
 

 

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Asialista 
 
TARKASTUSLAUTAKUNTA   
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

KOKOUSAIKA: 16.12.2021 kello 10.30 
____________________________________________________________________________________ 

KOKOUSPAIKKA: Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, kokoushuone 2 
tai yhteys Teams-ohjelman kautta 

____________________________________________________________________________________ 
 
KÄSITELTÄVÄT 
ASIAT: 
Asia Liite 
 
54 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
55 §  Sihteerin valinta 
 
56 §  Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
57 §  Katsaus kuntayhtymän toimintaan 
 
58 §  Tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelma v. 2022 
 
59 § 1 Vaalijalan Sateenkaaren koulun hallinnollinen tulevaisuus  
 
60 §  Muut esille tulevat asiat 
 
61 §  Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
_______________________________________________________________ 
 
PUHEENJOHTAJA Tapio Paunonen 
 
 
SIHTEERI  Sirpa Kinnunen 
_______________________________________________________________ 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspöytäkirja  Nro 
      7/21 
TARKASTUSLAUTAKUNTA  16.12.2021   
 
      Sivu 
      1 (7) 
 
 
KOKOUSAIKA  16.12.2021 kello 10.30 – 12.03 

KOKOUSPAIKKA Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, kokoushuone 1 

SAAPUVILLA OL-
LEET JÄSENET 

Pj. 
Vpj. 

Jäsenet 

Varsinainen jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä 

Pekka Seppä  x Tero Tujunen x 
Tapio Paunonen x  Olli-Pekka Nykänen  
Anna-Liisa Uimonen x  Piritta Janhunen  
Anne Luoto x etä  Pirjo Hänninen  

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko 
Henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara 
Rehtori Satu Varpainen 
Johtava lääkäri Juhani Keinonen 
Hallinnon sihteeri Sirpa Kinnunen, sihteeri 
 

ASIAT 54 - 61 § 

PÖYTÄKIRJAN AL-
LEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 
Allekirjoitus 

Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 
Tapio Paunonen Sirpa Kinnunen 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTAMINEN 
 
 
 
 
Allekirjoitus 

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 
Tarkastusaika  
 
 
 
Anna-Liisa Uimonen Anne Luoto Tero Tujunen 

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 
 
 
Allekirjoitus  

Vaalijalan kuntayhtymän yleinen tietoverkko https://www.vaalijala.fi/poytakirjat  
22.12.2021 alkaen. 
 

 

Sirpa Kinnunen, hallinnon sihteeri 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä  Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Tarkastuslautakunta 54 - 56 § 16.12.2021  2 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Tark.ltk 54 § Tarkastuslautakunnan päätöksen (5.9.2019 § 26) mukaan kokous-

kutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokous-
ta. 

  Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on kokouksessa. 

  Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on tallennettu Essi-esityslista-
järjestelmään ja tieto tästä on lähetetty jäsenille sähköpostilla 
9.12.2021.  

 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
  Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös-

valtaiseksi. 
 
Sihteerin valinta 
 
Tark.ltk 55 § Päätösehdotus: 
 
  Valitaan kokoukselle sihteeri. 
 
  Päätös: 
 
  Sihteeriksi valittiin hallinnon sihteeri Sirpa Kinnunen. 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Tark.ltk 56 § Päätösehdotus: 
 
  Pöytäkirja lähetetään VISMA Sign -allekirjoituspalvelun kautta tar-

kastettavaksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki lautakunnan jäsenet. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Tarkastuslautakunta  57 §  16.12.2021 3 
 
 
 
 
 
Katsaus kuntayhtymän toimintaan 
 
Tark.ltk 57 § Esityslistan mukana seuraa hallitukselle 24.11.2021 annettu selvitys 

talousarvion toteutumisesta tammi-lokakuulta 2021. 
 
  Johtavat viranhaltijat selostavat asiaa. 
 
  Päätösehdotus: 
 
  Tarkastuslautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko kertoi Nenonpellon yksi-

köiden eri kuntoutusmuodoista sekä hinnoittelusta, talous on kun-
nossa. Rantakurtakko kertoi myös Nenonpellon alueen rakennusten 
peruskorjauksista ja kriisiyksikön uudisrakennuksesta (valmistuu 
toukokuussa 2022) sekä Pieksämäen kaupungissa olevista yksiköis-
tä. Rantakurtakko antoi selvityksen toiminnallisen kuntoutuksen yksi-
köistä ja niiden toiminnasta. Laatusertifikaatti saatu Greencare Ne-
nonpellolle. Rantakurtakko antoi katsauksen koko kuntayhtymän ta-
loustilanteeseen. 

 
  Henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara kertoi kuntayhtymän alueella 

työskentelevän henkilöstön määristä sekä henkilöstön kouluttami-
sesta oman koulutuskeskuksen kautta. Salovaara kertoi myös henki-
löstön rekrytointitilanteesta, joka on haastavaa, mentorointitoimin-
nasta, palkka- ja talouspalvelujen ulkoistamisesta, joka ei ole sujunut 
niin kuin ajateltiin, sekä meneillään olevasta työvuorosuunnittelupro-
jektista. 

 
  Rehtori Satu Varpainen kertoi Sateenkaaren erityiskoulun toiminnas-

ta ja rahoituksesta.  
 
  Johtava lääkäri Juhani Keinonen kertoi asiantuntijapalvelujen rekry-

tointitilanteesta, tilanne on tällä hetkellä hyvä. Etelä-Savon poliklini-
kan Mikkelin toimipaikka suljetaan v. 2022 alusta alkaen, Mikkelin 
poliklinikkatoiminta siirtyy Nenonpeltoon. Keinonen kertoi tämän het-
kisestä koronatilanteesta Vaalijalassa. 

 
  Merkittiin saadut selostukset tiedoksi. 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Tarkastuslautakunta 58 §  16.12.2021  4 
 
 
 
 
 
Tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelma v. 2022 
 
Tark.ltk 58 § Kehyssuunnitelman mukaan painopistealueet ovat: 

- hallinnon ja lainsäädännön muutokset 
- Vaalijalan avopalvelut olennainen osa kokonaisuutta 
- osaamis- ja tukikeskus valtakunnallinen palvelujen tuottaja 
- henkilöstön osaaminen edellyttää jatkuvaa kehittämistä 
- Vaalijalan talous tasapainossa 
- Vaalijalan palvelutoiminnan merkittävimmät riskit 

 
  Yhtymäkokous vahvisti 24.11.2021 talousarvion 2022 ja talous- ja 

toimintasuunnitelman 2023 - 2024 yhteydessä näitä painopistealuei-
ta koskevat tavoitteet. Yhtymäkokous määrittelee tavoitteet tehtävit-
täin. Kuntayhtymän tehtäväalueet ovat: 
- yleishallinto ja sisäiset palvelut 
- Nenonpellon yksiköt 
- asiantuntijapalvelut ja poliklinikat 
- avopalvelut (asuminen, tekeminen, perhehoito) 
- peruskoulu 

 
  Jos tarkastuslautakunta pitäisi kuusi kokousta vuodessa, voisivat ko-

koukset jakaantua esim. seuraavasti: 
1 tutustumiset Nenonpellon yksiköissä kahteen eri kohteeseen 
2 tutustumiset avopalveluissa kahteen erikseen sovittavaa tutus-

tumiskohteeseen 
3 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadinta (1-2 kokousta). 

  
  Jos tarkastuslautakunta pitäisi keväällä 2022 kolme kokousta, voisi-

vat kokoukset olla seuraavasti: 
- tammi-helmikuussa tutustuminen johonkin avopalvelujen toimipis-

teeseen tai vaihtoehtoisesti pyydetään kokoukseen jonkin alueen 
asiantuntijaa esittelemään omaa toimintaansa 

- maalis-huhtikuussa arviointikertomuksen laadinta, tilinpäätös 
(hallituksen tilinpäätöskokous on 23.3.2022 ja tilintarkastus maalis-huhtikuun 
vaihteessa) 

- touko-kesäkuussa mahdollisesti tutustuminen johonkin Nenonpel-
lon yksikköön. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Tarkastuslautakunta 58 §  16.12.2021 5 
 
 
 
 
 
Tark.ltk 58 § Päätösehdotus: 
 
  Tarkastuslautakunta tekee suunnitelman ja aikataulun keväälle 2022. 
 
  Päätös: 
 
  Kevään 2022 kokousaikatauluksi päätettiin: 
 

- to 3.2.2022 klo 10 Vaalijala, tutustuminen kiinteistöpalvelujen 
toimintaan, kiinteistöpäällikkö ja isännöitsijä kutsutaan kokouk-
seen 

 
- to 7.4.2022 klo 10 Vaalijala, tilinpäätösasiat, arviointikertomuksen 

laadintaa 
 

- to 5.5.2022 klo 10 Vaalijala, arviointikertomus 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Tarkastuslautakunta 59 §  16.12.2021  6 
 
 
 
 
 
Vaalijalan Sateenkaaren koulun hallinnollinen tulevaisuus 
 
Tark.ltk 59 § Kuntayhtymän hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 16.12.2021. 

Hallitukselle annettu asiaa koskeva esitys on liitteenä nro 1. 
 
  Päätösehdotus: 
 
  Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee liitteenä olevat 

asiakirjat tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Rehtori Satu Varpainen kertoi Sateenkaaren toiminnasta ja vaihto-

ehdoista toiminnan jatkamiseksi hyvinvointialueella. Keskusteltiin 
asiasta ja merkittiin liitteenä olevat asiakirjat tiedoksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Tarkastuslautakunta 60 §  16.12.2021  7 
 
 
 
 
 
Muut esille tulevat asiat 
 
Tark.ltk  60 §  Muita asioita ei ollut. 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Hallitus 61 §  16.12.2021 8 
 
 
 
 
 
Kokouksen päättäminen 
 
Hallitus 61 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.03. 
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