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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspöytäkirja Nro 
  8/22 
HALLITUS 17.8.2022 
  Sivu 
  1 (16) 

 
KOKOUSAIKA 17.8.2022 kello 10.00 – 11.45 

KOKOUSPAIKKA Ravintola Hetken yläkerta, Rautalampi tai 
yhteys Teams-ohjelman kautta 

SAAPUVILLA  
OLLEET JÄSENET 

Pj. 
Vpj. 

Jäsenet 

Varsinainen jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä 

Anja Manninen x  Riikka Pajunen  
Reijo Hämäläinen x  Joni Tomminen  
Jenna Ahonen x  Erkki Kukkonen  
Seppo Hujanen x  Simo Hokkanen  
Leena Kontinen x  Elina Häkkinen  
Mika Koukkari x  Matti Kärkkäinen  
Tuula Kuusisto x  Eija Niskala  
Aleksis Laurila x  Rita Ruotsalainen  
Jere Liikanen  x Marita Orava x 
Elina Puustinen x  Henna Pitkänen  
Teija Savolainen-Lipponen x  Marjatta Parviainen  
Mikko Suihkonen x  Pasi Raatikainen  
Markku Valjakka x  Markku Nousiainen  

MUUT SAAPU-
VILLA OLLEET 

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, esittelijä 
Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 

ASIAT 119 - 129 § 

PÖYTÄKIRJAN AL-
LEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 
Allekirjoitus 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Anja Manninen Marja-Liisa Jantunen 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTAMINEN 
 
 
 
 
Allekirjoitus 

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 
Tarkastusaika: Tarkastusaika: 
 
 
 
 Markku Valjakka Jenna Ahonen 

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 
 
 
Allekirjoitus  

Yleisessä tietoverkossa Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla 22.8. - 5.9.2022 
https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 
 
 
Sirpa Kinnunen, hallinnon sihteeri 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 119 - 120 §   17.8.2022  2 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 119 § Hallituksen päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään 

kirjeessä hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. 
 
  Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 

puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa. 
 
  Kokouskutsu ja esityslista on tallennettu Essi-esityslistajärjestelmään 

ja tieto tästä on lähetetty jäsenille sähköpostilla 10.8.2022.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
  Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös-

valtaiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 120 § Tarkastusvuorossa ovat Markku Valjakka ja Jenna Ahonen. 
 
  Päätös: 
 
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Valjakka ja Jenna Ahonen. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 121 §   17.8.2022  3 
 
 
 
 
 
Talouden seurantaraportti 1.1. - 30.6.2022   
 
Hallitus 121 § Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 41,8 mil-

joonaa euroa. Tämä on 10 % eli 3,8 miljoonaa euroa jaksotettua ta-
lousarviota parempi. Edelliseen vuoteen vastaavaan aikaan verrat-
tuna tuottoja on kertynyt 3,2 miljoonaa euroa enemmän. 

   
  Jäsenkunnilta on saatu myyntituottoja 24,1 miljoonaa euroa. Tämä 

on 2,1 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon 
verrattuna toteutuma 52,8 %. Ulkokunnilta myyntituottoja on saatu 
13,7 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on 1,2 
miljoonaa euroa eli 9,6 %. 

 
  Asiakaslaskutus on toteutunut budjetin mukaisesti. 
 
  Toimintakuluihin on käytetty rahaa kesäkuun loppuun mennessä lä-

hes 39 miljoonaa euroa. Tämä on talousarviosta 52,9 %. Kasvua 
edelliseen vuoteen 3,6 miljoonaa eli 10 %. 

 
  Palkkoja on maksettu kesäkuun loppuun mennessä 25,8 miljoonalla 

eurolla toteutuman ollessa 55,5 %. Tämä on 2,6 miljoonaa eli 11,1 
% enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Tämän het-
ken arvio mukaan palkkamenot tulevat ylittymään noin 5 miljoonaa 
euroa. Eniten ylitystä tullee olemaan erilliskorvauksissa ja sijaisten 
palkoissa. 

 
  Palvelujen ostoihin on käytetty 3,3 miljoonaa euroa. Tämä on 42,2 

% talousarviosta. Palvelujen ostot ovat toteutuneet lähes saman 
suuruisena verrattuna edelliseen vuoteen. Toteutuma on 7,6 % eli 
0,6 miljoonaa euroa alle budjetoidun. 

 
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat samoin toteutuneet alle talousar-

vion. Rahaa niihin on käytetty noin 2,3 miljoonaa euroa. 
 
  Toimintakate kesäkuun lopussa 2,9 miljoonaa euroa, vuosikate 2,7 

miljoonaa euroa. Poistot 0,8 miljoonaa euroa (kesäkuun poistot puut-
tuvat). Tilikauden tulos 1.1. - 30.6.2022 poistot huomioiden + 1,7 mil-
joonaa euroa, tilikauden ylijäämä 1,7 miljoonaa euroa. Loppuvuoden 
talous tulee olemaan kireä ottaen huomioon tehty laitoskuntoutuksen 
suoritehintojen 30 %:n alennus elo-joulukuussa. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  121 §   17.8.2022 4 
 
 
 
 
 
Hallitus 121 § Investointeihin on käytetty 7,2 miljoonaa euroa. Tästä 4,1 miljoonaa 

euroa on käytetty Sateenkaaren koulun kiinteistön lunastukseen, 
joka on tekninen kirjaus. 

 
  Esityslistan mukana seuraa tuloslaskelma ajalta 1.1. - 30.6.2022, tu-

losaluekohtaiset toteutumavertailut (vrt. ed. vuosi) sekä taulukko 
pankkitilien alimmista saldoista. 

 
  Valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 389 9224. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee talousraportin tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
  

https://sign.visma.net/fi/document-check/07c21f3b-47ec-41aa-b81d-9d74e483e933

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 122 §   17.8.2022  5 
 
 
 
 
 
Tuloskorttien 2022 väliarviot 
 
Hallitus 122 § Vuodelle 2022 on tehty Vaalijalan tuloskortti ja sektorikohtaiset tu-

loskortit. Tuloskorttien tavoitteiden väliarviot ovat liitteenä nro 1. 
 
  Toiminta on tapahtunut tavoitteiden toteutumisen suuntaisesti ja ta-

voitteet ovat pääosin saavutettavissa vuoden loppuun mennessä lu-
kuun ottamatta henkilöstön rekrytointiin liittyviä pulmia. Toteutumi-
sen täsmällisessä mittaamisessa on edelleen kehitettävää. Talous- 
ja toimintasuunnitelmassa on tunnistettu kolme merkittävää toimin-
nan riskiä, joiden tilannetta tulee arvioida. 

 
  Pitkän aikavälin merkittävin riski on ammattitaitoisen ja osaavan hen-

kilöstön vaikeutuva rekrytointi Itä-Suomessa. Asia koskee kaikkia 
henkilöstöryhmiä. Digitalisaatio voi jossain määrin auttaa, mutta vaa-
tivien palvelujen tuottaminen on aina työvaltaista. Riskiä torjutaan 
omalla aktiivisella täydennyskoulutuksella ja tutkintoperusteisen 
koulutuksen järjestämisellä oppilaitosten kanssa, unohtamatta aluei-
den elinvoimaisuuden tukemista. Huolimatta monista tehdyistä toi-
menpiteistä rekrytoinnin tulokset eivät ole olleet tyydyttäviä, tosin ti-
lanne ei ole enää heikentynyt. 

 
  Vaalijalan palvelutoiminnan perusriski on palvelujen järjestäjätahon 

eli kuntasektorin ja myöhemmin hyvinvointialueiden heikko taloudel-
linen kantokyky. Nykyinen tilanne luo suuret odotukset soteuudistuk-
selle, joka olennaisesti muuttaa asetelmaa, mutta ei varmista rahoi-
tusta. Sote-kustannukset ovat kasvussa vanhenevasta väestöraken-
teesta johtuen. Riskin suuruudessa ei ole tapahtunut muutoksia. 

 
  Kolmas palvelutoimintaan liittyvä riski liittyy maineeseen. Vakavat tai 

toistuvat epäonnistumiset vaativassa palvelutoiminnassa voivat joh-
taa nopeasti organisaation tilanteeseen, jossa sillä ei enää ole toi-
mintaedellytyksiä. Vaalijalan sertifioidun laatujärjestelmän avulla 
prosesseja kehitetään siten, että riskit hallitaan. Vaalijalan täytyy yl-
läpitää laatua tuottamissaan palveluissa. Asiakkaiden herkkyys käyt-
tää tehtyjen päätösten muutoksenhakukeinoja on lisääntynyt, mutta 
se kertoo enemmän yhteiskunnassa tapahtuneesta muutoksesta 
kuin Vaalijalan palvelutoiminnan laadusta. 

 
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 6027.  
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 122 §  17.8.2022 6 
 
 
 
 
 
Hallitus 122 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy ja merkitsee tiedoksi tuloskorttien välitavoitteet ja 

riskiarviot. 
 

Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 123 §   17.8.2022  7 
 
 
 
 
 
Vaalijalan kuntayhtymän kirjanpidollisen ylijäämän käsittely 
   
Hallitus 123 § Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudis-

tuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpa-
nosta (616/2021) 33 §:n mukaan taseeseen kertyneen ylijäämän kä-
sittelystä kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät kuntayhtymän perus-
sopimuksen mukaisesti.  Lain 39 § rajoittaa kuntayhtymässä 
28.2.2022 jälkeen tehtävää päätöksentekoa siten, että ei voida päät-
tää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuk-
sia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi 
lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.  

 
  Vaalijalan perussopimuksen 22 §:ssä otsikolla Suoritteiden hinnoit-

telu ja laskutus on säädetty, että ”Olennainen ylijäämä otetaan huo-
mioon toimintavuoden aikana muuttamalla tarvittaessa yksikköhin-
noittelua”. Suoritehinnat vahvistaa pykälän mukaan yhtymähallitus. 

 
  Vaalijalan taseessa on tilinpäätöksessä 2021 ylijäämää 21,5 M€, 

jolla on peruskorjattu ja rakennettu Nenonpellon osaamis- ja tukikes-
kusta Pieksämäellä. Ylijäämä on kiinnitetty rakennuskantaan. Alu-
een rakennuskanta on palvelutoiminnan käytössä täysimääräisesti 
lukuun ottamatta rakennuksia, joissa on merkittäviä sisäilmaongel-
mia. 

 
Vaalijalan vuoden 2022 tulos tasataan perussopimuksen mukaisesti 
myöntämällä elo-joulukuun laitoskuntoutuksen hinnoista 30 % alen-
nus. Sen tulosta alentava vaikutus on noin 5,8 M€. 
 
Vaalijalan jäsenkunnista mm. Kuopion ja Mikkelin kaupungit ovat tie-
dustelleet kirjanpidollisten ylijäämien maksamista Savon jäsenkun-
nille Vaalijalan kuntayhtymän toiminnan lakatessa 31.12.2022. Sen 
maksaminen rahoitettaisiin ottamalla sitä vastaava laina, joka siirtyisi 
Pohjois-Savon ja Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Lisävelka jakaan-
tuisi siten, että Pohjois-Savon ha:n osuus olisi 56 % ja Etelä-Savon 
ha:n 44 % Vaalijalan peruspääoman suhteessa. Jos summa olisi 
21,5 M€ niin Pohjois-Savon ha:n osuus velasta olisi 12,042 M€ ja 
Etelä-Savon ha:n 9,458 M€. 

 
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 123 §  17.8.2022 8 
 
 
 
 
 
Hallitus 123 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus pyytää  
 

1 Pohjois-Savon ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden aluehallituk-
silta ennakkopäätöstä seuraavassa kokouksessaan, voi-
daanko Vaalijalan kuntayhtymän ylijäämiä jakaa Savon jäsen-
kokouksessaan kunnille siten, että sitä vastaan Vaalijalan kunta-
yhtymä ottaa velkaa, joka siirtyy hyvinvointialueille; 
 

2 hyvinvointialuetta ilmoittamaan, minkä summan sen hyväksyy yli-
jääminä alueensa kunnille maksettavaksi, mikäli summa ei ole 
täysimääräinen olettaen, että hyvinvointialueen vastaus ensim-
mäiseen kysymykseen on myönteinen. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin.  
 
  Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 124 §   17.8.2022  9 
 
 
 
 
 
Sateenkaaren koulun tulevaisuuden turvaaminen 
 
Hallitus 124 § Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen on edennyt, 

mutta viivästynyt aikataulustaan, koska jäsenkunnissa päätöksen-
teko on ollut hitaampaa kuin keväällä oletettiin. Koulun toiminnan jat-
kumisen turvaaminen on edelleen jäsenkuntien tahtotila. Kuntayhty-
män perustamistoimet tulee pystyä tekemään nopeasti ennen vuo-
den vaihdetta. 

 
  Kuntayhtymä organisaatiomallina nähdään parhaaksi vaihtoehdoksi 

myös niissä kunnissa, jotka eivät ole osittaisjakosopimusta hyväksy-
neet. Lainsäädännön vaihtoehtona on, että opetuksen järjestelyvel-
voite jäisi kaikille Vaalijalan jäsenkunnille ja se olisi käytännössä mo-
nimutkaisempi järjestely. 

 
  Kuntakokouksessa 29.6.2022 sovitulla tavalla pidettiin asiasta neu-

vottelu 3.8.2022, johon osallistuivat Kuopion, Iisalmen, Mikkelin, 
Pieksämäen ja hyvinvointialueiden edustajat. Siinä sovittiin, että 
koulun kuntayhtymän perussopimukseen tehdään lisäys, jonka mu-
kaan kuntayhtymää purettaessa sen nettovarallisuus jaetaan Vaali-
jalan jäsenkunnille. Lisäys edistää osittaisjakosopimusluonnoksen 
yleistä hyväksyttävyyttä jäsenkunnissa. 

 
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 125 §   17.8.2022  10 
 
 
 
 
 
Rekrytointipalkkion jatkaminen 
 
Hallitus 125 § Hallitus teki 22.9.2021 § 131 päätöksen, että uudelle työntekijälle, 

joka on kelpoinen tehtäväänsä, maksetaan ePassiin 100 euroa sekä 
puolen vuoden työskentelyn jälkeen 600 euron kertapalkkio. Viimei-
set kertapalkkiot voivat saada siten henkilöt, jotka ovat aloittaneet 
Vaalijalassa työnsä 1.7.2022, jotta tuo puolen vuoden työaika täytyy. 
Vaalijalassa ei voi tehdä päätöksiä, jotka ulottuvat hyvinvointialu-
eelle. 

   
  Rekrytoinnissa on edelleen suuria haasteita ja kannustimille olisi 

edelleen paikkansa. 
 
  Kertapalkkiota voitaisiin jatkaa kuukausittain alenevana siten, että 

elo-marraskuussa tulleille maksettaisiin 100 euroa per kuukausi, elo-
kuussa tulleille 400 euroa ja marraskuussa tulleille 100 euroa. Työs-
säoloehto alenisi samassa suhteessa. 

 
  Valmistelija henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara, p. 050 3899 202. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että uusille, tehtäväänsä kelpoisille henkilöille mak-

setaan työnsä aloittaessa 100 euroa ePassiin ja 100 euroa/kokonai-
nen kuukausi kertapalkkiona joulukuussa. Palkkio maksetaan, mikäli 
työsuhde on kestänyt Vaalijalan kuntayhtymässä 31.12.2022 
saakka. 

    
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 126 §   17.8.2022  11 
 
 
 
 
 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus 126 § 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  Päätösnumero 
  Kuntayhtymän johtaja 28 - 40 
  Avopalvelujen johtaja 31 - 58 
  Johtava lääkäri  19 - 25 
  Kuntoutuksen johtaja 34 - 47 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö 3 - 4 
  Rehtori  2 - 3 
  Palvelupäällikkö/avopalvelut 145 - 193 
  Palvelupäällikkö/Nenonpelto 179 - 250 
  Asiantuntijapalvelujen päällikkö - 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja - 
  Avopalvelujen johtaja - 
  Johtava lääkäri  - 
  Kuntoutuksen johtaja - 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Rehtori  - 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö 73 - 121 
 
  Hankintapäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja H4-8 
  Avopalvelujen johtaja H4 
  Kuntoutuksen johtaja H1 
  Talouspäällikkö  H11 
  Kiinteistöpäällikkö H13 
 
  Ylläpitomaksupäätökset  
  Talouspäällikkö  237, 242 - 248 
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Hallitus 126 § Muut päätökset  Päätösnumero 
  Avopalvelujen johtaja  
  - Perhehoitoperheen hyväksyminen 5 - 10, 12 
  - Kuntahinnan tarkistaminen 11 
 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  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. 
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Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus 127 § Saapuneet kirjeet 
 
  Kuntaliitto 

- Perusopetuslakiin, lukiolakiin, TUVA-koulutusta ja ammatillista 
koulutusta koskevaan lakiin muutoksia 1.8.2022 alkaen, 
9.6.2022 

 
  Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat 

- Työ- ja virkaehtosopimusten palkantarkistukset sekä muut kus-
tannusvaikutukset vuosina 2022-2024, 17.6.2022 

- Ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintä, 20.6.2022 
- Kunta-alan erillissopimukseen liittyvä ns. työelämäpaketti, 

22.6.2022 
- Virka- ja työehtosopimuksia 2022-2025, 22.6.2022 

o Kunta-alan tekninen henkilöstö 
o Lääkärit 
o Kunta-alan opetushenkilöstö 
o Kunta-alan tuntipalkkainen henkilöstö 
o Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 
o Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus 

 
  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Vammaispalvelulain uudistuksessa huomioidaan saatua pa-
lautetta, 30.6.2022 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/3/tyo-ja-virkaehtosopimusten-palkantarkistukset-seka-muut-kustannusvaikutukset-vuosina-2022%E2%80%932024
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https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/11/tyoelamapaketti
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/10/ts-2022-2025
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https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/8/ovtes-2022-2025
https://www.kt.fi/yleiskirje/2022/07/tuntipalkkaisen-henkiloston-tyoehtosopimus-2022-2025
https://www.kt.fi/yleiskirje/2022/06/SOTE-sopimus-2022-2025
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/5/kvtes-2022-2025
https://stm.fi/-/vammaispalvelulain-uudistuksessa-huomioidaan-saatua-palautetta
https://stm.fi/-/vammaispalvelulain-uudistuksessa-huomioidaan-saatua-palautetta
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Muut asiat 
 
Hallitus 128 § Muita asioita ei ollut. 
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Kokouksen päättäminen 
 
Hallitus 129 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45. 
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Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Valitusoikeus ja valitusperusteet 
 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. 

 
Oikaisuvaatimusohje 
 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 asiakirjat 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 22.8.2022 - 5.9.2022 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 
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