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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 

Yhtymäkokous 1 § 10.6.2020 2 

Yhtymäkokouksen avaaminen 

Yht.kok. 1 § 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: 

Hallituksen puheenjohtaja Anja Manninen avasi kokouksen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

,//(-o<, 1/.'

s·. e, 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 

Yhtymäkokous 2§ 10.6.2020 3 

Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen sekä ääniluettelon 
hyväksyminen 

Yht.kok. 2 § 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 2018 tilinpäätöksen mukainen äänimääräluettelo on liitteenä 
nro 1. Sen mukainen kokouksen 10.6.2020 enimmäisäänimäärä on 
2 030 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. Tä
mä koskee myös etäosallistujia. 

Päätös: 

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä oleviksi liitteenä nro 1 
mainitut jäsenkuntien yhtymäkokoukseen asianmukaisesti nimeämät 
edustajat. Kokouksen ääniluettelo vahvistettiin liitteen mukaan. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

vil- o( ✓ 
S./C:. 
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Yhtymäkokous 3§ 10.6.2020 4 

Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Yht.kok. 3 § 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 10.6.2020 
koollekutsumisesta 20.5.2020 § 76. 

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 27.5.2020. 

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat 
edustajat edustavat vähintään puolta yhtymäkokouksen enim
mäisäänimäärästä eli 10.6.2020 kokouksessa 1 015 ääntä. 

Yhtymäkokouksen asioiden valmistelu kuuluu kuntayhtymän halli
tukselle. 

Päätösehdotus: 

Todetaan, että yhtymäkokouksessa läsnä olevien 45 edustajan yh
teenlaskettu äänimäärä on 2 022 ääntä. 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös
valtaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

vl/-,7(. {!. 

8.1.c, 
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Yhtymäkokous 4§ 10.6.2020 5 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

Yht.kok. 4 § 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: 

Puheenjohtajaksi nimettiin Jorma Kukkonen Rautalammilta ja vara
puheenjohtajaksi Yrjö Merikoski Pieksämäeltä. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

v#-vf, (!,' 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 

Yhtymäkokous 5§ 10.6.2020 6 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Yht.kok. 5§ 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: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Väisänen Suonenjoelta 
ja Seppo Kainulainen Sonkajärvellä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat 
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

,,l/·-d. f1' 

,S'.k. 
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Yhtymäkokous 6§ 10.6.2020 7 

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Yht.kok. 6§ Yhtymäkokouksen työjärjestys on asialistan mukainen, ellei kokous 
toisin päätä. 

Päätösehdotus: 

Yhtymäkokous käsittelee asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

,11-d. tl: 

..S.k. 
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8 Yhtymäkokous 7 § 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 

Tark.ltk 15 § 

Yht.kok. 7 § 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida yhtymäkokouksen aset
tamien tavoitteiden toteutumista. 

Kuntayhtymän hallituksen antamassa "Tilinpäätös ja toimintakerto
mus vuodelta 2019" -asiakirjassa on selvitys hallinnollisten ja talou
dellisten tavoitteiden toteutumisesta (asiakirja on tallennettu Essiin/ 
oheismateriaali). 

Liitteenä nro 4 on luonnos tarkastuslautakunnan arviointikerto
mukseksi vuodelta 2019. 

Päätösesitys: 

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen kuntayhtymän toi
minnasta vuodelta 2019 ja esittää sen yhtymäkokoukselle. 

Päätös: 

Tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle liitteenä nro 4 olevan 
arviointikertomuksen. 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus liitteenä nro 2. 

Päätösehdotus: 

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi liitteenä nro 2 olevan tarkastuslau
takunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

vfl- t?(, t/' 
S.k:.
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Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen 

Hallitus 64 § Vaalijalan kuntayhtymän hallitus on 25.3.2020 § 33 käsitellyt vuo
den 2019 tilinpäätöksen. Tilintarkastajat ovat huomanneet tilintar
kastuksen yhteydessä tilinpäätöksessä olennaisen virheen. Olen
naisena virheenä on ollut lomapalkkavelan määrä tilanteessa 
31.12.2019. Ohjeen mukaan kilpailukykysopimuksen vaikutus lo
marahoihin sai olla vuoden 2019 aikana ainoastaan kolmelta kuu
kaudelta. Tämä asia oli jäänyt huomioimatta alkuperäisessä loma
palkkavelkalaskelmassa. Virhe on korjattu ja korjauksella on ollut 
myös heikentävä vaikutusta tilikauden tulokseen. Tilinpäätöksen 
käsittelyyn yhtymäkokouksessa virheen korjaamisella ei ole vaiku
tusta. 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yh
tymähallituksen on laadittava tilikaudella tilinpäätös tilikautta seu
raavaan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkas
tajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös 
toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava ti
linpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 
Yhtymäkokouksen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun 
mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. 
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän 
tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnas
ta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kun
tayhtymän johtaja. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä 
selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoit
teiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on 
myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista 
asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskel
masta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio 
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen val
vonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopää
töksistä. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

vff� «. t/, 
8-�-
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Hallitus 64 § Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikau
den tuloksen käsittelystä. 

Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen keskeiset 
luvut (1000 €) talousarvioon ja edellisen vuoden tilinpäätökseen 
verrattuna ovat seuraavat: 

Käyttötalousosa 

Toimintatuotot yhteensä 

- Siitä jäsenkuntien osuudet

- Siitä ulkoiset tuotot

Toimintakulut 

- Siitä ulkoiset toimintakulut

Toimintakate

Tuloslaskelmaosa 

Rahoituskulut 

Rahoitustuotot 

Vuosikate 

Sumu-poistot 

Satunnaiset tuotot/ kulut, netto 

Tilikauden tulos 

Varausten muutos/netto 

Rahastojen muutokset/netto 

Tilikauden yli-/alijäämä 

lnvestointiosa: 

lnvestointiosan menot 

lnvestointiosan tulot 

Pysyvien vastaavien hyöd.luov.voitot 

Investoinnit /netto 

Tulorahoituksen korjauserät 

Vars.toiminnan ja investointien 

nettokassavirta 

Rahoitusosa 

Antolainauksen muutokset 
Lainakannan muutokset, netto 

Oman pääoman muutokset 

Muut maksuvalmiuden muutokset 

Tulorahoituksen riittävyys 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus 

TP 2018 

74162 

41606 

61080 

-72826

-59744

1336

-132

7 

1210 

-1453

-243

108

-135

-3748

1338

22 

-2 388

-22

-1200

1226 

221 

247 

Yhtymäkokous 

vlf-.?{, t/ 
.5-K. 

TA2019 

78314 

45407 

65020 

-76711

-63417

1603

-145

10

1469 

-1451

0 

18 

0 

18 

-5436

1408

-4027

-2559

2420 

-569

TP 2019 TP2019 Muut.-% 

82636 

43400 

68796 

-77030

-63191

5606

-177

32

5460 

-2127

tot.- % tp 18/19 

105,5 11,4 

95,6 4,3 

105,8 12,6 

100,4 5,8 

99,6 5,8 

349,6 319,6 

122,2 34,1 

307,4 328,5 

371,8 351,2 

146,6 46,4 

3333 18906,0 1473,9 

108 0,0 

3441 19515,8 -2647,0

-5206

1411

-3788

1662 

2185 

-68

3881 

95,8 

100,2 

94,3 

-64,9

90,3 

-682,1

38,9 

5,5 

59,1 

-238,5

-100,0

78,3

-69,5

1472,4 
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Hallitus 64 § Vuoden 2019 toimintatuotot olivat yhteensä 82,6 miljoonaa euroa, 
joista sisäisiä tuottoja 13,8 miljoonaa ja ulkoisia 68,8 miljoonaa eu
roa. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoiset tuotot lisääntyivät 7,7 
miljoonaa euroa eli 12,6 %. Ulkoisista tuotoista jäsenkunnilta saa
dut myyntituotot olivat 43,4 miljoonaa eli 63, 1 % kaikista toiminta
tuotoista. Ulkokuntalaiset ostivat Vaalijalan palveluita 17,3 miljoo
nalla, joka on 25,2 % kaikista toimintatuotoista. Asiakasmaksuja 
kertyi 2,4 miljoonaa euroa. Tämä on 3,5 % kaikista toimintatuotois
ta. Peruskoulu sai valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia 1,5 mil
joonaa eli 2,2 % kokonaistuotoista. Loppuosa kokonaistuotoista 
kertyy elintarvikkeiden myyntituloista, palvelujen myynneistä, tuista 
ja avustuksista, vuokratuloista sekä muista myynti- ja toiminta
tuotoista. Yleisesti voidaan todeta, että ulkokunnille myynti on kas
vanut huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. 

Talousarvioon verrattuna liiketoiminnan myyntituotot ylittyivät 15,5 
% eli 0,3 miljoonaa euroa. Myös kuntakorvaukset ylittyivät talousar
vioon verrattuna 3,3 miljoonaa eli 5,7 %. Kuntakorvauksista jäsen
kunnilta saadut korvaukset jäivät alle talousarvion 2 miljoonaa eli 
4,4 %. Ulkokunnilta saadut korvaukset ylittyivät talousarvioon ver
rattuna 5,2 miljoonaa euroa eli 43,4 %. Kokonaisuutena toiminta
tuotot toteutuivat 3,8 miljoonaa eli 5,8 % budjetoitua paremmin. 

Toimintakuluja kertyi yhteensä 77 miljoonaa euroa, joista sisäisiä 
kuluja oli 13,8 miljoonaa euroa ja ulkoisia kuluja 63,2 miljoonaa eu
roa. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,4 mil
joonaa euroa eli 5,8 %. Talousarvioon verrattuna ulkoiset toiminta
kulut alittuivat 0,2 miljoonaa eli 0,4 %. Palkkoja ja palkkioita mak
settiin 40,6 miljoonalla. Tässä kasvua edelliseen vuoteen verrattu
na 2,6 miljoonaa eli 6,8 %. Kasvu johtuu pääasiassa KVTES:n ko
rotuksista sekä palvelutoiminnan laajenemisesta. Palkkamenoissa 
pysyttiin kuitenkin suunnilleen talousarvioraamissa toteutuman ol
lessa 100,4 %. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ylittyivät budje
toidusta 0,8 miljoonaa, toteutuman ollessa 101,6 %.

Sisäiset tuotot ja kulut ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,5 miljoo
nalla eurolla eli 4, 1 %. Sisäiset erät nousivat edellisestä vuodesta 
0,7 miljoonaa euroa. 

Poistot olivat 2, 1 miljoonaa euroa. Tästä 0,5 miljoonaa oli kerta
luontoisia lisäpoistoja, jotka tehtiin hallituksen päätöksellä ja ne 
koskivat Kuutinharju tilan vanhoja käytöstä poistettuja, purettavia 
rakennuksia. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

vft�cJ, (/', 
._5./C. 
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Hallitus 64 § Lainaa rahoituslaitoksilta oli vuoden lopussa 17,6 miljoonaa eli 2,2 
miljoonaa enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Tästä 1,2 
miljoonaa koskee Kanervan palvelukotia, joka siirtyi kauppakirjalla 
kuntayhtymän omistukseen syksyllä 2019. Pitkäaikaisten lainojen 
lyhennyksiin käytettiin 90 000 euroa. 

Taseen vapaaehtoisissa varauksissa on ollut investointivaraus 
840 000 euroa Kuutinharjun palvelukonseptin uudistamiseen. Han
ke on jäänyt toteutumatta. Tilinpäätöksessä investointivaraus on 
siirretty uuteen kohteeseen, Nenonpellon kriisiyksikön uudistami
seen. 

Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 44 päivää. Tämä on 19 päivää 
parempi kuin edellisessä tilinpäätöksessä. 

Vuoden 2019 tilikauden tulos on + 3 333 122,66 euroa. Varausten 
ja rahastojen muutosten jälkeen tilinpäätös osoittaa 3 440 635,70 
euron ylijäämää. Ylijäämästä palautetaan yhtymäkokouksen pää
töksellä jäsenkunnille 1,5 miljoonaa euroa peruspääoman suhtees
sa. Palautus tapahtuu yhtymäkokouksen jälkeen, kun yhtymäko
kouksen päätös on saanut lainvoiman. Palautus käsitellään vuoden 
2020 kirjanpidossa ja suoritetaan taseen edellisten tilikausien yli
jäämätiliä käyttäen. Näin se ei vaaranna olennaisesti kuntayhtymän 
taloudellista kantokykyä. 

Nettoinvestoinnit olivat 3,8 miljoonaa. Tämä on 0,2 miljoonaa alle 
talousarvion. 

Liitteenä numero 1 on kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019, 
joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousar
vion toteutuman sekä liitetiedot. 

Toimintakertomuksessa on esitetty vuoden toiminnallisten tavoittei
den toteutuminen ja merkittävimmät muut tapahtumat. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

Af� o{' (/, 
,.f.,c, 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus 64 § 
Tarkastuslautakunta 12 § 

Kokouspäivämäärä 

20.5.2020 
25.5.2020 
10.6.2020 

Sivu 

7 
10 
13 Yhtymäkokous 8 § 

Hallitus 64 § 

Tark.ltk 12 § 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus 

1 allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilin
tarkastajille tarkastettavaksi. 

2 toteaa, että Vaalijalan kuntayhtymän toiminnallinen tulos vuo
delta 2019 on+ 3 333 122,66 euroa. 

Hallitus esittää, että tilinpäätökseen sisällytetään seuraavat 
kirjaukset: 
- poistoerokirjaukset, jolloin poistoeron muutokseksi jää

- 356 341,43
- varausten ja rahastojen muutokset, jolloin muutokseksi jää

107 513,04.

Edelleen hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 
2019 ylijäämä 3 440 635,70 euroa siirretään taseen yli-/ 
alijäämätilille. 

3 antaa talouspalveluille valtuudet tehdä tarvittaessa tilinpää
tökseen teknisiä tarkistuksia, jotka eivät saa kuitenkaan vai
kuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä. 

4 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl
keen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tarkastustyön
sä tulokset. Kuntalain 125 § edellyttää, että kertomukseen sisällyte
tään lausunnot tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä ja tilivelvollisen 
vastuuvapaudesta. Kertomukseen on sisällytettävä yksilöidyt tilivel
vollisiin kohdistetut muistutukset. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

t4!- o{, tt 

&.k-, 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Tarkastuslautakunta 12 § 

Kokouspäivämäärä 

25.5.2020 
10.6.2020 

Sivu 

11 
14 Yhtymäkokous 8 § 

Tark.ltk 12 § 

Yht.kok. 8 § 

Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään 
toukokuun loppuun mennessä. 

Tilintarkastaja Pentti Tanskanen suoritti varainhoitovuoden 2019 
tilinpäätöksen tarkastamisen huhti-toukokuun aikana 2020, tilintar
kastuskertomus liitteenä nro 2. 

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen 
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkas
tamaltaan tilikaudella 1.1. - 31.12.2019. 

Päätösehdotus: 

Tarkastuslautakunta 

1 saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi 

2 esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2019 tilinpäätös hy
väksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hal
lituksen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille 
myönnetään vastuuvapaus tilikaudella 1.1. - 31.12.2019. 

Päätös: 

Tarkastuslautakunta 

1 saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi 

2 esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2019 tilinpäätös hy
väksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hal
lituksen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille 
myönnetään vastuuvapaus tilikaudella 1.1. - 31.12.2019. 

Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 3 ja tilinpäätös liitteenä nro 4. 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

vll t><. {/' 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokous päivämäärä Sivu 

Yhtymäkokous 

Yht.kok. 8 § 

8§ 10.6.2020 15 

Päätösehdotus: 

Yhtymäkokous 

1 merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 

2 päättää, että tilinpäätökseen sisällytetään seuraavat kirjaukset: 
- poistoerokirjaukset, jolloin poistoeron muutokseksi jää

- 356 341,43
varausten ja rahastojen muutokset, jolloin muutokseksi jää
107 513,04

3 päättää, että tilikauden 2019 ylijäämä 3 440 635,70 euroa siir
retään taseen yli-/alijäämätilille. 

4 päättää 
a) vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
b) vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallintoa

ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja tehtäväaluei
den johtaville viranhaltijoille tilikaudella 1.1. - 31.12.2019.

Päätös: 

Yhtymäkokous 

1 merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 

2 päätti, että tilinpäätökseen sisällytetään seuraavat kirjaukset: 
- poistoerokirjaukset, jolloin poistoeron muutokseksi jää

- 356 341,43
- varausten ja rahastojen muutokset, jolloin muutokseksi jää

107 513,04

3 päätti, että tilikauden 2019 ylijäämä 3 440 635,70 euroa siirre
tään taseen yli-/alijäämätilille. 

4 a) hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja
b) myönsi vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja talout

ta hoitaneille hallituksen jäsenille ja tehtäväalueiden joh
taville viranhaltijoille tilikaudella 1 .1 . - 31.12.2019.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

vf/-o(. t(' 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 

Hallitus 
Yhtymäkokous 

16 § 
9§ 

19.2.2020 
10.6.2020 

5 
16 

Ylijäämän palautus jäsenkunnille 

Hallitus 16 § Vaalijalan vuoden 2019 tulos tulee olemaan selkeästi ylijäämäinen. 
Palvelujen myynti ulkokunnille oli noin 17 M€:a kohdistuen lähes 
kokonaan erityisen vaativiin asiakkaisiin. Taloudellinen tulos poh
jautuu pääasiassa tähän toimintaan. 

Vaalijalan perussopimuksessa ei ole määräyksiä ylijäämään palau
tuksesta tai lisäosuuksien kannosta jäsenkunnilta. Asiasta voidaan 
kuitenkin tehdä erillispäätös yhtymäkokouksessa hallituksen esi
tyksestä. 

Ylijäämän palautus jäsenkunnille tehdään taseen edellisten tilikau
sien ylijäämätililtä, joten se ei heikennä tulevaa vuoden 2020 tulos
ta. Vuoden 2020 talous on kireämpi kuin edellisenä vuotena. 

Ylijäämän jakoperusteena voidaan käyttää kunnan osuutta kun
tayhtymän peruspääomasta. Ylijäämää voidaan palauttaa jäsen
kunnille 1 500 000 euroa vaarantamatta olennaisesti Vaalijalan ta
loudellista kantokykyä. Jakotaulukko liitteenä nro 1. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että jäsenkunnille maksetaan 
ylijäämän palautuksena 1 500 000 euroa peruspääoman 
31.12.2019 mukaisessa jakosuhteessa. Maksu suoritetaan, kun yh
tymäkokouksen päätös on saanut lainvoiman. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

vl!-,/. r 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 

Yhtymäkokous 

Yht.kok. 9 § 

9§ 10.6.2020 

Ylijäämän jakotaulukko liitteenä nro 5. 

Päätösehdotus: 

17 

Yhtymäkokous päättää, että jäsenkunnille maksetaan ylijäämän 
palautuksena 1 500 000 euroa peruspääoman 31.12.2019 mukai
sessa jakosuhteessa. Maksu suoritetaan, kun yhtymäkokouksen 
päätös on saanut lainvoiman. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

vlf,. ei. tf' 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokous päivämäärä Sivu 

Hallitus 
Yhtymäkokous 

65 § 
10 § 

20.5.2020 
10.6.2020 

8 
18 

Vuosikertomus 2019 

Hallitus 65 § 

Yht.kok. 10 § 

Vaalijalan kuntayhtymä teki vuodelta 2017 ensimmäisen kerran 
vain digitaalisen vuosikertomuksen, joka sai myönteistä palautetta. 
Vuosikertomuksen tavoitteena on kertoa sidosryhmille ja kansalai
sille yleiskielellä Vaalijalan edellisen vuoden tapahtumista. Vuosi
kertomuksessa on runsaasti valokuvia, jotka kertovat arjesta ja juh
lahetkistä. 

Vuodesta 2019 on tehty digitaalinen vuosikertomus, linkki 
www.vaalijala.fi (julkaistaan 29.5. mennessä). 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee vuosikertomuksen 2019 tiedoksi ja saattaa sen 
yhtymäkokouksen tiedoksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Vuosikertomus 2019 on luettavissa Vaalijalan kotisivujen etusivulla 
25.5. alkaen www.vaalijala.fi 

Päätösehdotus: 

Yhtymäkokous merkitsee vuosikertomuksen 2019 tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

d1� (?(. (/1 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 

Hallitus 
Yhtymäkokous 

66 § 
11 § 

20.5.2020 
10.6.2020 

9 
19 

Vaalijalan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 30.4.2020 

Hallitus 66 § 

Yht.kok. 11 § 

Viime vuosina yhtymäkokoukselle on raportoitu Vaalijalan kuluvan 
vuoden toiminnasta kevät- ja syyskokouksissa. Raportti on piden
tynyt vuosi vuodelta tarjoten kuitenkin kattavan kuvauksen Vaalija
lan toimintaan. Tästä eteenpäin raportti on pykälän liitteenä, jotta 
esityslista ei tulisi kohtuuttoman pitkäksi. Raportti on liitteenä nro 2. 

Hallituksen esityslistan mukana seuraa toteutumavertailu 1.1. -
30.4.2020 sekä taulukko pankkitilien alimmista saldoista. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokouksel
le. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Toiminta- ja talousraportti liitteenä nro 6. 

Päätösehdotus: 

Yhtymäkokous merkitsee raportin Vaalijalan toiminnasta ja talou
desta 1.1. - 30.4.2020 tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

v1'l- o(, /;, 

8.k:.



V AALIJALAN KUNTA YHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 

Hallitus 
Yhtymäkokous 

67 § 
12 § 

20.5.2020 
10.6.2020 

10 
20 

Vaalijalan kehyssuunnitelma vuosille 2021 - 2023 

Hallitus 67 § Kevään yhtymäkokous käsittelee kolmivuotisen kehyssuunnitelman 
ja antaa tarvittaessa ohjeistusta taloussuunnitteluun. Jäsenkunnilta 
ja lähialueiden ostajakunnilta pyydetään lausunnot kehyssuunni
telmasta, jotka puolestaan ohjaavat talous- ja toimintasuunnitelman 
jatkovalmistelua. 

Kehyssuunnitelmaluonnos on liitteenä nro 3. Suunnitelman runko 
noudattaa pääosin edellistä kehyssuunnitelmaa ja siinä on huomi
oitu toiminnan tiedossa olevat muutokset ja päivitetyt linjaukset. 
Vaalijalan asema tulevassa sote-uudistuksessa on ennakoitu käy
tettävissä olevien vielä vajavaisten tietojen pohjalta. Kesällä uudis
tuksen päälinjaukset ovat mahdollisesti tiedossa. 

Tasapainoisen talouden ylläpitäminen edellyttää ylijäämäistä vuosi
tulosta, se edellyttää kustannustehokasta toimintaa ja palvelujen 
joustavaa hinnoittelua. Ensi vuonna palkkojen korotukseen vara
taan 1,5 %. KVTES:n korotusten vaikutusarvio on tätä suurempi. 
Lakisääteiset sivukulut arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Palk
kaperustainen kustannuspaine voitaneen huomioida suoritehin
noissa vuosina 2021 - 23 vain osittain. 

Nenonpellon yksiköiden suoritehinnat ensi vuodelle päätetään, kun 
KVTES on solmittu, viimeistään kuitenkin hallituksen syyskuun ko
kouksessa. Avopalvelujen yksikkökohtaiset suoritehinnat ensi vuo
delle päätetään hallituksessa lokakuussa, mikäli neuvottelut jäsen
kuntien kanssa on saatu valmiiksi. Aikataulua aikaistetaan kuntien 
pyynnöstä. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy kehyssuunnitelman vuosille 2021 - 2023 ja esit
tää sen edelleen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

vf/-d. t/ 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 

Yhtymäkokous 

Yht.kok. 12 § 

12 § 10.6.2020 

Kehyssuunnitelma vuosille 2021 - 2023 on liitteenä nro 7. 

Päätösehdotus: 

21 

Yhtymäkokous hyväksyy vuosien 2021 - 2023 kehyssuunnitelman 
liitteen nro 7 mukaisesti. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

v#-d. 11':
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 

Hallitus 
Yhtymäkokous 

68 § 
13 § 

20.5.2020 
10.6.2020 

11 
22 

Suoritteiden hinnoittelun perusteet vuonna 2021 

Hallitus 68 § Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous vahvistaa 
talousarvion hyväksymisen yhteydessä suoritteiden hinnoittelupe
rusteet. Hallitus on vahvistanut hinnat joulukuun kokouksessaan. 
Tänä vuonna pyritään siihen, että suoritehinnat hyväksy1täisiin en
nen syysyhtymäkokousta. Siksi tämä asia käsitellään jo kevätyhty
mäkokouksessa. 

Vaalijala pyy1ää palvelujen järjestämisvastuiselta organisaatiolta 
maksusitoumuksen asiakkaasta. Mikäli sopimusta asiasta ei synny, 
palveluja ei anneta. Jos Vaalijalan on erityishuoltopiirinä asiakkaan 
palvelut tuotettava, syntyy järjestämisvastuiselle organisaatiolle 
maksuvelvollisuus. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle suoritteiden hinnoitteluperus
teiksi vuonna 2021 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 käy1töomaisuuden poistojen mukaisessa suhteessa. 

2 Nenonpellon yksiköiden suoritehintoja jäsenkunnille määrättä
essä käy1etään tarvittaessa aikaisempien vuosien ali-/ylijäämiä 
hintatason vakauttamiseksi. 

3 Nenonpellon yksiköiden oppilaskotien suoritehinnat ovat kuusi
portaisessa hinnastossa (lapset ja nuoret) ja Nenonpellon kun
toutusyksiköillä on oma kuusiportainen hinnasto (aikuiset). 

4 Kuntakorvausten perusteena olevat suoritteet muodostuvat 
käy1töpäivistä ja käyntikerroista, jotka määritellään sosiaali- ja 
terveydenhuollon maksulain ja -asetuksen määräysten mukai
sesti soveltuvin osin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

v!l-/. t-'-: 
6',t<:, 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 

Hallitus 
Yhtymäkokous 

Hallitus 68 § 

68 § 
13 § 

20.5.2020 
10.6.2020 

12 
23 

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 1 O %. 

7 Poliklinikkapalvelut ja liikkuvat kuntoutuspalvelut hinnoitellaan 
suoriteperusteisesti, suoritehinta sisältää matka-ajan ja matka
korvaukset. 

8 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. 

9 Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoimintaan osallistuvan asiak
kaan kuljetuskustannuksen maksaa Vaalijala, ellei toisin ostajan 
kanssa sovita. 

1 O Sosiaalihuollollisesta työtoiminnasta ja kuntouttavasta työtoi
minnasta määritellään suoritehinta ko. toimipisteen arvioidun 
kustannuksen perusteella näiden toimintojen kustannusraken
ne huomioiden. 

11 Tarjouspyyntöihin perustuvissa palveluiden myynneissä hin
ta muodostuu ostajan hyväksymän tarjouksen perusteella. Hal
litus voi tarvittaessa antaa Vaalijalan tarjousmenettelyyn liitty
vää ohjeistusta. Päätöksen tarjoukseen perustuvasta hinnasta 
tekee sektorijohtaja. 

12 Monipalvelukeskuksissa niistä asiakkaista, joiden työvalmen
nuksen ja -ohjauksen kustannukset poikkeavat olennaisesti ao. 
yksikön käyttöpäivän keskimääräisistä kustannuksista, peritään 
hallituksen erikseen päättämien periaatteiden mukainen mak
su. Päätöksen maksun suuruudesta tekee avopalvelujen johta
ja. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

vtf-,;/, f/✓ 
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Hallitus 
Yhtymäkokous 

Hallitus 68 § 

Yht.kok. 13 § 

68 § 
13 § 

20.5.2020 
10.6.2020 

13 
24 

13 Peruskoulun vakinaisista oppilaista hallitus vahvistaa tarvitta
essa lisämaksun. 

14 Peruskoulun tilapäisistä oppilaista, joiden valtionavustus mak
setaan kotikuntaan, peritään todellisia kustannuksia vastaava

maksu. 

15 Yövalvotuissa asumisyksiköissä peritään niiltä arkipäiviltä, jol
loin asiakas ei ole yksikön ulkopuolisessa päivätoiminnassa, 
asumismaksun lisäksi hinnaston kohdan "Osallisuutta edistävä 
toiminta" mukainen hinta (päiväaikainen toiminta palvelu
kodissa). Jos asiakkaalla on henkilökohtainen avustaja, tätä 
maksua ei peritä samalta ajalta. 

16 Mikäli edellä mainituista perusteista muodostuu yksittäista
pauksissa kohtuuton kokonaishinta, on kuntayhtymän johtajalla 
oikeus sitä kohtuullistaa. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Päätösehdotus: 

Yhtymäkokous hyväksyy suoritteiden hinnoittelun perusteet vuodel
le 2021 hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

v-/1-o<, 1/J 

S.k.



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 

Yhtymäkokous 14 § 10.6.2020 25 

Yhtymäkokousedustajien aloitteet ja hallitukselle osoitettavat kysymykset 

Yht.kok. 14 § 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. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

v/f-o!. (/: 
,.§'_ 1c. 
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Päätös: 

Kokouksessa ei jätetty hallitukselle hallintosäännön 122 §:n tarkoit
tamia aloitteita. 

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn yhteydessä käytiin keskustelua 
kuntakokouksen merkityksestä ja tarpeellisuudesta. Kuntakokouksen 
pitämistä kerran vuodessa kannatettiin. Seuraava kuntakokous pyri
tään pitämään elo-syyskuun vaihteessa 2020. Kokouksessa keskus
teltiin myös omaisten vierailuista ja yhteydenpidosta asiakkaisiin ko
ronaepidemian aikana. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

vft-d. (I) 

'57,K. 
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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 3. - 17.7.2020 https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 10.6.2020 Liite nro 1 

Osanottajaluettelo ja äänestyslista: 

Kunta Kunnan Osuus Edustajan nimi Edust. Läs- Pois- Äänestys§ 
ääni- (%) (varaedustaja) ääni- nä sa 
määrä 1/100 määrä Jaa Ei 

Enonkoski 9 0,44 Petri Purhonen 9 X 

(Heikki Kylliäinen) 

Hartola 17 0,84 Matti Tanskanen 17 X 

(Mirkku Tammista-Kiiski) 

Hirvensalmi 16 0,79 Timo Marttinen 16 X 

(Jouni Kuitunen) X 

Iisalmi 62 3,05 Kaarina Korhonen 31 X 

(Elina Puustinen) 

Sanna Kauppinen 31 X 

(Pasi Raatikainen) 

Joroinen 38 1,87 Rauni Janhunen X 

(Pirkko Hämäläinen) X 

Veijo Nevanpää X 

(Hannu Viirimaa) 38 X 

Juva 49 2,41 Mervi Heinonen 49 X 

(Markku Häkkinen) X 

Kaavi 18 0,89 Kaija Julkunen 18 X 

(Hilkka Tiilikainen) 

Kangasniemi 47 2,32 Kari Luukkainen 23,5 X 

(Marjaana Sävilammi) 

Eija Kuitunen 23,5 X 

(Tuula Vornanen) X 

Keitele 8 0,39 Timo Kolehmainen X 

(Kari Häkkinen) X 

Kiuruvesi 28 1,38 Risto Juntunen 14 X 

(Eero Kyllönen) 

Tuija Kastari 14 X 

(Anna-Liisa Härkönen) 

Kuopio 401 19,75 Sirpa Miettinen 200,5 X 

(Hillevi Ruuskanen) 

Iina Keinänen 200,5 X 

(Tiina Kukkonen) 

Lapinlahti 36 1,77 Tarmo Heiskanen 18 X 

(Jorma Rannio) 

Noora Knapp 18 X 

(Satu Kuutsa) 



B 

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 10.6.2020 Liite nro 1 

Osanottajaluettelo ja äänestyslista: 

Kunta Kunnan Osuus Edustajan nimi Edust. Läs- Pois- Äänestys§ 
ääni- {%) (varaedustaja) ääni- nä sa 
määrä 1/100 määrä Jaa Ei 

Leppävirta 57 2,81 Anne Aholainen 57 X 

(Lauri Roponen) 

Mikkeli 285 14,04 Reijo Hämäläinen 142,5 X 

(Liisa Ahonen) 

Seija Kuikka 142,5 X 

(Jukka Saikkonen) 

Muurame 42 2,07 Mirjam Rousu 42 X 

(Suvi-Jaana Aho) 

Simo Oksanen X 

(Sami Niemi) X 

Mäntyharju 54 2,66 Ismo Partio 27 X 

(Raimo Leppäkumpu) 

Jaana Lopperi 27 X 

(Seppo Hujanen) 

Pertunmaa 13 0,64 Aini Pöyry 13 X 

(Maria Siren) 

Pieksämäki 159 7,83 Yrjö Merikoski 79,5 X 

(Sinikka Riipinen) 

Alpo Salo 79,5 X 

(Anne Poikolainen) 

Pielavesi 24 1, 18 Timo Pennanen 12 X 

(Anja Kukkonen) 

Juha Pääkkönen 12 
(Eero Oravainen) 

Puumala 19 0,94 Jorma Virta 19 X 

(Kaija Hannula) 

Rantasalmi 23 1, 13 Olli-Pekka Nykänen 23 X 

(Leena Suhonen) 

Rautalampi 34 1,67 Tiina K Puranen 17 X 

(Timo Satuli) 

Jorma Kukkonen 17 

(Tytti Mård) 

Rautavaara 8 0,39 Jorma Korhonen 8 X 

(Eero Kukkonen) 



C 

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 10.6.2020 Liite nro 1 

Osanottajaluettelo ja äänestyslista: 

Kunta Kunnan Osuus Edustajan nimi Edus!. Läs- Pois- Äänestys§ 
ääni- (%) (varaedustaja) ääni- nä sa 
määrä 1/100 määrä Jaa Ei 

Savonlinna 176 8,67 Minna Immonen X 

(Eila Pöyhönen) X 

Miika Soini 176 X 

(Ari Kantanen) 

Siilinjärvi 61 3,00 Raija Hassinen 61 X 

(Lauri Katainen) 

Sonkajärvi 23 1, 13 Seppo Kainulainen 23 X 

(Vesa Hynynen) 

Sulkava 19 0,94 Hannamari Autio 19 X 

(Vesa Ahonen) 

Suonenjoki 57 2,81 Mikko Suihkonen 28,5 X 

(Johannes Kälkäjä) 

Marja-Leena Väisänen 28,5 X 

(Seija Savukoski) 

Tervo 31 1,53 Pirjo Hänninen 15,5 X 

(Maire Nissinen) 

Hannu Ylänen 15,5 X 

(Pirkko-Liisa Hätinen) 

Tuusniemi 18 0,89 Marja-Leena Räsänen 18 X 

(Tauno Lempinen) 

Varkaus 156 7,68 Anita Rikalainen 78 X 

(Katja Saraketo) 

Suna Sassa 78 X 

(Mervi Pietinen) 

Vesanto 23 1, 13 Minna Back-Hytönen 23 X 

(Heikki Haatainen) 

Satu Hänninen X 

(Hannu Haapamaa) X 

Vieremä 19 0,94 Erkki Mehtonen 19 X 

(Matti Karppinen) 

Yhteensä 2 030 Edustajia 45 2 022 




