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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Hallitus 40 § 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 16.3.2022. 

Päätösehdotus: 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös
valtaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Hallitus 41 § Tarkastusvuorossa ovat Jenna Ahonen ja Seppo Hujanen. 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Hujanen ja Leena Kontinen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Talousarvion toteutuminen tammi-helmikuu 2022 

Hallitus 42 § Vuosi 2022 on käynnistynyt edellisvuoden tapaan hyvin talouden nä
kökulmasta. Toimintatuottoja on kertynyt helmikuun loppuun men
nessä 13,5 miljoonaa euroa eli 17,9 % budjetoidusta. Tämä on 0,6 
miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. 
Kasvua edelliseen vuoteen on 4,6 %. Tämän suuntaisella tasaisella 
kertymällä tultaneen saavuttamaan budjettitavoite hyvinkin. 

Jäsenkunnilta saadut myyntituotot ovat 7,9 miljoonaa euroa. Tämä 
on 17 ,2 % talousarviosta. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on 
0,4 miljoonaa euroa eli 5, 1 %. Ulkokunnilta saadut myyntituotot ovat 
4,4, miljoonaa euroa toteutuman ollessa 19,9 %. Kasvua edelliseen 
vuoteen 5,6 %. 

Asiakaslaskutus on toteutunut lähes edellisen vuoden tapaan. Eu
roja on kertynyt hieman vajaa 0,5 miljoonaa toteutuman ollessa 17 
%. 

Toimintakulut helmikuun loppuun mennessä ovat 11,4 miljoonaa eu
roa eli 15,4 %. Tämä on hieman alle budjettitavoitteen. Edelliseen 
vuoteen verrattuna toimintakuluihin on käytetty 0,7 miljoonaa euroa 
vähemmän rahaa. 

Palkkoja on maksettu 7,7 miljoonalla eurolla ei 16,4 % talousarvi
osta. Edellisenä vuonna vastaava määrä oli 6,9 miljoonaa euroa. 
Helmikuun lopun tilanteen mukaan palkkamäärärahat ovat toteutu
neet kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Kuitenkin sijaisten 
palkoissa voidaan jo tässä vaiheessa todeta, että ne tulevat ylitty
mään vuoden lopussa, kuinka paljon, niin se jää nähtäväksi. Lisäksi 
tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa kuinka paljon uudet työehtosopi
mukset tulevat vaikuttamaan palkkakehitykseen. 

Palvelujen ostoihin on käytetty 0,9 miljoonaa euroa eli 11,5 % jakso
tetusta talousarviosta. Tämä on 5, 1 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet alle talousarvion toteu
tuman ollessa 0,6 miljoonaa euroa eli 11,6 %. Edellisenä vuonna 
vastaava toteutuma oli 0,7 miljoonaa euroa. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Hallitus 42 § Toimintakate on 2,2 miljoonaa euroa. Vuosikate on 2,2 miljoonaa eu
roa, poistot tammi-helmikuulta (arvioitu, eivät näy vielä kirjanpi
dossa) 0,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos poistot huomioiden + 
1,9 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 1,9 miljoonaa euroa. 

Nettoinvestointeihin on budjetoitu 4,8 miljoonaa euroa. Toteutuma 
investointien osalta on 0, 7 miljoonaa euroa eli 15 %. 

Esityslistan oheismateriaalina on tuloslaskelma ajalta 1.1. -
28.2.2022 sekä taulukko pankkitilien alimmista saldoista 2022. 

Asian valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 389 9224. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee talousraportin tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 

Hallitus 43 § Vaalijalan kuntayhtymän tilintarkastaja Pentti Tanskanen, BDO Au• 
diator Oy, on toimittanut yhtymähallitukselle vahvistusilmoituskirjeen 
liittyen vuoden 2021 tilinpäätökseen. 

BDO Audiator Oy:n toimintaperiaatteiden mukaan se pyytää kaikilta 
asiakkailtaan vahvistusilmoituksen liittyen tilinpäätökseen. Kirje tulee 
käsitellä yhtymähallituksessa, joka päättää vahvistusilmoituskirjeen 
allekirjoittajat. 

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle on liitteenä nro 1. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää, että vahvistusilmoituskirjeen vuoden 2021 tilinpää
tökseen liittyen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja Anja Manni
nen ja kuntayhtymän johtaja likka Fritius. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Tilinpäätös vuodelta 2021 

Hallitus 44 § Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yhty
mähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraa
vaan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien 
tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös touko• 
kuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava tilinpää
tös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Yhty
mäkokouksen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun men
nessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tu
loksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. 
Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kun• 
tayhtymän johtaja. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä sel
vitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoittei
den 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 to
dennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikau
den tuloksen käsittelystä. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Hallitus 44§ Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen keskeiset luvut 
(1000 €) talousarvioon ja edellisen vuoden tilinpäätökseen verrat-
tuna ovat seuraavat: 

TP 2020 TA 2021 TP 2021 TP2021 Muut.-% 

Käyttötalousosa 
tot.- % tp 20/21 

Toimintatuotot yhteensä 90667 84097 97764 116,3 7,8 
- Siitä jäsenkuntien osuudet

43320 43617 45511 104,3 4,1 
- Siitä ulkoiset tuotot 75798 69785 81217 116,4 7,2 

Toimintakulut -80952 -81993 -88220 107,6 9,0 
- Siitä ulkoiset toimintakulut -66083 -67680 -71673 105,9 8,5 

Toimi ntakate 9715 2105 9544 453,5 -1,8
Tuloslaskelmaosa 

Rahoituskulut 
-156 -159 -151 95,05 -2,8

Rahoitu stu otot 
45 22 49 218,8 8,9

Vuosi kate 9604 1968 9441 479,8 -1,7
Sumu-poistot 

-2055 -1750 -2025 115,7 -1,4
Satunnaiset tuotoV kulut, netto 

Tilikauden tulos 7549 217 7416 3410,9 -1,8
Varausten muutos/netto 

205 0 205 -100,0 0,00 
Rahastojen muutokset/netto 

Tilikauden yli-/alijäämä 7754 217 7621 3505,3 -1,7
lnvestointiosa: 

lnvestointiosan menot -4217 -4278 -3100 72,5 -26,5
lnvestointiosan tulot 

189 0 62 -100,0 -67,2
Pysyvien vastaavien hyöd.luov.voitot 

Investoinnit /netto -4028 -4278 -3038 71,0 -24,6
Tulorahoituksen korjauserät 7 

Vara.toiminnan ja investointien 

netto kassavirta 5576 -2310 6403 -277,2 14,8 

Rahoitusosa 

Antolainauksen muutokset -4 -100,0
Lainakannan muutokset, netto 

161 2867 -891 -421,60 -653,4
Oman pääoman muutokset 

Muut maksuvalmiuden muutokset -5373 6218 -215,7
Tulorahoituksen 

riittävyys 
-1139 557 9229 1529,1 -910,3

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Vuoden 2021 toimintatuotot olivat yhteensä 97,8 miljoonaa euroa, 
joista sisäisiä tuottoja 16,5 miljoonaa ja ulkoisia 81,2 miljoonaa eu
roa. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoiset tuotot lisääntyivät 5,4 mil
joonaa euroa eli 7,2 %. Ulkoisista tuotoista jäsenkunnilta saadut 
myyntituotot olivat 45,5 miljoonaa eli 56 % kaikista toimintatuotoista. 
Ulkokunnat ostivat Vaalijalan palveluita 26,8 miljoonalla, joka on 33 
% kaikista toimintatuotoista. Asiakasmaksuja kertyi 2, 7 miljoonaa 
euroa. Tämä on 3,3 % kaikista toimintatuotoista. Peruskoulu sai val
tionosuuksia ja kotikuntakorvauksia 1,6 miljoonaa eli 2 % kokonais
tuotoista. Loppuosa kokonaistuotoista kertyy elintarvikkeiden myyn
tituloista, palvelujen myynneistä, tuista ja avustuksista, vuokratu
loista sekä muista myynti- ja toimintatuotoista. Yleisesti voidaan to
deta, että ulkokunnille myynnin lisäksi myös jäsenkunnille myynti on 
kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. 

Talousarvioon verrattuna liiketoiminnan myyntituotot toteutuivat lä
hes budjetin mukaisesti. Kuntakorvaukset ylittyivät talousarvioon 
verrattuna 10,7 miljoonaa eli 17,2 %. Kuntakorvauksista jäsenkun
nilta saadut korvaukset toteutuivat yli talousarvion 1,9 miljoonaa eli 
4,3 %. Ulkokunnilta saadut korvaukset ylittyivät talousarvioon verrat
tuna 8,8 miljoonaa euroa eli 49,2 %. Kokonaisuutena toimintatuotot 
toteutuivat 11,4 miljoonaa eli 16,4 % budjetoitua paremmin. 

Toimintakuluja kertyi yhteensä 88,2 miljoonaa euroa, joista sisäisiä 
kuluja oli 16,5 miljoonaa euroa ja ulkoisia kuluja 71, 7 miljoonaa eu
roa. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 5,6 miljoo
naa euroa eli 8,5 %. Talousarvioon verrattuna ulkoiset toimintakulut 
ylittyivät 4 miljoonaa eli 5,9 %. Palkkoja ja palkkioita maksettiin 46,9 
miljoonalla eurolla. Tässä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 3,6 
miljoonaa eli 8,4 %. Kasvu johtuu pääasiassa KVTES:n korotuksista 
sekä palvelutoiminnan laajenemisesta. Maksetut palkat ja palkkiot 
ylittyivät budjetoidusta 4,3 miljoonaa eli 10, 1 %. Kokonaisuudessaan 
henkilöstökulut ylittyivät budjetoidusta 4,5 miljoonaa, toteutuman ol
lessa 108,4 %.

Sisäiset tuotot ja kulut ylittyivät talousarvioon verrattuna 2,2 miljoo
nalla eurolla eli 15,6 %. Sisäiset erät nousivat edellisestä vuodesta 
1,7 miljoonaa euroa. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

� 
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Hallitus 44 § Poistot olivat 2 miljoonaa euroa. Tästä 62 600 euroa oli kertaluontoi
sia lisäpoistoja, jotka tehtiin hallituksen päätöksellä. Kertaluontoiset 
poistot koostuivat vanhoista, pitkillä poistoajoilla olevista hyödyk
keistä, joilla ei todellisuudessa enää ollut tasearvoa. Poistetuilla hyö
dykkeillä tasearvot olivat alle 5 000 euroa. 

Lainaa rahoituslaitoksilta oli vuoden lopussa 16,9 miljoonaa eli 
891 000 tuhatta vähemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Laina
määrää pienensi Lukkarin palvelukodin lainan rahoituslaitoksen 
muutos. Entinen laina OP Yrityspankilta maksettiin kokonaisuudes
saan 11/2021 ja vastaava uusi laina Kuntarahoitus Oy:ltä nostettiin 
01/2022. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin käytettiin 1 061 114 
euroa. 

Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 78 päivää. Tämä on 41 päivää 
suurempi kuin edellisessä tilinpäätöksessä. 

Vuoden tulosta heikensi toukokuussa 2021 toteutettu 50 % alennus 
yhden kuukauden kuntalaskutukseen, sen vaikutus oli noin 1,5 mil
joonaa. 

Vuoden 2021 tilikauden tulos on+ 7 415 983, 18 euroa. Varausten ja 
rahastojen muutosten jälkeen tilinpäätös osoittaa 7 621 162,89 eu
ron ylijäämää. 

Nettoinvestoinnit olivat 3 miljoonaa. Tämä on 1,2 miljoonaa alle ta
lousarvion. 

Liitteenä numero 2 on kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2021, joka 
sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion to
teutuman sekä liitetiedot. 

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

Asian valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, 
p. 050 389 9224.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Hallitus 44 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus 

1 allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintar
kastajille tarkastettavaksi 

2 toteaa, että Vaalijalan kuntayhtymän toiminnallinen tulos vuo
delta 2021on+7 415 983,18 euroa 

Hallitus esittää , että tilinpäätökseen sisällytetään seuraavat kir
jaukset: 

poistoerokirjaukset, jolloin poistoeron muutokseksi jää 
- 623 612,79 euroa
varausten ja rahastojen muutokset, jolloin muutokseksi jää
205 179,71 euroa

Edelleen hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 2021 
ylijäämä 7 621 162,89 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille. 

3 antaa talouspalveluille valtuudet tehdä tarvittaessa tilinpäätök
seen teknisiä tarkistuksia, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa 
tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä 

4 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen 
edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Lämmityspaikkamaksujen perimättä jättäminen kuluvalta lämmityskaudelta 

Hallitus 45 § Vaalijalassa on paljon työntekijöitä, joilla on pitkä työmatka. Pidem
millä matkoilla työmatkaliikenteessä on oma auto käytännössä vält
tämätön. Polttoaineiden hinnat ovat viime kuukausina kohonneet en
nätyslukemiin, joka vaikuttaa suoraan työmatkakustannuksiin. Verot
taja on tullut vastaan työmatkakustannusten verovähennyksissä. 
Matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan tämän vuoden 
verotuksessa 7 000 eurosta 8 400 euroon. Henkilöautojen kilometri
kohtaista matkakuluvähennystä puolestaan korotetaan määräaikai
sesti 25 sentistä 30 senttiin kilometriä kohden. 

Työnantajan mahdollisuudet vaikuttaa työmatkakustannuksiin pit
killä työmatkoilla ovat vähäiset. Yksi keino olisi jättää perimättä au
tojen lämmityspaikkamaksut lämmityskaudella 1.10.2021 
31.3.2022. Lämmityspaikkamaksu on 60 €. Tästä aiheutuisi noin 
34 000 euron tulojen menetys tälle vuodelle. Vaalijalan talous on al
kuvuodesta ollut vahva, joten tulojen menetys ei vaikuta olennaisesti 
vuoden tulokseen. 

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus jättää perimättä lämmityspaikkamaksut lämmityskaudelta 
1.10.2021 - 31.3.2022. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT � Yhtymäkokous 

� 
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Luottamusmiespalkkioiden korotus vuodelta 2022 

Hallitus 46 § Ammattiliittojen luottamusmiehet ovat joutuneet aktiivisesti osallistu
maan hyvinvointialueiden valmisteluun, joka on ylimääräinen tehtävä 
vuodelle 2022 muiden töiden ohella. Työnantajalla on mahdollisuus 
huomioida asia mm. korottamalla luottamusmiespalkkioita. 

Korotus koskisi Vaalijalassa periaatteessa neljää luottamusmiestä, 
joista yksi on ollut alkuvuoden nimeämättä. Jos luottamusmiespalk
kio korotettaisiin 1,5 kertaiseksi tältä vuodelta olisi sen kustannus
vaikutus enintään 6 000 euroa. 

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus korottaa luottamusmiespalkkiot 1,5 kertaiseksi ajalla 1.1. -
31.12.2022. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Kuntayhtymän johtajan kehityskeskustelu 

Hallitus 4 7 § Johtajasopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja ja varapu
heenjohtaja käyvät vuosittain kehityskeskustelun kuntayhtymän joh
tajan kanssa. Kehityskeskustelu on käyty 7.3.2022. 

Kuntayhtymän johtajan palkkausta tarkistetaan johtajasopimuksen 
mukaan kahden vuoden välein. Viimeksi asiasta on päätetty 
24.3.2021. 

Kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö poistuvat kokouksesta py
kälän käsittelyn ajaksi. Tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtaja 
toimii kokouksen sihteerinä. 

Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: 

Hallitus keskustelee kuntayhtymän johtajan kehityskeskustelun tu
loksista. 

Päätös: 

Hallitus merkitsi keskustelun tiedoksi ja ilmaisi tyytyväisyytensä joh
tajan toimintaan. 

Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja likka Fritius ja talouspäällikkö 
Marja-Liisa Jantunen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn 
ja päätöksenteon ajaksi. 

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn ajan toimi hallituksen pu
heenjohtaja Anja Manninen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Ehdokkaan nimeäminen Pieksämäen Tukipalvelut Oy:n hallitukseen 

Hallitus 48 § Pieksämäen kaupunginvaltuusto on 21.2.2022 päättänyt perustaan 
Pieksämäen tukipalvelut Oy-nimisen yhtiön, jonka enemmistöosa
kas on Pieksämäen kaupunki 51 %:n omistusosuudella. Vähemmis• 
töosakkaiksi valtuuston päätöksellä hyväksyttiin Etelä-Savon sosi
aali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (30 %:n omistusosuus}, Vaa
lijalan kuntayhtymä (10 %:n omistusosuus) ja Etelä-Savon koulutus 
Oy (9 %:n omistusosuus). Yhtiön on tarkoitus aloittaa varsinainen 
palvelutoiminta 1.1.2023. Yhtiön hallituksen tehtävänä on hoitaa yh
tiön varsinaisen toiminnan käynnistymiseen liittyvät toimenpiteet 
31.12.2022 mennessä. Yhtiön hallituksen tehtävänä on mm. valmis
tella ja esittää hyväksyttäväksi palvelusopimukset niille tahoille, joille 
palveluja halutaan tuottaa toiminnan käynnistyttyä 1.1.2023 alkaen. 

Yhtiön toiminnan käynnistymistä valmistelevaan hallitukseen olisi 
tarkoituksenmukaista nimetä valmistelusta vastaavia virkamiehiä, 
joiden toimikausi päättyy, kun yhtiön ensimmäisessä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa yhtiölle nimetään hallitus. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 
enintään viisi jäsentä. Pieksämäen kaupunki valitsee hallitukseen 
kolme (3) jäsentä ja Etelä-Savon hyvinvointialue yhden (1) jäsenen. 
Muut yhtiön osakkaat (nykyiset ja uudet) nimeävät yhdessä yhden 
(1) hallituksen varsinaisen jäsenen yhteiseksi edustajakseen. Piek
sämäen kaupungin nimeämä hallituksen jäsen toimii hallituksen pu
heenjohtajana.

Kuntayhtymän johtaja on keskustellut asiasta Etelä-Savon koulutus 
Oy:n toimitusjohtajan Arja Flinkmanin kanssa. Esedulle sopii, että 
hallituksen jäsenyydessä vuorotellaan siten, että ensimmäisen vuo
ron ottaa Vaalijala. Vuodesta 2023 alkaen Vaalijalan ja Essoten 
osuudet siirtyvät Etelä-Savon hyvinvointialueelle. 

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

Pöytäkirjan tarkastajien nim ikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Hallitus 48 § Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: 

Hallitus nimeää Vaalijalan kuntayhtymän ehdokkaaksi kuntayhtymän 
johtajan likka Fritiuksen. likka Fritius poistuu kokouksesta tämän py
kälän käsittelyn ajaksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja likka Fritius poistui kokouksesta 
tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syy: 
asianosainen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Ulkoinen ylläpitoauditointi 2022 

Hallitus 49 § Labquality Oy toteutti Vaalijalan ISO 9001 :2015 laatujärjestelmän 
mukaisen ylläpitoauditoinnin 22.-23.2.2022. Auditoinnissa todettiin 6 
vähäistä poikkeamaa, jotka korjataan pikaisesti. Sen lisäksi saimme 
runsaasti kehittämisehdotuksia, joita toteutetaan tämän vuoden ai
kana. Raportti on nähtävänä kokouksessa oheismateriaalina. 

Laatusertifikaatin jatko vuodesta 2023 alkaen on vielä avoin, mutta 
todennäköisesti sitä tullaan ylläpitämään ainakin osaamis- ja tuki
keskuksessa. 

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymä kokous 
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Ukrainan kehitysvammaisten auttaminen 

Hallitus 50 § Ukrainan sodassa kehitysvammaisten tilanne on erityisen haavoit
tuva. He eivät pysty itsenäisesti suojautumaan tai pakenemaan so
dan jaloista mihinkään. 

Vaalijala jouduttiin evakuoimaan talvisodan alta viime hetkillä Sorta
valasta ja sai osakseen apua vaikeassa tilanteessa. Nyt Vaalijala 
voisi auttaa muita. 

lnclusion Europe kerää rahaa ja on välittää sitä toimijoille Ukrainaan, 
https://www.inclusion-europe.eu/help-ukraine/. Järjestön puheen
johtaja on Jyrki Pinomaa, jolla on pitkä ura kehitysvammatyössä luot
tamushenkilönä ja työntekijänä, linkki hänen kirjoitukseensa asiasta, 
https://pinomaa.eu/2022/03/05/apua-ukrainan-kehitysvammaisille/. 

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus myöntää lnclusion Europelle 20 000 euron lahjoituksen väli
tettäväksi Ukrainan kehitysvammaisten auttamiseksi, mikäli tilanne 
Ukrainassa äkillisesti muuttuu, antaa hallitus valtuudet kuntayhty
män johtajalle harkita asiaa tilanteen edellyttämällä tavalla. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Lausunto vammaispalvelulainsäädäntöuudistuksesta 

Hallitus 51 § Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa vammaispalve
lulainsäädäntöuudistuksesta 4.4.2022 mennessä. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vammaispalvelulaki, 
jolla kumottaisiin voimassa oleva laki vammaisuuden perusteella jär
jestettävistä palveluista ja tukitoimista. Lisäksi esityksessä ehdote
taan muutettavaksi kehitysvammaisten erityishuollosta annettua la
kia, sosiaalihuoltolakia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak
suista annettua lakia sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
annettua lakia. 

Ehdotettava vammaispalvelulaki sisältäisi säännökset vammaisille 
henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Laki täy
dentäisi sosiaalihuollon palveluja koskevana yleislakina sovelletta
vaa sosiaalihuoltolakia. Vammaisten henkilöiden tarvitsemaan ter
veydenhuoltoon ja lääkinnälliseen kuntoutukseen sovellettaisiin ter
veydenhuoltolakia. Lisäksi vammaiset henkilöt olisivat oikeutettuja 
muun sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisiin palve
luihin ja tukeen. Uusi lainsäädäntö olisi voimassa 1.1.2023 alkaen. 

Vaalijalan lausuntoluonnos on liite nro 3. 

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus keskustelee aiheesta ja antaa ohjausta lausunnon jatkoval
misteluun, kuntayhtymän johtaja valtuutetaan antamaan lausunto. 

Päätös: 

Hallitus keskusteli asiasta ja valtuutti kuntayhtymän antamaan lau
sunnon. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Pesulapalvelusopimuksen tekeminen Sakupe Oy:n kanssa 

Hallitus 52 § Vaalijala on käyttänyt pitkään pääosin Mikkeli Pesula Oy:n palveluja. 
Pesulan omistus on muuttunut ja se on nykyisin täysin yksityinen pe
sula. Vaalijalan ei ole kuitenkaan tässä vaiheessa mielekästä kilpai
luttaa pesula- ja tekstiilipalveluja, koska tämäkin toiminta siirtyy hy
vinvointialueiden tehtäväksi 1.1.2023 alkaen. Etelä-Savon hyvin
vointialueen valmistelussa ei ole vielä linjattu toimintatapaa asiassa, 
joten Vaalijalalla on syytä olla voimassa irtisanottavissa oleva sopi
mus. Pohjois-Savon hyvinvointialue on linjannut, että se käyttää in• 
house-yhtiö Sakupe Oy:n palveluja. Todennäköisesti sielläkin sopi
muksen sisältö tulee olemaan uusi. 

Sakupe Oy on myös Vaalijalan inhouse-yhtiö ja sen kanssa on neu
voteltu liitteenä nro 4 oleva sopimusluonnos. Pesulakustannusten 
suora vertailu on mahdotonta, mutta voidaan arvioida, että kustan
nukset tulevat nykyisestä nousemaan ja vaikutus vuositasolla on ar
violta 50000 euroa. Vaikutus kohdistuu lähinnä osaamis- ja tukikes
kukseen. Positiivinen vaikutus on, että suojavaatteissa saadaan 
käyttöön uusi mallisto. 

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy pesulapalvelujen oston Sakupe Oy:ltä ja antaa 
kuntayhtymän johtajalle valtuudet valmistella ja allekirjoittaa sopi
mus. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Y1T Yhtymäkokous 
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Koronalisän laajentaminen koskemaan muitakin poissaoloja yksikössä 

Hallitus 53 § Hallitus teki kokouksessaan 26.1.2022 § 9 päätöksen jatkaa aikai• 
sempaa päätöstä (24.2.2021) koronalisän päiväkohtaisesta myöntä
misestä niille työntekijöille, jotka siirtyvät tekemään työtä koronan 
vuoksi toiseen yksikköön. Vuorokohtainen koronalisä päätettiin sil
loin 30 euroksi. 

Viime viikkoina henkilöstön saatavuus sairauslomien paikkaamiseen 
on entisestään heikentynyt. Siihen on vaikuttanut paitsi koronati
lanne, niin myös rokotevaade, jonka vuoksi työntekijöitä on poissa 
töistä. Tällä hetkellä myöskään sijaisvälittäjät eivät pysty tarjoamaan 
työntekijöitä yksikköihimme. 

Asian valmistelijat henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara, p. 050 3899 202 
ja kuntayhtymän johtaja likka Fritius, p. 050 60278. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää, että työntekijälle, joka menee sijaistamaan toiseen 
yksikköön poissaolevaa työntekijää, maksetaan lisänä 30 €/vuoro, 
päätös on voimassa 23.3- 31.12.2022. Tämä lisä ei koske varahen
kilöitä, paitsi silloin, jos he työskentelevät yksikössä, jossa on ko
ronainfektio. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT H�L Yhtymäkokous
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lstekki Oy:n osakassopimuksen muuttaminen 

Hallitus 54 § lstekki Oy, jonka pienosakas Vaalijala on, haluaa muuttaa osakas• 
sopimustaan. Muutoksen tarvitaan kaikkien osakkaiden myötävaiku
tus. Liitteenä nro 5 on uusi osakassopimus, osakassopimuksen 
muutokset ja liite osakkaista. 

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää hyväksyä lstekki Oy:n osakassopimuksen muutok
set ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

Hallitus 55 § 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. 

Määräyski rjat 
Kuntayhtymän johtaja 
Avopalvelujen johtaja 
Johtava lääkäri 
Kuntoutuksen johtaja 
Talouspäällikkö 
Henkilöstöpäällikkö 
Rehtori 

Päätös numero 
12-15
20-29
7 -11 
11 -14 

Palvelupäällikkö/avopalvelut 61 - 75 
Palvelupäällikkö/Nenonpelto 93 - 122 
Asiantuntijapalvelujen päällikkö -

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

Työkokemuslisäpäätökset 
Henkilöstöpäällikkö 1 - 38 

Hankintapäätökset 
Kuntayhtymän johtaja H 2 
Avopalvelujen johtaja H 2 
Talouspäällikkö H 9 

Ylläpitomaksupäätökset 
Talouspäällikkö 

Muut päätökset 
Avopalvelujen johtaja 2/2022 
- Vaalijalan perhehoitajille maksettavat kilometrikorvaukset v. 2022

Pöytäki�an tarkastajien nimikirjaimet: 

YlT H

� J
Y"'mäkoko,s 
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Tiedoksiannot hallitukselle 

Hallitus 56 § Saapuneet kirjeet 

Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Valtioneuvosto antoi asetuksen tartuntatautipäivärahahakemuk

siin liitettävistä todistuksista, 25.2.2022
- Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu

hanke vahvisti tietopohjaa, 4.3.2022

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus; 

Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 
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Hallitus 57 § Muita asioita ei ollut. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemiseen 
tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkunnalla ja sen 
jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei oikaisuvaatimusta 
eikä kunnallisvalitusta kuitenkaan saa tehdä. 
Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta oikaisuvaatimuksella. Vasta oikaisuvaati
musta koskevasta päätöksestä voi valittaa Kuopion hallinto-oikeudelle, jolloin valitusoikeus on 
muillakin edellä mainituilla, jos päätöstä on oikaisuvaatimuksen mukaan muutettu. 

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 säädetyltä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yk
sityisesti, tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää omalta 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/halli ntotuom ioistuimet 

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 ki�oitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 29.3.2022 - 12.4.2022 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 




