien suhteessa ja kaksi 
hyvinvointialuetta hyväksyisivät Vaalijalan velkaantumisen tästä 
johtuen. Keski-Suomi ei ole tässä esityksessä mukana.

Vaalijalan hallitus on elokuussa pyytänyt hyvinvointialueilta ennak-
kopäätöstä ylijäämien käsittelystä. Hyvinvointialueilta on päätös lu-
vattu lokakuun aikana. Kokouksessa kuullaan hyvinvointialueilta 
alustavat kannat asiaan.

Mikäli kuntakokouksessa saadaan aikaan yhteisymmärrys asiassa, 
voi Vaalijalan hallitus valmistella asiat päätöksentekoa varten yh-
tymäkokoukseen 23.11.2022.
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Päätösehdotus:

Kuntakokouksessa pyritään löytämään sellainen ratkaisuehdotus 
asiaan, joka on kaikkien osapuolien hyväksyttävissä.

Päätös:

Kuntaedustajat vaativat Vaalijalan kirjanpidollisten ylijäämien pa-
lauttamista jäsenkunnille. Asia siirtyy Vaalijalan kuntayhtymän toi-
mielimien valmisteltavaksi ja ratkaistavaksi.
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Vaalijalan kirkkorakennuksen ja hengellisen työn kustannusvastuu

Kun Vaalijalan palvelutoiminta ja omaisuus siirrettiin 1975 alkaen 
Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry:ltä, asetti Sisälähetysseura 
siirtosopimuksen ehdoksi, että perustettava kuntainliitto vastaa Ne-
nonpellossa sijaitsevasta kirkkorakennuksesta ja hengellisestä 
työstä. Vaalijalan kuntayhtymä on sopimusta noudattanut ja sillä on 
mm. virkasuhteessa pappi. Tämä tehtävä ei ole sosiaali- ja tervey-
denhuoltoa, joka sote-uudistuksessa siirtyy hyvinvointialueelle vaan 
kuuluu Vaalijalan jäsenkuntien järjestelyvastuun piiriin.

Valmistelun aikana Etelä-Savon hyvinvointialue on ilmoittanut otta-
vansa tämän tehtävän vastaan. Päätöstä asiasta ei ole vielä tehty.

Päätösehdotus:

Kuntakokous toivoo, että Etelä-Savon hyvinvointialue ottaa tehtä-
vän hoidettavakseen osana Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen 
kokonaisuutta.

Päätös:

Tämä asia on otettu huomioon Etelä-Savon hyvinvointialueen val-
mistelussa.
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Sateenkaaren koulun rakennusten ylläpitovastuu

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Sateenkaaren koulun raken-
nukset olisivat siirtyneet perustettavan kuntayhtymän omaisuudeksi 
ja vastuulle veloituksetta. Vaalijalan jäsenkunnista 21 olisi osittais-
jakosopimusluonnoksen hyväksynyt. Suunnitelmaa vastustaneet 
jäsenkunnat katsoivat, että ottamalla vastaan omistuksen ja vas-
tuun koulurakennuksista sekä Rautalammin Kuutinharjun lahjoi-
tusmetsätilasta, saisivat vapaaehtoiseen kuntayhtymään jäseneksi 
ilmoittautuneet kunnat taloudellista etua, jotka tulisi kompensoida 
jäsenkunnille, jotka eivät halua järjestelyvastuuta Sateenkaaren 
koulun toiminnasta kantaa. Kompensaatio olisi rakennusten ta-
searvo noin 4,1 M€, lahjoitusmetsätila tulisi myydä ja unohtaa lah-
jakirjan käyttötarkoitus ja jakaa saatava tulo jäsenkunnille. Koska 
osittaisjakosopimusta ei syntynyt, jää rakennusten omistus ja vas-
tuu järjestettäväksi toisin.

Kuntakokouksen asettamassa työryhmässä pohdittiin mahdollisuut-
ta ratkaista omistuskysymys lisäämällä perussopimusluonnokseen 
pykälän, jonka mukaan nettovarallisuus palautuisi Vaalijalan jäsen-
kunnille, jos perustettava kuntayhtymä purkautuisi tulevaisuudessa. 
Perussopimusluonnosta muutettiin ja työryhmän jäseniltä kysyttiin
mielipidettä tehtyyn muutokseen. Kukaan jäsenkuntien edustajista
ei ottanut asiaan kantaa ja se raukesi. Rakennuksien tulevaisuus 
piti järjestellä toisin.

Koska Vaalijalan jäsenkunnilta puuttuu riittävä yksimielisyys raken-
nusten tulevaisuudesta ja tämä merkitsee rakennusten omistuksen 
siirtymistä 1.1.2023 alkaen veloituksetta Etelä-Savon hyvinvointi-
alueelle, joka ei ole perusopetuksen järjestämisvastuussa. Opetuk-
sen järjestämisvastuu on Sateenkaaren koulun kuntayhtymällä, jo-
ka vuokraa koulurakennukset hyvinvointialueelta maksaen raken-
nusten käyttökustannukset.

Kustannusten kannalta on edullisinta, että Nenonpellon kampus-
alueella koko rakennuskanta on samalla omistajalla. Koulun raken-
nusten tekninen erottaminen tuottaisi kertakustannuksia ja ylläpito-
kustannuksia, jotka eivät kuitenkaan alenna hyvinvointialueen vas-
taavia kiinteistökustannuksia. Hyvinvointialueilla on toiminnallinen
intressi turvata Sateenkaaren koulun perusopetus, koska oppivel-
vollisuusikäisten erityisen vaativa kuntoutus edellyttää, että opetus 
on lähellä järjestetty.

Sateenkaaren koulun kuntayhtymän tarkoitus on järjestää ja tuot-
taa perusopetusta ja siihen liittyviä palveluja ja silloin tilojen vuok-
raaminen on järkevin vaihtoehto kuntayhtymään liittyvien kuntien 
kannalta.
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Vaalijalan palvelutoiminnan näkökulmasta ollaan samassa tilan-
teessa kuin 1970-luvulla, kun omistajuus edellisen kerran vaihtui. 
Olennaista on, että asiakkaiden palvelut turvataan ja palvelujen ke-
hitystyö jatkuu. Toimivat resurssit ovat ehdoton edellytys, että tämä 
voi toteutua.

Vastuu rakennusten peruskorjauksesta jää Vaalijalan jäsenkunnille 
peruspääomiensa suhteessa, ellei joku jäsenkunnista ole halukas 
ostamaan rakennuksia kuntayhtymältä tai hyvinvointialueelta.

Näin Vaalijalan jäsenkunnat kantavat yhdenvertaisesti toimeenpa-
nolain mukaisen järjestelyvastuunsa tulevaisuudessa. Rakennukset 
ovat muutaman vuoden ikäisiä, joten vastuun realisoituu myöhem-
min.

Päätösehdotus:

Kuntakokous merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi. Pohjois-Savon hyvinvointialueen näkemyk-
sen mukaan Rautalammin Kuutinharjun metsätila tulisi siirtyä Poh-
jois-Savon hyvinvointialueen omistukseen.
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Sateenkaaren koulun toiminta tulevaisuudessa

Sote-uudistuksen toimeenpanolain 20 § 3 mom. sanoo: Jos kunta-
yhtymä on perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin 
hyvinvointialueelle siirtyvistä tehtävistä, jäsenkuntien on järjesteltä-
vä toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2022 lop-
puun mennessä. Sateenkaaren erityiskoulu on tällaista toimintaa.
Lain perusteluissa on annettu järjestelystä esimerkkinä uuden kun-
tayhtymän perustaminen. Kysymys on jäsenkuntien kollektiivisesta 
järjestelyvastuusta, joka ei ole vapaaehtoista eikä riipu siitä onko 
jäsenkunnalla koulussa oppilaita. Järjestelyvastuun kestolle ei ole 
määräaikaa. 

Alkuvuodesta Pieksämäen kaupunki pyysi kaikilta jäsenkunnilta 
kannanottoa Sateenkaaren koulun kuntayhtymän jäsenyydestä ja 
osittaisjakosopimusluonnoksesta. Kuntien käsittelyprosessi kesti 
kuukausia. Osittaisjakosopimus ei saanut riittävää määräenemmis-
töä taakseen jäsenkunnista. Perustettava kuntayhtymä on avoin 
myös muille kunnille, jotka koulua tarvitsevat. Kaikkiaan 13 kuntaa 
ilmoitti kiinnostuksensa kuntayhtymään hyväksymällä perussopi-
musluonnoksen.

Koska osittaisjakosopimusta ei syntynyt, jouduttiin perussopimus-
luonnosta päivittämään ja aloittamaan perustamiskierros kunnissa 
uudestaan erittäin nopealla aikataululla.

Sateenkaaren toiminta on tuottanut ylijäämää viimeiseltä 10 vuo-
delta noin 1,77 M€. Sateenkaaren koulun ylijäämän käyttö on rajat-
tu perusopetukselle. Vaalijalan hallitus myönsi 21.9.2022 tästä yli-
jäämästä 375 000 euroa perustettavan kuntayhtymän alkukäyttö-
pääomaksi. 

Sateenkaaren koulun kuntayhtymän toiminta käynnistyy 1.1.2023 
mennessä.

Päätösehdotus:

Kuntakokous merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi. Mikkelin ja Kiuruveden kaupungit katsovat,
että kukin Sateenkaaren koulutoimintaan mukaan lähtevä kunta 
maksaa omista varoistaan kuntayhtymän alkukäyttöpääoman.
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Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin kuntakokouksessa Sateenkaaren koulun henkilöstön 
saatavuudesta.
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.38.
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

Kuntakokous 4.10.2022 klo 10.00 Vaalijalan toimistorakennus/KH1 tai Teams, osallistujat

Kunta Sukunimi Etunimi Asema organisaatiossa Sähköposti Paikalla Etänä
Enonkoski Laurio Minna kunnanjohtaja minna.laurio@enonkoski.fi 1
Enonkoski Malmstedt Anneli Yhtymäkokousedustaja anneli.malmstedt@gmail.com 1
Hartola Seppälä Jarkko Kunnanjohtaja jarkko.seppala@hartola.fi 1
Hirvensalmi Matilainen Anne vs. kunnanjohtaja (poistui 11.56) anne.matilainen@hirvensalmi.fi 1
Hirvensalmi Ruhanen Aada Kunnanvaltuuston pj. ruhanenaada@gmail.com 1
Iisalmi Ikonen Kirsi-Tiina toimialajohtaja kirsi-tiina.ikonen@iisalmi.fi 1
Iisalmi Kauppinen Sanna Kuntakokousedustaja(poistui 12.08) s.kauppinen@hotmail.com 1
Juva Salmi Veli-Matti sivistysjohtaja velimatti.salmi@juva.fi 1
Kaavi Korhonen Harri Kunnanjohtaja (poistui 12.15) harri.korhonen@kaavi.fi 1
Kangasniemi Kainulainen Kimmo Kunnanjohtaja kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi 1
Kangasniemi Huovinen Mika sivistys- ja hyvinvointijohtaja mika.huovinen@kangasniemi.fi 1
Kangasniemi Koskinen Kaija Luottamushenkilö kaija.koskinen.lh@kangasniemi.fi 1
kangasniemi luukkainen kari valtuutettu kari.luukkainen.lh@kangasniemi.fi 1
Kiuruvesi Rusanen Juha-Pekka kaupunginjohtaja (poistui 11.51) juha-pekka.rusanen@kiuruvesi.fi 1
Kiuruvesi Jukkola Juho hallinto- ja talousjohtaja (poistui 11.54) juho.jukkola@kiuruvesi.fi 1
Kiuruvesi Pöksyläinen Leena luottamushenkilö leena.poksylainen@kiuruvesi.fi 1
Kiuruvesi Kärkkäinen Marja-Leena luottamushenkilö marjaleenakarkkainen@hotmail.com 1
Kuopio Martikainen Marja-Leena talousjohtaja (poistui 11.59) marja-leena.martikainen@kuopio.fi 1
Mikkeli Liikanen Ari hallintojohtaja (poistui 11.59) ari.liikanen@mikkeli.fi 1
Mikkeli Halonen Timo kaupunginjohtaja timo.halonen@mikkeli.fi 1
Mäntyharju Pekkanen Leena Kunnanvaltuuston 2.VPJ leena.pekkanen@mantyharju.fi 1
Mäntyharju Lopperi Jaana Yhtymäkokousedustaja (poistui 11.58) jaana.lopperi@mantyharju.fi 1
Pertunmaa Räisänen Annukka Kunnanvaltuuston pj. annukka.raisanen@pertunmaa.fi 1
Pieksämäki Nykänen Ulla kaupunginjohtaja (poistui 12.29) ulla.nykanen@pieksamaki.fi 1
Pieksämäki Ojala Sakari Kaupungin hallituksen 1varapj. sakari.ojala@lh.pieksamaki.fi 1
Pieksämäki Moilanen Soili Kaupunginhallituksen pj soili.moilanen@pieksamaki.fi 1
Pieksämäki Huupponen Erkki Kaupunginvaltuuston pj. erkki.huupponen@lh.pieksamaki.fi 1
Pieksämäki Merikoski Yrjö Yhtymäkokousedustaja yrjo.merikoski@gmail.com 1
Pielavesi Pennanen Timo Perusturvaltk:n puheenjohtaja timo.pennanen@pielavesi.fi 1
Puumala Hannula Kaija Yhtymäkokousedustaja kaijahannula@gmail.com 1
Puumala Kuuva Niina Kunnanjohtaja niina.kuuva@puumala.fi 1
Rantasalmi Sistonen Eero Kunnanhallituksen pj. (poistui 12.24) eero.sistonen@rantasalmi.fi 1
Rautalampi Sepponen Anu kunnanjohtaja anu.sepponen@rautalampi.fi 1
Rautalampi Koukkari Mika valtuutettu mika.koukkari@rautalampi.fi 1
Rautalampi Hänninen Seppo Kunnan vuosikokous edustaja Seppo.hanninen@rautalampi.fi 1
Rautavaara Ahonen Matti Valtuutettu, Kunnanhallitus matti.ahonen@rautavaara.fi 1
Savonlinna Hämäläinen Markus vs. hallintojohtaja-kaupunginlakimies markus.hamalainen@savonlinna.fi (poistui 12.29) 1
Siilinjärvi Ristikangas Petteri Talousjohtaja petteri.ristikangas@siilinjarvi.fi 1
Sonkajärvi Kainulainen Anni vs. kunnansihteeri (saapui 10.27) anni.kainulainen@sonkajarvi.fi 1
Sonkajärvi Kainulainen Seppo luottamushenkilö seppo.kainulainen@sonkajarvi.fi 1
Suonenjoki Juha Piiroinen kaupunginjohtaja juha.piiroinen@suonenjoki.fi 1
Suonenjoki Kovanen Pauliina Kaupunginhallituksen puheenjohtaja pauliina.kovanen@suonenjoki.fi 1
Tuusniemi Kiviluoma Timo kunnanjohtaja timo.kiviluoma@tuusniemi.fi 1
Varkaus Hänninen Joonas kaupunginjohtaja (poistui 11.58) joonas.hanninen@varkaus.fi 1
Varkaus Mäkinen Antti hallintojohtaja antti.makinen@varkaus.fi 1
Vesanto Harmokivi Pia Kunnanjohtaja (poistui 12.17) pia.harmokivi@vesanto.fi 1
Vieremä Suomalainen Mika Kunnanjohtaja (poistui 10.50) mika.suomalainen@vierema.fi 1
Vieremä Eskelinen Juha kunnanhallituksen pj. juha.eskelinen@koti.luukku.com 1

Etelä-Savon hva Laukkanen Heikki hallituksen pj heikki.laukkanen@etela-savo.fi 1
Etelä-Savon hva Sipilä Sami toimialajohtaja sami.sipila@etela-savo.fi 1
Pohjois-Savon hva Janhonen Kari Talousjohtaja kari.janhonen@pshyvinvointialue.fi 1
Pohjois-Savon hva Raatikainen Riitta hallituksen pj (poistui 12.13) riitta.raatikainen@pshyvinvointialue.fi 1

BDO Mustonen Heikki Lakimies heikki.mustonen@bdo.fi 1
BDO Ronkainen Alpo Asiantuntija alpo.ronkainen@bdo.fi 1

Vaalijalan kuntayhtymä/ Manninen Anja Hallituksen pj. anja.k.manninen@gmail.com 1
Hallitus Hämäläinen Reijo Hallituksen vpj. reijo.hamalainen@haukkamaenhevostila.net 1

Kontinen Leena Hallituksen jäsen leenakontinen@gmail.com 1
Kuusisto Tuula Hallituksen jäsen tuula.kuusisto@lh.pieksamaki.fi 1
Laurila Aleksis Hallituksen jäsen (poistui 11.45) aleksis.laurila@pieksamaki.fi 1
Orava Marita Hallituksen jäsen marita.orava@elisanet.fi 1
Puustinen Elina Hallituksen jäsen (poistui 12.27) elina.puustinen@ylasavonsote.fi 1
Savolainen-Lipponen Teija Hallituksen jäsen teija.m.savolainenlipponen@gmail.com 1
Valjakka Markku Hallituksen jäsen makuntoinen@gmail.com 1

Vaalijalan kuntayhtymä/ Seppä Pekka Tark.ltk:n pj. pekkaseppa@yahoo.com 1
Tarkastuslautakunta Paunonen Tapio Tark.ltk:n vpj. tapio.paunonen@pp.inet.fi 1

Vaalijalan kuntayhtymä Fritius Ilkka Kuntayhtymän johtaja ilkka.fritius@vaalijala.fi 1
Ruutala Kirsi Avopalvelujen johtaja kirsi.ruutala@vaalijala.fi 1
Varpainen Satu Rehtori satu.varpainen@vaalijala.fi 1
Kinnunen Jaana Hallintosihteeri jaana.kinnunen@vaalijala.fi 1
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