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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 17 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Yhtymäkokouksen avaaminen 
 
Yht.kok. 17 § 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 talouspäällikkö 

tai hänen määräämänsä henkilö. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 18 §   22.9.2021 
 
 
 
 
 
Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen sekä ääniluettelon 
hyväksyminen 
 
Yht.kok. 18 § 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 2020 tilinpäätöksen mukainen äänimääräluettelo on liitteenä 
nro 1. Sen mukainen kokouksen 22.9.2021 enimmäisäänimäärä on  
2 033 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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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 19 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Yht.kok. 19 § 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 22.9.2021 
koollekutsumisesta 18.8.2021 § 114. 

 
  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 8.9.2021. 

 
  Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat 

edustajat edustavat vähintään puolta yhtymäkokouksen enim-
mäisäänimäärästä eli 22.9.2021 kokouksessa 1 016,5 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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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 20 §   22.9.2021 
 
 
 
 
 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
 
Yht.kok. 20 § 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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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 21 §   22.9.2021 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Yht.kok. 21 § 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, 

jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
  Päätös: 
 
 
 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä  Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 22 §   22.9.2021 
 
 
 
 
 
Yhtymäkokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Yht.kok. 22 § Yhtymäkokouksen työjärjestys on asialistan mukainen, ellei kokous 

toisin päätä.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous käsittelee asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  115 § 18.8.2021 13 
Yhtymäkokous 23 § 22.9.2021 
 
 
 
 
Kuntayhtymän hallituksen valinta 
 
Hallitus  115 § Perussopimuksen 17 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee yhtymän 

hallitukseen valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi 13 jäsentä 
ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen jäsen-
ten keskuudesta yhtymäkokous valitsee puheenjohtajan ja yhden 
varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin kunnanval-
tuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa. 

 
  Hallituksen kokoonpano määräytyy kunnallisvaalilaissa määrättyä 

suhteellisuusperiaatetta noudattaen, jolloin vertauslukuja lasketta-
essa otetaan huomioon jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina 
olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamat äänet jäsenkunnissa. 

 
  Vuonna 2021 käytyjen kunnallisvaalien perusteella yhtymän halli-

tuksen kokoonpano muodostuu em. määräystä soveltaen seuraa-
vaksi: 

   Suomen Keskusta ....................................... 4 jäsentä 
   Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue .... 3 jäsentä 
   Kansallinen Kokoomus ............................... 3 jäsentä 
   Perussuomalaiset ....................................... 2 jäsentä 
   Vihreä liitto .................................................. 1 jäsen 
   
  Tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että 

miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erik-
seen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus 

 1 toteaa hallituksen kokoonpanon jakautuvan eri puolueittain ja 
ryhmien kesken toimikaudella 2021 - 2025 liitteen nro 2 mu-
kaisesti 

  2 esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee kuntayhtymän 
hallitukseen toimikaudeksi 2021 - 2025 kolmetoista varsinais-
ta jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet 

    3  esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee hallituksen jäsenten 
keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
  Päätös:  
  Ehdotus hyväksyttiin. 
  ______________ 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 23 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Yht.kok. 23 § Vuonna 2021 käytyjen kunnallisvaalien perusteella yhtymän halli-

tuksen kokoonpano muodostuu em. määräystä soveltaen seuraa-
vaksi: 

   Suomen Keskusta ....................................... 4 jäsentä 
   Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue .... 3 jäsentä 
   Kansallinen Kokoomus ............................... 2 jäsentä 
   Perussuomalaiset ....................................... 2 jäsentä 
   Vasemmistoliitto .......................................... 1 jäsen 
   Vihreä liitto .................................................. 1 jäsen 
   
  Tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että 

miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erik-
seen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 

 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous 
 

1 valitsee kuntayhtymän hallitukseen toimikaudeksi 2021 - 2025 
kolmetoista varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökoh-
taiset varajäsenet 
 

    2  valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 

 
  Päätös:  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  116 § 18.8.2021  14 
Yhtymäkokous 24 §  22.9.2021 
 
 
 
 
Tarkastuslautakunnan valinta 
 
Hallitus 116 § Perussopimuksen 20 §:n mukaan tarkastuslautakuntaan valitaan 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä sekä jokaiselle 
jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. 

 
  Hallintosäännön 10 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastus-

lautakuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kaksi jä-
sentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.  

 
  Tarkastuslautakunnan kokoonpano määräytyy kunnallisvaalilaissa 

määrättyä suhteellisuusperiaatetta noudattaen, jolloin vertauslukuja 
laskettaessa otetaan huomioon jäsenkuntien valtuustoissa edustet-
tuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamat äänet jäsenkun-
nissa. 

 
  Vuonna 2021 käytyjen kunnallisvaalien perusteella kuntayhtymän 

tarkastuslautakunnan kokoonpano muodostuu seuraavaksi: 
   Suomen Keskusta ....................................... 1 jäsen 
   Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue .... 1 jäsen 
   Kansallinen Kokoomus ............................... 1 jäsen 
   Perussuomalaiset ....................................... 1 jäsen 
 
  Tasa-arvolain mukaan tarkastuslautakunnassa tulee olla sekä nai-

sia että miehiä, kumpiakin vähintään 40 %. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus 

1 toteaa tarkastuslautakunnan kokoonpanon jakautuvan eri 
puolueittain ja ryhmien kesken toimikaudella 2021 - 2025 liit-
teen nro 2 mukaisesti  

2 esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee tarkastuslautakun-
taan toimikaudeksi 2021 - 2025 neljä jäsentä ja heille kullekin 
henkilökohtaisen varajäsenen 

3 esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee tarkastuslauta-
kunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 

 
  Päätös: 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
  ______________ 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 24 §  22.9.2021 
 
 
 
 
 
Yht.kok. 24 § Vuonna 2021 käytyjen kunnallisvaalien perusteella kuntayhtymän 

tarkastuslautakunnan kokoonpano muodostuu seuraavaksi: 
   Suomen Keskusta ....................................... 2 jäsentä 
   Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue .... 1 jäsen 
   Kansallinen Kokoomus ............................... 1 jäsen 
   
  Tasa-arvolain mukaan tarkastuslautakunnassa tulee olla sekä nai-

sia että miehiä, kumpiakin vähintään 40 %. 
 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous 
 

1 valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021 - 2025 nel-
jä jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 
 

2 valitsee tarkastuslautakunnan jäsenten keskuudesta puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  117 §  18.8.2021  15 
Yhtymäkokous 25 §  22.9.2021 
 
 
 
 
Vaalijalan palvelujen asemoituminen sote-uudistuksessa 
 
Hallitus 117 § Vaalijalan kuntayhtymä on osa valtakunnallista sote-uudistusta, 

jonka lainsäädäntö on ollut voimassa 1.7.2021 alkaen. Vaalijalan 
palvelutoiminta tulee siirtymään hyvinvointialueilla toimivaksi. Lain-
säädännön mukaan Vaalijalan palvelutoiminta ja omaisuus siirtyvät 
hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden kesken on mahdollista sopia 
asiasta toisin, esimerkiksi siten, että Vaalijala on kokonaisuudes-
saan osa Etelä-Savon hyvinvointialuetta ja muut yhteistyöalueen 
(nykyinen KYS ervan alue) hyvinvointialueet ostavat tarvittavat 
Vaalijalan palvelut Etelä-Savon hyvinvointialueelta. Vaalijalan val-
takunnalliset kuntoutuspalvelut voivat jatkaa siten, että hyvinvointi-
alueet ympäri Suomea ostavat palvelut edelleen kuten kunnat ja 
kuntayhtymät nyt. 

 
  Sateenkaaren koulun jatkosta neuvotellaan opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön kanssa, koska se on osa Vaalijalan valtakunnallisia palve-
luita. Sillä on myös kasvava merkitys kuntien opetustoimen konsul-
toijana valtakunnallisesti. Sote-uudistuslaeissa asiaan ei ole otettu 
kantaa.  

 
  Vaalijalan kokonaisuus on merkittävä ja hyödyllinen tulevien hyvin-

vointialueiden peruspalvelujen tukijana. Vaalijalan iso asiantuntija-
pooli (noin 80 työntekijää) kykenee tukemaan koko yhteistyöaluetta 
ja myös tuottamaan valtakunnallisia palveluja. Käytännön asiantun-
temuksen ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää keskitettyjä pal-
veluja samalla tavalla kuin erikoissairaanhoidossa. Sama tilanne on 
Vaalijalan kuntoutuspalveluissa ja vaativissa asumispalveluissa. 
Siksi Vaalijalan nykyisten palvelujen kokonaisuus olisi yksinkertai-
sinta säilyttää omana brändinään. Jos myöhemmin näiden palvelu-
jen kysyntä hiipuu, voidaan resurssit muokata toiseen käyttöön.   

 
  Hyvinvointialueiden valmistelutyö on käynnistynyt täysimittaisesti 

elokuussa. Luonnollista on, että alussa tapahtuu järjestäytyminen 
ja hyvinvointialueiden peruspalvelujen suunnittelun aloittaminen, 
mutta pian sen jälkeen on käynnistettävä neljän hyvinvointialueen 
muodostaman yhteistyöalueen suunnittelu ja sen sisällöistä sopi-
minen, johon Vaalijalan palvelutoiminta asemoituu. Kysymys linkit-
tyy myös yhteistyöalueen osaamis- ja tukikeskusverkoston perus-
tamiseen.   
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  117 § 18.8.2021  16 
Yhtymäkokous 25 §  22.9.2021 
 
 
 
 
Hallitus 117 § Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: 
 
  Hallitus esittää yhtymäkokoukselle edellä mainitun merkitsemistä 

tiedoksi ja keskustelua asiasta jatkovalmistelun tueksi. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  ______________ 
 
 
Yht.kok. 25 § Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous keskustelee asiasta sekä merkitsee edellä olevan 

selvityksen tiedoksi  
 
  Päätös: 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 26 §    22.9.2021 
 
 
 
 
 
Yhtymäkokousedustajien aloitteet ja hallitukselle osoitettavat kysymykset 
 
Yht.kok.  26 § 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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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 27 §   22.9.2021   
 
 
 
 
 
Kokouksen päättäminen 
 
Yht.kok. 27 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo X.  
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Yhtymäkokous   22.9.2021 
 
 
 
 
 
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 yleisessä tietoverkossa Vaalijalan 
kuntayhtymän verkkosivuilla 15.10. - 29.10.2021  https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://www.vaalijala.fi/poytakirjat


A 
 
VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 22.9.2021  Liite nro 1 
 
Osanottajaluettelo ja äänestyslista: 
 
Kunta Kunnan 

ääni-
määrä 

Osuus 
(%) 
1/100 

Edustajan nimi 
(varaedustaja) 

Edust. 
ääni-
määrä 

Läs-
nä 

Pois-
sa 

Äänestys § 

Jaa Ei 
 

Enonkoski 8 0,39 Anneli Malmstedt 
(Tauno Nurmio) 

8     

Hartola 19 0,93 Sanna-Kaisa Tervala 
(Matti Tanskanen) 

19     

Hirvensalmi 16 0,79  
 

16     

Iisalmi 59 2,90 Pekka Pirhonen 
(Kyösti Kauppinen) 
Elina Puustinen 
(Senni Martikainen) 

29,5 
 

29,5 

    

Joroinen 42 2,56 Salme Viljakainen 
(Rauni Janhunen) 
Hannu Viirimaa 
(Mari Huupponen) 

21 
 

21 

    

Juva 52 2,51 Tapio Paunonen 
(Markku Häkkinen) 

52     

Kaavi 26 1,28 Jorma Räsänen 
(Hilkka Tiilikainen) 
Antti Miettinen 
(Elvi Heikkinen) 

13 
 

13 

    

Kangasniemi 38 1,87 Kari Luukkainen 
(Ilkka Tanttu) 
Kaija Koskinen 
(Markus Ravolainen) 

19 
 

19 

    

Keitele 9 0,44 Kaija Tuomaala 
(Eeva Räty) 

9     

Kiuruvesi 26 1,28 Ahti Kilvensalmi 
(Sari Lappalainen) 
Tapani Pennanen 
(Eero Kyllönen) 

13 
 

13 

    

Kuopio 399 19,63 Maija Svärd 
(ei varaedustajaa) 
Timo Kumlin 
(ei varaedustajaa) 

199,5 
 

199,5 

    

Lapinlahti 38 1,87 Aaro Kubin 
(Markku Ukkonen) 
Minna Jääskeläinen 
(Tanja Jokiniemi) 

19 
 

19 

    



B 
 
VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 22.9.2021  Liite nro 1 
 
Osanottajaluettelo ja äänestyslista: 
 
Kunta Kunnan 

ääni-
määrä 

Osuus 
(%) 
1/100 

Edustajan nimi 
(varaedustaja) 

Edust. 
ääni-
määrä 

Läs-
nä 

Pois-
sa 

Äänestys § 

Jaa Ei 
 

Leppävirta 65 3,20 Anja Aholainen 
(ei varaedustajaa) 

65     

Mikkeli 292 14,36 Soile Kuitunen 
(Satu Taavitsainen) 
Vesa Pöntinen 
(Perttu Noponen) 

146 
 

146 

    

Muurame 46 2,26 Irja Seilola 
(Aki Lilja) 
Simo Oksanen 
(Jukka Kaistinen) 

23 
 

23 
 

    

Mäntyharju 54 2,66 Leena Pekkanen 
(Raimo Leppäkumpu) 
Jaana Lopperi 
(Matti Nykänen) 

27 
 

27 

    

Pertunmaa 13 0,64 Tuula Närhi-Sireeni 
(Aini Pöyry) 

13     

Pieksämäki 166 8,17 Yrjö Merikoski 
(Heimo Kontro) 
Liisa Ruokoselkä 
(Rita Ruotsalainen) 

83 
 

83 

    

Pielavesi 19 0,93 Timo Pennanen 
(Paavo Leppänen) 

19     

Puumala 18 0,89 Kaija Hannula 
(Keijo Montonen) 

18     

Rantasalmi 23 1,13 Olli-Pekka Nykänen 
(Tiina Tilaéus) 
Katja Korhonen 
(Mirja Repo-Ketola) 

11,5 
 

11,5 

    

Rautalampi 30 1,48 Anne Karhunen 
(Tiina Puranen) 
Hannu Korhonen 
(Linda Nissinen) 

15 
 

15 

    

Rautavaara 7 0,34 Jorma Korhonen 
(Maija Kärkkäinen) 

7     

Savonlinna 176 8,66 Kirsi Torikka 
(Katri Ihalainen) 
Ville-Veikko Valjus 
(Matti Kaukoranta) 

88 
 

88 

    



C 
 
VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 22.9.2021  Liite nro 1 
 
Osanottajaluettelo ja äänestyslista: 
 
Kunta Kunnan 

ääni-
määrä 

Osuus 
(%) 
1/100 

Edustajan nimi 
(varaedustaja) 

Edust. 
ääni-
määrä 

Läs-
nä 

Pois-
sa 

Äänestys § 

Jaa Ei 
 

Siilinjärvi 67 3,30  
 

67     

Sonkajärvi 23 1,13 Anja Väisänen 
(Seppo Kainulainen) 

23     

Sulkava 15 0,74 Pietari Virtanen 
(Hannamari Autio) 

15     

Suonenjoki 52 2,56 Marja-Leena Väisänen 
(Päivi Markkanen) 
Juha Markkanen 
(Petri Suihkonen) 

26 
 

26 

    

Tervo 31 1,52 Pirjo Hänninen 
(Anja Pulkkinen) 
Hannu Ylönen 
(Pirkko-Liisa Hätinen) 

16 
 

16 

    

Tuusniemi 13 0,64 Heli Miettinen 
(Hanna Mustonen) 

13 
 

    

Varkaus 154 7,58  
 
 
 

77 
 

77 
 

    

Vesanto 20 0,98  
 

20     

Vieremä 17 0,84 Matti Karppinen 
(Matti Immonen) 

17     

Yhteensä 2 033  Edustajia X      
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