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Seppo Hujanen   Simo Hokkanen  
Leena Kontinen   Elina Häkkinen  
Mika Koukkari   Matti Kärkkäinen  
Tuula Kuusisto   Eija Niskala  
Aleksis Laurila   Rita Ruotsalainen  
Jere Liikanen   Marita Orava  
Elina Puustinen   Henna Pitkänen  
Teija Savolainen-Lipponen   Marjatta Parviainen  
Mikko Suihkonen   Pasi Raatikainen  
Markku Valjakka   Markku Nousiainen  

MUUT SAAPU-
VILLA OLLEET 

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, esittelijä 
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ASIAT 163 -  § 

PÖYTÄKIRJAN AL-
LEKIRJOITUS JA 
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Allekirjoitus 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Anja Manninen Marja-Liisa Jantunen 
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Tarkastusaika: Tarkastusaika: 
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NÄHTÄVÄNÄOLO 
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Yleisessä tietoverkossa Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla 7.12. - 21.12.2022 
https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 
 
 
Sirpa Kinnunen, hallinnon sihteeri 

 

https://www.vaalijala.fi/poytakirjat
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 163 - 164 §   30.11.2022 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 163 § 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 23.11.2022.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 164 § Tarkastusvuorossa ovat Aleksis Laurila ja Marita Orava. 
 
  Päätös: 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 165 §   30.11.2022  
 
 
 
 
 
Vaalijalan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 31.10.2022 
 
Hallitus 165 § Yhtymäkokoukselle on raportoitu Vaalijalan kuluvan vuoden toimin-

nasta kevät- ja syyskokouksissa. Raportti antaa kattavan kuvauksen 
Vaalijalan toiminnan tilaan.  

 
  Vaalijala on selviytynyt tähän asti koronaepidemiasta kohtuullisesti, 

vaikka kuluvan vuoden aikana sairastavuus on merkittävästi kasva-
nut asukkaiden kuin henkilökunnan joukossa. Vaalijalan talous on 
kestänyt lisääntyneiden poissaolojen aiheuttamat kustannukset ja 
ennuste on ylijäämäinen tilinpäätös. 

 
  Vaalijalan talous on säilynyt vakaalla pohjalla, koska palvelujen ky-

syntä on ollut hyvällä tasolla. Kuntoutuspalvelujen kysyntä on ylittä-
nyt palvelukapasiteetin ja valtakunnallinen palvelutoiminta on jatku-
nut vahvana. Suurin riski tällä hetkellä liittyy osaavan henkilökunnan 
saatavuuteen ja henkilöstön vaihtuvuuteen.   

 
  Raportti on liitteenä nro 1 sisältäen talousarvion toteutuman kuntayh-

tymätasolla. 
 
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokoukselle.  
 
  Päätös: 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 166 §   30.11.2022  
 
 
 
 
 
Vaalijalan kirjanpidollisten ylijäämien osittainen maksaminen Savon jäsenkunnille 
 
Hallitus 166 § Vaalijalan kuntayhtymän taseessa 31.12.2021 on 21 509 945,10 eu-

ron kirjanpidollinen ylijäämä. Se on kirjanpidollinen, koska vastaavaa 
rahasummaa ei ole kuntayhtymän likvidissä omaisuudessa vaan yli-
jäämiä on käytetty kuntayhtymän investointeihin. Ylijäämien käsitte-
lystä on pyydetty 18.8.2022 kiireellistä ennakkoratkaisua Pohjois-
Savon ja Etelä-Savon hyvinvointialueilta. Asiaa ei ole kysytty Keski-
Suomen ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueilta, joten Muuramen ja 
Hartolan kunnat eivät ole mukana asiassa. 

 
  Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on 31.10.2022 § 274 

päättänyt, että Vaalijalan kuntayhtymä voi rahoittaa puolet kuntayh-
tymän ylijäämistä ottamalla lainaa. Toinen puoli ylijäämistä tulee an-
taa hyvinvointialueiden hyväksi. Etelä-Savon hyvinvointialueen alue-
valtuusto nimeää 22.11.2022 tilapäisen valiokunnan jäsenet käsitte-
lemään asiaa. 

 
  Koska kirjanpidollisten ylijäämien käsittelyn ratkaiseminen on jäänyt 

myöhäiseksi asiaksi, jää yhtymäkokouksen päätöksen toimeenpano 
Pohjois-Savon ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden tehtäväksi, kun 
Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa 31.12.2022. Toimeenpano on hyvin-
vointialueita velvoittava, ne eivät voi kieltäytyä yhtymäkokouksen 
päätöksen toimeenpanosta. Yhtymäkokouksen päätöksestä ne voi-
vat valittaa hallinto-oikeuteen. 

 
  Liitteenä nro 2 on taulukko, josta ilmenee Vaalijalan kuntayhtymän 

Savon jäsenkunnille palautettavat osuudet kirjanpidollisista ylijää-
mistä yhteensä 10 754 972,55 euroa. Ylijäämistä 1 773 202,76 euroa 
on Sateenkaaren koulun toiminnasta kertynyttä ylijäämää, joka on 
käytettävä kuntien perusopetustoimintaan. Jako-osuudet perustuvat 
peruspääomaosuuksiin 31.12.2022.  

 
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 166 §  30.11.2022 
 
 
 
 
 
Hallitus 166 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että  
 

1 Vaalijalan kirjanpidollisista ylijäämistä 31.12.2021 palautetaan 
Vaalijalan kuntayhtymän Savon jäsenkunnille 10 754 972,55 eu-
roa, josta 1 773 202,76 euroa on käytettävä perusopetustoimin-
taan, ylijäämä jaetaan kuntien peruspääoman 31.12.2021 suh-
teessa liitteenä nro 2 olevan taulukon mukaisesti.  

 
2 Kirjanpidollisten ylijäämien maksatuksen jäsenkunnille hoitavat 

yhteisvastuullisesti Pohjois-Savon ja Etelä-Savon hyvinvointialu-
eet. 

  
  Päätös: 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 167 §   30.11.2022  
 
 
 
 
 
Vaalijalan vuoden 2022 ylijäämän maksaminen jäsenkunnille 
 
Hallitus 167 § Vaalijalan vuoden 2022 tilinpäätös tulee olemaan todennäköisesti 

ylijäämäinen. Vuoden aikana tulosta on jo tasattu alentamalla laitos-
kuntoutuksen suoritehintoja 30 %:lla 1.8. -31.10.2022. 

 
  Muodostuva ylijäämä voidaan maksaa poikkeuksellisesti Vaalijalan 

jäsenkunnille peruspääoman suhteessa, kun Vaalijalan kuntakunta-
yhtymä lakkaa 31.12.2022. 

 
  Ylijäämän maksamisen toimeenpano tilinpäätöksen valmistumisen 

jälkeen kuuluu yhteisvastuullisesti hyvinvointialueille, joihin Vaalija-
lan toiminta jakaantuu eli Etelä-Savon ja Pohjois-Savon hyvinvointi-
alueille. 

 
  Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Vaalijalan kuntayhtymän ti-

linpäätöksen 2022 mahdollinen ylijäämä jaetaan kuntayhtymän jä-
senkunnille peruspääoman 31.12.2022 suhteessa ja tämän päätök-
sen toimeenpanon toteuttavat Etelä-Savon ja Pohjois-Savon hyvin-
vointialueet yhteisvastuullisesti. 

 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  168 §   30.11.2022 
 
 
 
 
 
Ylimääräiset kertaluontoiset poistot   
 
Hallitus  168 § Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa 31.12.2022 toiminnan siirtyessä hy-

vinvointialueiden hoidettavaksi 1.1.2023 alkaen. Näin ollen Vaalija-
lan kuntayhtymän varat ja velat siirtyvät hyvinvointialueille. Hyvin-
vointialueiden tahtotila käyttöomaisuuden osalta on, että tasearvot 
vastaavat mahdollisimman hyvin todellisuutta.  

 
  Vaalijalan kuntayhtymän taseessa on joitakin käyttöomaisuuden 

hyödykkeitä, joissa tasearvot eivät enää vastaa todellista arvoa. 
Tämä edellyttää niiden alaskirjauksia. 

 
  Ylimääräisten kertaluontoisten poistojen yhteismäärä on 409 303,02 

euroa, liite nro 3. 
 
  Valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 389 9224. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää ylimääräisten kertaluontoisten poistojen tekemisestä 

liitteen nro 3 mukaisesti. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 169 §   30.11.2022 
 
 
 
 
 
Pankkitilien siirto hyvinvointialueelle   
 
Hallitus  169 § Vaalijalan kuntayhtymän toiminta lakkaa 31.12.2021. Toiminta siirtyy 

hyvinvointialueen hoidettavaksi 1.1.2023 alkaen. Vaalijalan kuntayh-
tymän on tehtävä päätös pankkitilien siirtämisestä Etelä-Savon hy-
vinvointialueelle. Perusteena päätökselle laki sosiaali- ja terveyden-
huoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 
sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta. 

 
  Valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 3899224. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:     
 
  Hallitus päättää siirtää liitteessä nro 4 (SALASSA PIDETTÄVÄ) mai-

nitut pankkitilit Etelä-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 6 §  5.2.2014 7 
Hallitus 170 §  30.11.2022 
 
 
 
 
Kuntatodistusohjelman käyttöönotto 
 
Hallitus 6 § Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän liikkeelle laskema lyhyt-

aikainen velkasitoumus. Rahalaitokset tarjoavat kunnille ja kuntayh-
tymille lyhytaikaiseen (alle 12 kuukauden) rahoitustarpeeseen kun-
tatodistusohjelmaa. Ohjelman käyttöönotto edellyttää kuntatodistus-
ohjelman solmimista rahalaitoksen kanssa. 

 
  Kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi ja turhien korkokulu-

jen välttämiseksi on tarpeen varautua tarvittaessa myös tilapäislai-
nan käyttöön. Tähän tarkoitukseen sopiva väline on kunnille ja kun-
tayhtymille tarkoitettu kuntatodistusohjelma. 

 
  Kunta tai kuntayhtymä solmii kuntatodistusohjelman rahalaitoksen 

kanssa. Ohjelma on puitesopimus kuntatodistusten liikkeeseen las-
kemisesta ja sen perustaminen on asiakkaalle maksutonta. Kuluja 
kertyy ainoastaan korkokuluina rahaa lainattaessa. Lainan korko 
määräytyy kaupantekohetken rahamarkkinakorkojen perusteella.  

 
  Kuntatodistuksen käyttö on joustavaa. Kunta/kuntayhtymä voi käyt-

tää kuntatodistusohjelmaa oman tarpeensa mukaisesti. Tarvittavat 
rahat ovat nopeasti saatavissa puhelinsoitolla limiitin sallimissa ra-
joissa. Laina-aika voi olla yhdestä vuorokaudesta 12 kuukauteen.  

 
  Puitesopimuksessa määritellään rahalaitoksen kanssa euromäärä 

(limiitti), kuinka paljon kuntatodistuksia voi samanaikaisesti yhteis-
määrältään olla käytössä. Koska puitesopimuksesta itsestään ei ai-
heudu kuntayhtymälle mitään kuluja, kannattaa se tehdä riittävän 
suurelle määrälle.  

 
  Vaalijalan kuntayhtymän talousarviossa on yhtymäkokous valtuutta-

nut hallituksen ottamaan maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislai-
naa, jota saa olla kulloinkin enintään 1,5 miljoonaa euroa.  

 
  Vaalijalan kuntayhtymällä on olemassa kuntatodistusohjelma Kunta-

rahoitus Oyj:n kanssa limiitin ollessa 600 000 euroa. Muiden rahalai-
tosten kanssa kuntatodistusohjelmaa ei ole. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 6 §  5.2.2014 8 
Hallitus 170 §                                         30.11.2022 
 
 
 
 
Hallitus 6 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että 
 

1 Vaalijalan kuntayhtymä korottaa Kuntarahoitus Oyj:n kanssa 
tehdyn kuntatodistusohjelman limiittiä 600 000 eurosta 
1 500 000 euroon 

 
2 Vaalijalan kuntayhtymä ottaa käyttöön kuntatodistusohjelman 

myös seuraavien rahalaitosten kanssa: Pohjola Pankki Oyj, 
Nordea Pankki Suomi Oyj ja Danske Bank Oyj. Em. rahalaitos-
ten kanssa tehtävät kuntatodistusohjelmien limiitit ovat 
1 500 000 euroa. 

 
3 talousjohtaja Jorma Kovalaisella ja kuntayhtymän johtaja Ilkka 

Jokisella on oikeus tehdä kuntatodistuskauppaa. 
 

Päätös: 
 

  Hallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
  ______________ 
 
 
Hallitus 170 § Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa olemasta 31.12.2022 ja kuntayhty-

män toiminta siirtyy hyvinvointialueiden hoidettavaksi 1.1.2023 al-
kaen. Näin ollen 5.2.2014 § 6 päätetty kuntatodistusohjelma käy tar-
peettomaksi. Kuntatodistusohjelmien limiitit eivät ole käytössä tällä 
hetkellä eikä niitä tarvita enää loppuvuodestakaan. Kuntarahoituk-
sen ohjeistuksen mukaan Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelma 
tulee päättää hallituksen päätöksellä. 

 
  Valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 3899224. 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
Hallitus päättää lopettaa Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelman 
31.12.2022. 
 
Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 171 §   30.11.2022 
 
 
 
 
 
Sateenkaaren koulun luovutuskirja 
 
Hallitus  171 § Sateenkaaren koulun toiminta siirtyy suunnitelman mukaan Sateen-

kaaren koulun kuntayhtymälle 1.1.2023 alkaen. 
 
  Asiasta on syytä tehdä sopimus, joka sisältää irtaimen omaisuuden, 

sopimustiedot ja henkilöstön, liite nro 5. 
 
  Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää hyväksyä luovutuskirjaluonnoksen ja valtuuttaa kun-

tayhtymän johtajan viimeistelemään ja allekirjoittamaan sen. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 172 §   30.11.2022 
 
 
 
 
 
Vuokrasopimus Pieksämäen seurankunnan kanssa   
 
Hallitus 172 § Toimintakeskus Veräjä joutui muuttamaan pois edellisistä vuokrati-

loistaan kiireellisesti, kun rakennuksesta katkaistiin sähköt vuokralai-
sesta riippumattomasta syystä.  

 
  Korvaavat tilat löytyivät Pieksämäen seurakuntalta Naarajärveltä, 

vuokrasopimusluonnos on liitteenä nro 6. 
 
  Valmistelija isännöitsijä Juhani Keskinen, p. 050 389 9227. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää hyväksyä vuokrasopimusluonnoksen ja valtuuttaa 

kuntayhtymän johtajan viimeistelemään ja allekirjoittamaan vuokra-
sopimuksen. 

 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus    173 §   30.11.2022 
 
 
 
 
 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus 173 § 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 59 - 64 
  Avopalvelujen johtaja 76 - 82 
  Johtava lääkäri  29 - 34 
  Kuntoutuksen johtaja 49 - 52 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Rehtori  - 
  Palvelupäällikkö/avopalvelut 252 - 282 
  Palvelupäällikkö/Nenonpelto 333 - 348 
  Asiantuntijapalvelujen päällikkö - 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja - 
  Avopalvelujen johtaja - 
  Johtava lääkäri  - 
  Kuntoutuksen johtaja - 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Rehtori  - 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö 186 - 226 
 
  Hankintapäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja H9 
  Avopalvelujen johtaja H6 
  Kiinteistöpäällikkö H19 
 
  Muut päätökset  Päätösnro 
  Avopalvelujen johtaja 13 - 19 
  - Perhehoitajan hyväksyminen 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 173 §   30.11.2022 
 
 
 
 
 
Hallitus 173 § 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: 
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus 174 §   30.11.2022 
 
 
 
 
 
Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus 174 § Saapuneet kirjeet 
 
  Kuntaliitto 

- Miten huomioidaan soteuudistus kunnan verkkopalvelussa? 
14.11.2022 

- Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2023 - 2025, 
17.11.2022 

 
  Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat 

- SOTE ry:n ja KT:n välisen työriidan ratkaisemiseksi tehdyn so-
vintoesityksen noudattaminen kunta- ja hyvinvointialalla, 
31.10.2022 

- Kunta- ja hyvinvointialan työsuojelun yhteistoimintaa ja työsuo-
jeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista 
koskevat työ- ja virkaehtosopimukset sekä työryhmä hyvinvointi-
alueiden henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen, 8.11.2022 

- Työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta kunta- 
ja hyvinvointialalla ja kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön osaa-
misen kehittämistä koskeva suositus, 10.11.2022 

 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2022/miten-huomioida-soteuudistus-kunnan-verkkopalvelussa
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2022/miten-huomioida-soteuudistus-kunnan-verkkopalvelussa
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2022/kopioston-valokopiointisopimus-vuosille-2023-2025
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/23/SOTE-ryn-ja-KTn-valisen-tyoriidan-ratkaisemiseksi-tehdyn-sovintoehdotuksen-noudattaminen-kunta-ja-hyvinvointialalla
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/23/SOTE-ryn-ja-KTn-valisen-tyoriidan-ratkaisemiseksi-tehdyn-sovintoehdotuksen-noudattaminen-kunta-ja-hyvinvointialalla
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/24/kunta-ja-hyvinvointialan-tyosuojelun-yhteistoimintaa-ja-tyosuojeluvaltuutetun-ajankayttoa-ja-ansionmenetyksen-korvaamista-koskevat-tyo-ja-virkaehtosopimukset-seka-tyoryhma-hyvinvointialueiden-henkiloston-tyohyvinvoinnin-tukemiseen
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/24/kunta-ja-hyvinvointialan-tyosuojelun-yhteistoimintaa-ja-tyosuojeluvaltuutetun-ajankayttoa-ja-ansionmenetyksen-korvaamista-koskevat-tyo-ja-virkaehtosopimukset-seka-tyoryhma-hyvinvointialueiden-henkiloston-tyohyvinvoinnin-tukemiseen
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/24/kunta-ja-hyvinvointialan-tyosuojelun-yhteistoimintaa-ja-tyosuojeluvaltuutetun-ajankayttoa-ja-ansionmenetyksen-korvaamista-koskevat-tyo-ja-virkaehtosopimukset-seka-tyoryhma-hyvinvointialueiden-henkiloston-tyohyvinvoinnin-tukemiseen
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/24/kunta-ja-hyvinvointialan-tyosuojelun-yhteistoimintaa-ja-tyosuojeluvaltuutetun-ajankayttoa-ja-ansionmenetyksen-korvaamista-koskevat-tyo-ja-virkaehtosopimukset-seka-tyoryhma-hyvinvointialueiden-henkiloston-tyohyvinvoinnin-tukemiseen
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/25/Tyo-ja-virkaehtosopimus-ammattiyhdistyskoulutuksesta-kunta-ja-hyvinvointialalla-ja-kunta-ja-hyvinvointialan-henkiloston-osaamisen-kehittamista-koskeva-suositus
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/25/Tyo-ja-virkaehtosopimus-ammattiyhdistyskoulutuksesta-kunta-ja-hyvinvointialalla-ja-kunta-ja-hyvinvointialan-henkiloston-osaamisen-kehittamista-koskeva-suositus
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/25/Tyo-ja-virkaehtosopimus-ammattiyhdistyskoulutuksesta-kunta-ja-hyvinvointialalla-ja-kunta-ja-hyvinvointialan-henkiloston-osaamisen-kehittamista-koskeva-suositus
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Hallitus 175 §  30.11.2022 
 
 
 
 
 
Muut asiat 
 
Hallitus 175 § X 
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Hallitus 176 §  30.11.2022 
 
 
 
 
 
Kokouksen päättäminen 
 
Hallitus 176 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo X. 
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Hallitus    30.11.2022  
 
 
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 7.12.2022 - 21.12.2022 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://www.vaalijala.fi/poytakirjat



