
 

 

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Asialista 
 
VANHEMPAINNEUVOSTO 
 
 
___________________________________________________________________________ 

KOKOUSAIKA: 10.2.2022 kello 10.00 
___________________________________________________________________________________ 

KOKOUSPAIKKA: Teams-yhteys 
___________________________________________________________________________________ 
 
KÄSITELTÄVÄT 
ASIAT: 
Asia Liite      
 
1 §  Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
2 §  Pöytäkirjan tarkastajien ja sihteerin valitseminen 
 
3 §  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
4 §  Vaalijalan vanhempainneuvoston puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan valinta toimikaudelle 2022 - 2025 
 
5 §  Hyvinvointialuevalmistelun tilanne Vaalijalan palvelujen 
  näkökulmasta 
 
6 §  Sateenkaaren koulun hallinnollinen tulevaisuus  
 

  7 §   Vaalijalan kuntayhtymän toiminta ja talous talvella 2022 
 
8 §  Vanhempainneuvoston palaute Vaalijalalle 
 
9 §  Muut esille tulevat asiat 
 
10 §  Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 
PUHEENJOHTAJA Mika Hollström 
 
 
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Heidi Jaamalainen 
________________________________________________________________ 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Pöytäkirja Nro 
  1/22 
VANHEMPAINNEUVOSTO  
  Sivu 
  1 (8) 

 
KOKOUSAIKA 10.2.2022 kello 10.00 – 11.05 

KOKOUSPAIKKA Teams-yhteys 
SAAPUVILLA 
OLLEET JÄSENET 

 
 

Varsinainen jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä 

Grönfors Maritta x  Kiuru Harriet  
Hollström Mika x  Jaakonsaari Ia  
Juntunen Jaakko  x Jauhiainen Marja-Liisa x 
Jurva Marita x  Malkki Veikko  
Korhonen Kaarina x  Jääskeläinen Merja  
Lappalainen Sirkku x  Vainikainen Tuija  
Pakarinen Paula x  Koponen Irma  
Reinikainen Anneli  x Tiusanen Riitta  
Virtanen Mervi x  Halonen Marja-Liisa  

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, esittelijä 
Sosiaalityöntekijä Heidi Jaamalainen, pöytäkirjanpitäjä 

 
 

 

 
 

ASIAT 1 - 10 § 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 
Allekirjoitus 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Mika Hollström Heidi Jaamalainen 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTAMINEN 
 
 
 
 
Allekirjoitus 

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 
Tarkastusaika:  Tarkastusaika: 
 
 
 
Sirkku Lappalainen Paula Pakarinen  

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 
 
 
Allekirjoitus  
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 1-3 §  10.2.2022  2 
 
 
 
 
 
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Vanh.neuv. 1 § Kokouskutsu on lähetettävä kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokous  
  on päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsentä on paikalla. 
  Kokouskutsu on toimitettu jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse 

27.1.2022. 
 
  Päätösesitys: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
    
  Päätös:  
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
   
Pöytäkirjan tarkastajien ja sihteerin valitseminen 
 
Vanh.neuv. 2 § Jäsenet toimivat pöytäkirjan tarkastajina vuorotellen. Tarkastusvuo-

rossa ovat Maritta Grönfors ja Jaakko Juntunen. 
 
  Päätösehdotus:  
 
  Vanhempainneuvoston sihteeriksi valitaan sosiaalityöntekijä Heidi 

Jaamalainen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Sirkku Lappalainen ja 
Paula Pakarinen. 

 
  Päätös:  
 
  Vanhempainneuvoston sihteeriksi valittiin sosiaalityöntekijä Heidi 

Jaamalainen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Sirkku Lappalainen ja Pau-
la Pakarinen. 

 
 
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Vanh.neuv. 3 § Päätösehdotus: 
 
  Vanhempainneuvosto hyväksyy työjärjestyksen. 
 
  Päätös: Vanhempainneuvosto hyväksyi työjärjestyksen. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 4 §  10.2.2022  3 
 
 
 
 
 
Vaalijalan vanhempainneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
toimikaudelle 2022 - 2025 
 
Vanh.neuv. 4 §  Päätösehdotus: 
 
  Vanhempainneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan toimikaudelle 2022 - 2025. 
 
  Päätös: 
 
  Vanhempainneuvosto valitsee puheenjohtajaksi Mika Hollströmin ja 

varapuheenjohtajaksi Sirkku Lappalaisen. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 5 §  10.2.2022  4 
 
 
 
 
 
Hyvinvointialuevalmistelun tilanne Vaalijalan palvelujen näkökulmasta 
 
Vanh.neuv. 5 §       Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelu on edennyt odotetulla 

tavalla palvelutoiminnan suhteen. Keskusteluissa ollut kaksi toimin-
tarakennetta. Hyvinvointialueen yhtenäiset vammaispalvelut tai 
Vaalijalan palvelujen sijoittaminen omaan ns. taseyksikköön. Luon-
teva kokonaisuus taseyksikköön on Nenonpellon osaamis- ja tuki-
keskus. Avopalvelujen osalta rajaus muiden toimijoiden palveluihin 
on periaatteellisempi kysymys. Palvelutoiminnan johto voi olla sa-
moissa käsissä koko hyvinvointialueella taseyksiköstä huolimatta. 
Odotukset Vaalijalan palveluille hyvinvointialueella liittyvät paljolti 
valtakunnalliseen palvelutoimintaan ja sen myönteisiin taloudellisiin 
vaikutuksiin. 

 
Pohjois-Savon hyvinvointialueen lähtökohta on ollut Vaalijalan pal-
velutoiminnan jakaminen hyvinvointialueelle koskien avopalveluja. 
Kuntoutustoiminta jää Etelä-Savon hyvinvointialueelle, jolta Poh-
jois-Savo palveluja toistaiseksi ostaisi. Pohjois-Savo on ilmoittanut 
tavoitteekseen rakentaa enemmän erityispalveluja Pohjois-Savoon. 
Tämä edellyttää erityispalvelujen priorisointia hyvinvointialueen re-
sursseja kohdistettaessa. 

 
Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelu on alustavasti ilmoitta-
nut, että se tulee ostamaan nykyiset Vaalijalan palvelut jatkossa 
Etelä-Savon hyvinvointialueelta. 

 
Vaalijalan palvelutoiminnan henkilöstöstä noin 75 % tulee sijoittu-
maan Etelä-Savon hyvinvointialueen toimintaan ja palveluista noin 
65 %. 

 
 Päätösehdotus:  
 
 Vanhempainneuvosto keskustelee ja merkitsee asian tiedoksi. 
 
  Päätös:  
 
  Vanhempainneuvosto keskusteli asiasta ja merkitsi asian tiedoksi. 

Kuntayhtymän johtaja selvittää mahdollisuuksia YTA-alueen (Kes-
ki-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo) laajuiseen yh-
teistyöhön esimerkiksi hyvinvointialueiden vammaisneuvostojen 
kautta vammaisten ja erityisesti kehitysvammaisten asioissa Itä-
Suomessa. Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 6 §  10.2.2022   5 
 
 
 
 
 
Sateenkaaren koulun hallinnollinen tulevaisuus 
 
Vanh.neuv. 6 § Sateenkaaren koulu kuuluu perusopetuksen toimialaan eikä ole 

sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Siksi se ei voi siirtyä hyvinvointialu-
een toiminnaksi, joka olisi käytännöllisin vaihtoehto.  

 
 Koulun hallinnollinen tulevaisuus edellyttää, että sille perustetaan 

uusi kuntayhtymä, johon Vaalijalan kuntayhtymältä jaetaan koulun 
talous. Uuteen kuntayhtymään osallistunee Pieksämäki, Suonenjo-
ki, Kangasniemi ja Hankasalmi. Koulu tarjoaa opetuspalveluja, ku-
ten tähänkin asti, muillekin kunnille. Nenonpellon oppilaskotien 
kanssa yhteistyö jatkuu tiiviinä. 

 
 Uusi kuntayhtymä on tarkoitus käynnistää 1.8.2022.  
 
 Päätösehdotus:  
 
 Vanhempainneuvosto keskustelee ja merkitsee asian tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Vanhempainneuvosto keskusteli asiasta ja merkitsi asian tiedoksi. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 7 §  10.2.2022   6 
 
 
 
 
 
Vaalijalan kuntayhtymän toiminta ja talous talvella 2022 
 
Vanh.neuv.7 § Vaalijalan tilinpäätös vuodelta 2021 tulee muodostumaan selvästi 

ylijäämäiseksi kuten viime vuosina. Alkuvuoden aikana ei ole odo-
tettavissa olennaisia muutoksia tilanteeseen, vaikka henkilöstöter-
veystilanne on heikentynyt mm. koronaepidemian pahentumisen 
vuoksi ja edellyttänyt henkilöstön siirtoja yksikköjen välillä. 

 
   Henkilöstön riittävyys on edelleen kriittinen riski, koska osaavan 

henkilöstön saatavuus on pysynyt heikkona koko Vaalijalan alueel-
la. Kokouksessa kerrotaan sote-henkilöstö rokotevelvoitteen vaiku-
tuksesta tilanteeseen 

 
   Päätösehdotus:  
 
 Vanhempainneuvosto keskustelee ja merkitsee asian tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
   Vanhempainneuvosto keskusteli asiasta ja merkitsi asian tiedoksi. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 8 §  10.2.2022 7 
 
 
 
 
 
Vanhempainneuvoston palaute Vaalijalalle  
 
Vanh. neuv. 8 §  Vanhempainneuvoston palaute on Vaalijalalle tärkeää. Vanhem-

painneuvosto on viime vuosien aikana antanut kirjallisen palautteen 
Vaalijalan toiminnasta. Keskustellaan millaisista asioista ja millä 
keinoin vanhempainneuvosto haluaa antaa palautetta tämän vuo-
den aikana. 

   
 
  Päätösehdotus:  
 
  Vanhempainneuvosto keskustelee asiasta. 
 
  Päätös: 
 
  Vanhempainneuvosto keskusteli asiasta ja ehdotuksia palautteiden 

aiheista voi ilmoittaa puheenjohtajalle. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 9 §  10.2.2022  8 
 
 
 
 
 
Muut esille tulevat asiat 
 
Vanh.neuv. 9 § Seuraava kokous pidetään etäyhteydellä ja tilanteen salliessa Ne-

nonpellossa keskiviikkona 1.6.2022 klo 10. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 10 §  10.2.2022 9 
 
 
 
 
 
Kokouksen päättäminen 
 
Vanh.neuv. 10 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05. 
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