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Osallistujat
Läsnä

Muu

Nimi
Kuurne Heikki
Kaistinen Saku
Peltoniemi Eero
Fredin Kalevi
Hovila Sari
Ilmonen Iiris
Järvinen Juha
Kuitunen Martti
Lankia Pekka
Lehtonen Jussi
Lehtonen Vuokko
Liukkonen Jarmo
Niinikoski Aila
Niiranen Heidi
Nikkilä Lea-Elina
Suuronen Ilari
Tapper Kari
Tornberg Tenho
Willman Kalle
Lahtela Kari
Partanen Jukka

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Teräväinen Virva

vanhus- ja
vammaisneuvoston edustaja
kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
perusturvajohtaja
tekninen johtaja
vs. hyvinivointi- ja
sivistysjohtaja

Nissinen Harri
Penttinen Matias
Kääriäinen Anna-Maija
Näykki Juha-Matti
Savolainen Mirka
Poissa

Hölttä Arto
Lehtonen Matias
Maukonen Pauliina
Reinikainen Katri

Lisätiedot

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoitusten
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Heikki Kuurne
puheenjohtaja

Matias Penttinen
pöytäkirjanpitäjä

Ilari Suuronen
pöytäkirjantarkastaja

Kari Tapper
pöytäkirjantarkastaja
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Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kunnanvirastossa 28.4.2022 klo 10-15 ja kunnan verkkosivuilla 28.4.2022 alkaen
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Valtuusto 25.04.2022 § 8

Hallintosäännön 79 §:n mukaan kokouskutsu valtuuston kokoukseen on
lähetettävä vähintään 6 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan
verkkosivulla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka
sekä käsiteltävät asiat.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät
erityiset syyt ole esteenä.
Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.
Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on julkaistu kunnan verkkosivulla
13.4.2022. Kutsu ja esityslista on lähetetty 13.4.2022 sähköpostitse
kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä
kunnanjohtajalle sekä lähetetty valtuuston päätökseen pohjautuen myös
kullekin ensimmäiselle varavaltuutetulle. Lisäksi kuulutus kokouksen ajasta
ja paikasta on julkaistu 20.4.2022 Joutsan Seutu -paikallislehdessä.
Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus
Valtuusto 25.04.2022 § 9

Päätösehdotus

Hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi
valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin
pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen
pöytäkirjan. Tarkastus toimitetaan 28.4.2022.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilari Suuronen ja Kari Tapper.
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Vaalijalan kuntayhtymän jakautuminen soteuudistuksen johdosta ja uuden kuntayhtymän
perustaminen
Kunnanhallitus 14.02.2022 § 49

Asian valmistelija(t): Mika Sirkka, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja, puh. 040 533 5619

Kuntayhtymän jakautuminen ja uuden kuntayhtymän
perustamissopimuksen hyväksyminen ovat kuntalain mukaisesti
jäsenkuntien päätettäviä asioita. Tämän vuoksi Pieksämäen kaupunki
toimii asian alullepanija ja saattaa yhteisesti jäsenkuntien harkittavaksi ja
päätettäväksi alla tarkemmin kuvattuja toimenpiteitä.
Toimenpidepyynnössään Pieksämäen kaupunki pyytää Vaalijalan
kuntayhtymän jäsenkuntia ja Sateenkaaren koulun käyttäjäkuntia
perehtymään asian kuvaukseen ja liitteenä oleviin asiakirjoihin, sekä:
-

Esittämään Pieksämäen kaupungille 28.2.2022 mennessä:
o
o

-

Kunnan alustavan näkemyksen siitä, onko sillä
halukkuutta liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän
jäsenkunnaksi.
Kunnan kommentit alla kuvattuun asian taustaan sekä
liitteenä oleviin luonnosasiakirjoihin, joilla sotelainsäädännön asettamat vaatimukset voidaan täyttää.

Pieksämäen kaupunki yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän
kanssa tulee tekemään asiakirjoihin tarvittavat muutokset
15.3.2022 mennessä jäsenkuntien kommenttien perusteella,
jonka jälkeen Pieksämäen kaupunki toimittaa muokatut
asiakirjaluonnokset jäsenkunnille. Tämän jälkeen Pieksämäen
kaupunki ystävällisesti pyytää jäsenkuntia:
o

o

Käsittelemään uuden kuntayhtymän perussopimuksen
sekä Vaalijalan kuntayhtymän jakautumissopimuksen
toimivaltaisissa toimielimissään viimeistään 30.4.2022
mennessä, sekä toimittamaan viipymättä tiedon
jäsenkuntien päätöksistä.
Edelleen jäsenkuntia pyydetään erikseen ilmoittamaan
Pieksämäen kaupungille, kun jäsenkunnan ko. asioita
koskevat toimielimen päätökset ovat saavuttaneet
lainvoiman ja/tai, mikäli päätöksistä on valitettu.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun aiheesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus 28.03.2022 § 76

Asian valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen, puh. 040 358 0007

Vaalijalan kuntayhtymän Sateenkaaren koulu ei ole sosiaali- ja
terveydenhuoltoa eikä siirry siten hyvinvointialueille. Koulun toiminnan
tulevaisuuden järjestelyvastuu on Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilla
(Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta, 616/2021, 20 § 3 mom). Vaalijala on tunnustellut
jäsenkunniltaan mahdollisuutta perustaa uusi kuntayhtymä. Sateenkaaren
koulun kuntayhtymän perustaminen edellyttää mukaan lähteviltä kunnilta
sen perussopimuksen hyväksymistä. Kun uusi kuntayhtymä on perustettu,
nykyisestä Vaalijalan kuntayhtymästä irrotetaan kuntalain 62 b:n
mukaisella jakautumisella Sateenkaaren koulun toiminta, ja siihen liittyvä
henkilöstö ja varat. Vaalijalan kuntayhtymä harjoittaisi edelleen sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintaa ja sillä olisi siihen liittyvät varat, velat ja
henkilöstö. Uuden kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi kunnille
esitetään Vaalijalan kuntayhtymän jakautumissuunnitelma, josta ilmenevät
perustettavan kuntayhtymän siirtyvä tase ja henkilöstö. Vaalijalan
kuntayhtymä lakkaa 31.12.2022 ja sen toiminta, varat, velat ja henkilöstö
siirtyvät hyvinvointialueille. Vaalijalan kuntayhtymän hallitus on päättänyt
esittää yhtymäkokoukselle leasingsopimuksen päättämistä. Uusi
kuntayhtymä ryhtyy ylläpitämään Sateenkaaren koulun toimintaa. Osana
jakautumista Vaalijalan kuntayhtymästä siirtyisi henkilöstöä
liikkeenluovutuksella uuteen kuntayhtymään noin 30 henkilöä.
Sateenkaaren koulun irrottaminen osittaisjakautumisella on jäsenkuntien
päätöksentekoon kuuluva järjestely, ja jäsenkunnilla on velvollisuus
päättää vaadittavista toimenpiteistä, joilla Sateenkaaren koulun toiminta
irrotetaan Vaalijalan kuntayhtymästä edellä viitatun sote-voimaanpanolain
mukaisen velvollisuuden täyttämiseksi. Mikäli Sateenkaaren koulun
toimintaa ei olla eriytetty Vaalijalan kuntayhtymästä, Vaalijalan
kuntayhtymän jäsenkunnat laiminlyövät velvollisuutensa laissa säädetyn
toimenpiteen toteuttamisesta.
Järjestelystä ja toiminnan siirrosta uuteen kuntayhtymään ei seuraa
välittömiä taloudellisia vaikutuksia Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnille,
koska hyvinvointialueuudistuksessa Vaalijalan kuntayhtymän toiminta
siirtyy varoineen ja velkoineen hyvinvointialueelle.
Uuteen kuntayhtymään voi liittyä myös muita kuin Vaalijalan jäsenkuntia ja
kaikkien jäsenkuntien ei tarvitse kuntayhtymään liittyä. Kuntayhtymä
tarjoaa palveluja jäsenkuntiensa lisäksi myös muille kunnille sovittavin
hinnoin.
Perussopimusluonnos lähtee siitä, että kuntayhtymässä on vain
yhtymähallitus. Kuntalain mukaan silloin jäsenkunnat päättävät hallituksen
jäsenten valinnasta, tarkastuslautakunnan jäsenten valinnasta ja
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vastuuvapaudesta tilivelvollisille yhtäpitävin päätöksin. Muu
yleishallinnollinen päätöksenteko kuuluu hallitukselle. Hallituksessa on viisi
jäsentä.
Uuden kuntayhtymän kunnilta kannettava peruspääoma tulee olemaan
pieni, 1000 euroa per jäsenkunta. Uuden kuntayhtymän taloudellista
tilannetta ja kantokykyä kuvaavat liitteet.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
1. hyväksyy uuden kuntayhtymän perussopimuksen ja valtuuttaa
kunnanjohtajan allekirjoittamaan lopullisen perussopimuksen,
2. hyväksyy jakautumissopimuksen Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden
kuntayhtymän välillä ja valtuuttaa Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden
kuntayhtymän yhtymähallitukset viimeistelemään ja allekirjoittamaan
jakautumissopimuksen, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valtuusto 25.04.2022 § 10
58/00.04.02/2022
Päätös

Valtuutettu Iiris Ilmonen esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteluun.
Valtuutettu Kalle Willman kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tullut kunnanhallituksen esityksestä
poikkeava esitys, jota on kannatettu, on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että he,
jotka äänestävät kunnanhallituksen esityksen puolesta äänestävät JAA, ja
he, jotka äänestävät Iiris Ilmosen esityksen puolesta, äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 19 JAA-ääntä ja 2 EIääntä.
Valtuutettu Kalle Willman esitti, että kunnanhallituksen esityksen kohtaa 1.
ei hyväksytä.
Ehdotusta ei kannatettu.
Valtuutettu Iiris Ilmonen esitti, että kunnanhallituksen esitystä kohta 2. ei
hyväksytä.
Valtuutettu Kalle Willman kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tullut kunnanhallituksen esityksestä
poikkeava esitys, jota on kannatettu, on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että he,
jotka äänestävät kunnanhallituksen esityksen puolesta äänestävät JAA, ja
he, jotka äänestävät Iiris Ilmosen esityksen puolesta, äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 19 JAA-ääntä ja 2 EI-
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ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on tullut valtuuston
päätökseksi.
Valtuutettu Kalle Willman ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen asiassa.
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Ilmoitusasiat
Valtuusto 25.04.2022 § 11

Kokouksen jälkeen on valtuuston talousseminaari 2023.
Joutsan kunnan tilinpäätös vuodelta 2021 on toimitettu valtuutetuille.
Seuraava valtuuston kokous on 13.6.2022.

Päätös

Merkitään tiedoksi.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 10
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Osoite ja postiosoite:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Puhelinnumero: 029 56 42200
Faksinumero: 029 56 42269

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2022

Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksua sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Joutsan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Joutsan kunnan kirjaamo, PL 20, 19650 Joutsa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi
Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)
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