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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspöytäkirja Nro 
  9/22 
HALLITUS 21.9.2022 
  Sivu 
  1 (16) 

 
KOKOUSAIKA 21.9.2022 kello 10.00 – 11.34 

KOKOUSPAIKKA Ravintola Kenkävero, Mikkeli 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 x 
Mikko Suihkonen x  Pasi Raatikainen  
Markku Valjakka x  Markku Nousiainen  

MUUT SAAPU-
VILLA OLLEET 

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, esittelijä 
Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, pöytäkirjanpitäjä 
Tuula Kuusisto saapui kokoukseen klo 10.30  
  

 
 

ASIAT 130 - 142 § 

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: 
 
 
 
Seppo Hujanen Leena Kontinen 

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 
 
 
Allekirjoitus  

Yleisessä tietoverkossa Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla 27.9. - 11.10.2022 
https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 
 
 
Sirpa Kinnunen, hallinnon sihteeri 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 130 - 131 §   21.9.2022  2 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 130 § 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 14.9.2022.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
  Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös-

valtaiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 131 § Tarkastusvuorossa ovat Seppo Hujanen ja Leena Kontinen. 
 
  Päätös: 
 
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Hujanen ja Leena Kontinen. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 132 §   21.9.2022  3 
 
 
 
 
 
Talousarvion toteutuminen tammi-elokuu 2022   
 
Hallitus 132 § Vaalijalan kuntayhtymän talous on pysynyt vakaana koko alkuvuo-

den. Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 54,5 
miljoonaa euroa eli 71,6 % budjetoidusta. Tämä on 2,2 miljoonaa 
euroa eli 4,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. 
  

  Jäsenkuntien myyntituotot ovat 31,4 miljoonaa euroa. Tämä on 68,8 
% talousarviosta. Edelliseen vuoteen kasvua noin 1,8 miljoonaa eu-
roa. Ulkokunnilta saadut myyntituotot ovat 17,7 miljoonaa euroa to-
teutuman ollessa 79,2 % talousarviosta. Kasvua edelliseen vuoteen 
0,4 miljoonaa euroa. Loppu vuoden aikana toimintatuottojen mää-
rään tulee vaikuttamaan hallituksen päätös laitoskuntoutuspalvelu-
jen suorite hintojen alennuksesta. Alennuksen on laskettu vaikutta-
van tulojen vähennyksenä noin 5,8 miljoonaa euroa elokuusta al-
kaen. 

     
  Asiakaslaskutus on toteutunut lähes edellisen vuoden tapaan. Eu-

roja on kertynyt 1,6 miljoonaa euroa toteutuman ollessa 59,8 %.  
  
  Toimintakulut elokuun loppuun mennessä ovat 51,4 miljoonaa euroa 

eli 69,7 %. Tämä on 2,2 miljoonaa euroa yli jaksotetun talousarvion. 
Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakuluihin on käytetty 4,1 mil-
joonaa euroa enemmän rahaa.  

   
  Palkkoja on maksettu 34,6 miljoonalla eurolla ei 73,9 % talousarvi-

osta. Edelliseen vuoteen verrattuna palkkojen maksuun on käytetty 
2,9 miljoonan verran enemmän rahaa.  Kaiken kaikkiaan henkilöstö-
kuluihin on käytetty rahaa 42,1 miljoonaa euroa. Maksettujen palk-
kojen ja henkilöstökulujen osalta ylitystä talousarvioon on noin 3,4 
miljoonaa. Eniten ylitystä on sijaisten palkoissa sekä erilliskorvauk-
sissa (lisät, ylityöt ym.).  

   
  Palvelujen ostoihin on käytetty 4,6 miljoonaa euroa eli 58,1 % talous-

arviosta. Tämä on 0,7 miljoonaa alle talousarvion. Ostojen toteutuma 
on lähes edellisen vuoden tasolla. 

  
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet alle talousarvion toteu-

tuman ollessa 3 miljoonaa euroa eli 56,5 %.  Edellisenä vuonna vas-
taava toteutuma oli 2,9 miljoonaa euroa. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  132 §  21.9.2022 4 
 
 
 
 
 
Hallitus  132 § Toimintakate on 3,1 miljoonaa euroa. Vuosikate on 2,9 miljoonaa eu-

roa, poistot tammi-elokuulta 1,4 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on 
+ 1,6 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 1,6 miljoonaa euroa. Va-
rovaisesti arvioiden tilikauden tulos olisi jäämässä alijäämäiseksi. 

 
  Nettoinvestointeihin on budjetoitu 4,8 miljoonaa euroa. Toteutuma 

investointien osalta on 7,8 miljoonaa euroa. Toteutuneista investoin-
neista Sateenkaaren lunastus on 4,1 miljoonaa euroa, joka on tekni-
nen kirjaus.  

 
   Esityslistan liitteenä on tuloslaskelma ajalta 1.1.- 31.8.2022 ja tau-

lukko pankkitilien alimmista saldoista 2022. 
    
  Valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 389 9224. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee talousraportin tiedoksi.  
 
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. Hallitus päätti palata suoritehintoihin lokakuun ko-

kouksen yhteydessä. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  133 §   21.9.2022  5 
 
 
 
 
 
Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2021  
 
Hallitus 133 § Kansaneläkelaitos on antanut 25.7.2022 päätöksen Vaalijalan kun-

tayhtymälle korvattavista työterveyshuollon kustannuksista vuodelta 
2021. 

   Ilmoitetut                  Hyväksytyt  
   kustannukset            kustannukset 
  Korvausluokka I 389 833 €                 389 833 € 
  Korvausluokka II 207 723 €                 207 723 € 
  Korvauksen määrä on 
  Korvausluokassa I 233 900 € 
  Korvausluokassa II   91 099 € 
  Maksetaan yhteensä 324 999 € 
 
  Kelan korvaukseen piiriin kuuluvat työterveyshuollon työntekijäkoh-

taiset kustannukset ovat nousseet 38,5 % ja olivat 455 €/työntekijä 
(v. 20 326 €) Työterveyshuollon keskimääräiset kustannukset Vaali-
jalan työntekijäkokoluokassa olivat Suomessa noin 478 €/työntekijä 
(Lähde: Kelan työterveyshuoltotilasto 2019 https://helda.helsinki.fi/han-
dle/10138/331665). 

 
  Hyväksytyistä kustannuksista korvataan 60 prosenttia korvausluo-

kassa I ja 50 prosenttia korvausluokassa II. Toteutuneeksi korvaus-
prosentiksi muodostui 54 (v. 20 56 %). Korvauksen määräytymisen 
perusteena on ollut 1312 työntekijää, määrä on laskenut 11 % (v. 20 
+8 %) edellisestä vuodesta. Kelan laskennallinen työntekijäkohtai-
nen kustannusten yhteinen enimmäismäärä v. 2020 oli 436 €, joka 
siis ylitettiin.   

  Laskenut työntekijöiden määrä johtuu laskentaperusteen muutok-
sesta. 

 
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee korvauspäätöksen tiedoksi ja päättää, ettei siitä 

valiteta. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 134 §  21.9.2022 6 
 
 
 
 
 
Sateenkaaren erityiskoulun vuosisuunnitelma 2022 - 2023 
 
Hallitus 134 § Sateenkaaren koulu tuottaa erityisopetuksen ja -kasvatuksen palve-

luita niille erityisen tuen oppilaille, jotka eivät voi käydä koulua 
omassa lähikoulussaan tai jotka tarvitsevat opetuksen lisäksi muuta 
lyhyt- tai pitkäaikaista kuntoutusta. Koulu tarjoaa kunnille myös eri-
tyisopetuksen konsultaatio- ja ohjauspalveluita. Vuosisuunnitelma 
2022 - 2023 on liitteenä nro 1. 

 
  Sateenkaaren erityiskoulun vakituisten oppilaiden määrä on 

20.9.2022 tehdyn laskennan mukaan 66. Syksyllä 2021 vastaava 
luku oli 64 oppilasta. Vakituisten oppilaiden lisäksi koulussa anne-
taan opetusta lyhytaikaisessa kuntoutuksessa oleville lapsille ja nuo-
rille. Heitä on viikoittain 6 - 10 oppilasta. Oppilaat tulevat koululle 
sekä oppilaskodeilta että päivittäin kotoa käsin. Tällä hetkellä päivit-
täin kotoa käyviä oppilaita on 31.  

 
  Sateenkaaren erityiskoulussa opiskelee esiopetuksessa 2 oppilas-

ta, alakoulussa 26 ja yläkoulussa 37. Psykososiaalisen tuen oppilaita 
koko koulun oppilasmäärästä on 29. Vaikeimmin vammaisia oppi-
laita on 15. Muu vammaisopetusryhmään kuuluvia oppilaita on 21. 
Koulun opetuskapasiteetti on siis täyskäytössä. 

 
  Opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat koulun henkilöstö (31 työnte-

kijää) ja oppilaskodeilta tulevat henkilökohtaiset lähiohjaajat noin 45 
henkilöä. 

 
  Valmistelija rehtori Satu Varpainen, p. 050 389 9416.   
     
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus hyväksyy Sateenkaaren erityiskoulun vuosisuunnitelman 

2022 - 2023 liitteen nro 1 mukaisesti. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 135 §   21.9.2022  7 
 
 
 
 
 
Sateenkaaren erityiskoulun perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen 
 
Hallitus 135 § Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 on tullut tar-

kennuksia opetushallitukselta lukuvuoden 2021 - 2022 välisenä ai-
kana. Muutokset ja täydennykset ovat koskeneet lukuja 1 - 12. Muu-
tosten tekemisen yhteydessä päädyttiin täydentämään ja ajanmu-
kaistamaan Sateenkaaren koulun opetussuunnitelmaa kokonaisuu-
dessaan, jotta se kuvaisi koulussa annettavaa opetusta tarkemmin. 

 
  Suurimpina muutoksina kappaleissa 1 - 12 täydennettiin toiminta-

alueittaisen opetuksen sisältöalueita ja tarkennettiin opiskeluhuol-
toon liittyviä käytänteitä sekä muokattiin olemassa olevaa tuntike-
hystä. Lisäksi koulun arvot ja arviointi tuotiin selkeämmin esille. Ope-
tussuunnitelmaa on selkeytetty aiemmasta erilaisten kuvioiden ja 
taulukoiden avulla. Uusittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lu-
kuvuonna 2022 - 2023. 

 
  Valmistelija rehtori Satu Varpainen, p. 050 389 9416. 
    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy Sateenkaaren koulun opetussuunnitelman liitteen 

nro 2 mukaisesti. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 136 §   21.9.2022  8 
 
 
 
 
 
Perustettavan Sateenkaaren koulun kuntayhtymä alkukäyttöpääoma 
 
Hallitus 136 § Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustamisprosessi ei ole eden-

nyt aikataulussa johtuen siitä, että Vaalijalan kuntayhtymän osittais-
jakosopimusluonnos ei ole saanut taakseen riittävää jäsenkuntien 
määräenemmistöä. Perustettava kuntayhtymä on saanut taakseen 
13 kuntaa, joten sen osalta perustamisprosessia voidaan jatkaa. 

 
  Osittaisjakosopimusluonnoksessa oli perustettavan kuntayhtymän 

käyttöpääomatarpeeksi laskettu 375 000 euroa. Sateenkaaren kou-
lun ylijäämät vuosilta 2010 – 2021 ovat 1,77 M€. Ylijäämät ovat muo-
dostuneet perusopetustoiminnasta ja ne tulee käyttää perusopetus-
toiminnan hyväksi. 

 
  Vaalijalan kuntayhtymän hallitus voi osoittaa perustettavan Sateen-

kaaren kuntayhtymän tarvitseman alkukäyttöpääoman edellä maini-
tuista varoista. Päätös toteuttaa myös lain sosiaali- ja terveydenhuol-
toa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 20 § 3 mo-
menttia, jos kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan huolehti-
nut muistakin kuin hyvinvointialueelle siirtyvistä tehtävistä, jäsenkun-
tien on järjesteltävä toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuo-
den 2022 loppuun mennessä. 

 
  Luonteeltaan alkukäyttöpääoma on uudessa kuntayhtymässä rahas-

toitava lahjan luonteinen suoritus, se ei ole peruspääomaa. 
 
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus myöntää Vaalijalan kuntayhtymän varoista 375 000 euroa 

perustettavan Sateenkaaren koulun kuntayhtymän alkukäyttöpää-
omaksi. Päätös tullaan saattamaan hyvinvointi alueiden tiedoksi. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 137 §   21.9.2022  9 
 
 
 
 
 
Hälytysrahasopimusten päivittäminen vastaamaan Etelä-Savon muiden toimijoiden 
kutsurahasopimuksia 
 
Hallitus 137 § Vaalijalan hälytysrahasopimukset ovat kutsurahoiltaan huomatta-

vasti matalampia verrattuna Essoteen tai Sosteriin, joilla on keske-
nään samanlaiset sopimukset. Sopimukset poikkeavat toisistaan 
myös kutsun aikaikkunassa. Vaalijalan sopimuksissa kutsuttavan 
täytyy tulla töihin kutsumisvuorokauden tai sitä seuraavan vuorokau-
den kuluessa. Essoten ja Sosterin sopimuksissa aikaikkuna on huo-
mattavasti pidempi. Kutsurahalla on kuitenkin saatu oma työntekijä 
vaihtamaan vuoroaan tai tekemään ylimääräisen vuoron vapaapäi-
vänään. Sopimusluonnokset ovat liitteenä nro 3. 

 
  Kutsurahan suuruus vaikuttaa henkilöstön rekrytointiin ja työntekijöi-

den pysyvyyteen Vaalijalassa erityisesti niillä paikkakunnilla, joissa 
on toimintaa myös Essotella tai Sosterilla. Tällä hetkellä kutsurahoi-
hin käytetään Vaalijalassa noin 9 500 e/kk. Mikäli Vaalijalan hälytys-
rahasopimukset päivitetään samanlaiseksi Essoten ja Sosterin 
kanssa, arvio kutsurahan määrästä olisi noin 16 000 euroa eli lisä-
kustannusvaikutus olisi noin 22 000 euroa ja sivukulut.  

 
  Sopimukset allekirjoittavat JHL ry ja JUKO ry, mutta ne laajennetaan 

koskemaan myös Superin ja Tehyn jäseniä. Sopimukset ovat voi-
massa 26.9. - 31.12.2022. 

 
  Valmistelija henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara, p. 050 3899 202. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hälytysrahasopimukset päivitetään vastaamaan Essoten ja Sosterin 

vastaavia kutsurahasopimuksia. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  138 §   21.9.2022  10 
 
 
 
 
 
Paikallisten sopimusten irtisanominen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtyvien 
osalta 
 
Hallitus  138 § Vaalijalassa on paikallinen sopimus hälytysrahasta eri tilanteissa, 

sopimus työaikapankista sekä sopimus työvuorojen pituudesta. Hä-
lytysrahasopimuksia ollaan päivittämässä vielä tänä syksynä vastaa-
maan lähinnä Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyvien organisaa-
tioiden vastaavia sopimuksia. 

   
  Pohjois-Savon hyvinvointialue on ilmoittanut tekevänsä heti siirtymi-

sen jälkeen yhteiset omat paikalliset sopimukset. Etelä-Savon hyvin-
vointialue toivoo, ettei vanhoja sopimuksia vielä irtisanottaisi, koska 
on Sote ry:n ammattiliitoilla ei ole voimassa olevaa työehtosopi-
musta, eivätkä he siten voi istua neuvottelupöytään luomaan uusia 
yhteisiä sopimuksia. Paikallisissa sopimuksissa on kolmen kuukau-
den irtisanomisaika. 

   
  Valmistelija henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara, p. 050 3899 202 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Vaalijalan kaikki paikalliset sopimukset irtisanotaan päättymään 

31.12.2022 Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtyvien osalta. 
Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyville sopimukset jäävät tois-
taiseksi voimaan. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Hallitus    139 §   21.9.2022  11 
 
 
 
 
 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus  139 § 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 41 - 57 
  Avopalvelujen johtaja 59 - 72 
  Johtava lääkäri  26 
  Kuntoutuksen johtaja 48 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Rehtori  4 - 8 
  Palvelupäällikkö/avopalvelut 194 - 216 
  Palvelupäällikkö/Nenonpelto 251 - 286 
  Asiantuntijapalvelujen päällikkö - 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja - 
  Avopalvelujen johtaja - 
  Johtava lääkäri  - 
  Kuntoutuksen johtaja - 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Rehtori  - 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö 122 - 162 
 
  Hankintapäätökset 
  Talouspäällikkö  H12 - 16 
  Kiinteistöpäällikkö H14 
 
  Ylläpitomaksupäätökset  
  Talouspäällikkö  122, 249 - 278 
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Hallitus 139 §   21.9.2022 12 
 
 
 
 
 
Hallitus 139 § 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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Hallitus 140 §   21.9.2022 13 
 
 
 
 
 
Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus 140 § Saapuneet kirjeet 
 
  Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat 

- KVTES:n tasopalkkajärjestelmän simulointi- ja kokeilumääräyk-
set, 2.9.2022 

 
  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Työelämäfoorumi Suomi 2022 pureutuu työelämän tilanneku-
vaan, 31.8.2022 

- Palkkatasa-arvon edistämisestä tehdään riippumaton kokonais-
arviointi, 2.9.2022 

- Toimeentulotukilain muutoksilla turvataan asiakkaiden asemaa, 
8.9.2022 

 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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Hallitus 141 §  21.9.2022 14 
 
 
 
 
 
Muut asiat 
 
Hallitus  141 § Keskusteltiin kuntakokouksen koolle kutsumisesta 4.10.2022 klo 

10.00. Kokouksen aiheina olisivat Vaalijalan taseessa olevien vanho-
jen ylijäämien käsittely, Sateenkaaren koulun asiat sekä Vaalijalan 
hengellinen työ ja kirkkorakennus. Kuntakokous päätettiin järjestää 
sekä   valtuutettiin kuntayhtymän johtaja valmistelemaan kutsukirje.  
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Hallitus 142 §  21.9.2022 15 
 
 
 
 
 
Kokouksen päättäminen 
 
Hallitus 142 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.34 
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Hallitus    21.9.2022 16  
 
 
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 27.9.2022 - 11.10.2022 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 
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