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Talouden seurantaraportti ajalta 1.1. - 30.6.2020 

Hallitus 95 § Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 35,3 
miljoonaa euroa eli 53 % budjetoidusta. Tämä on 3 % jaksotettua 
talousarviota parempi, euromääräisesti noin 2 miljoonaa euroa. 
Edelliseen vuoteen verrattuna tuottoja on kertynyt noin 2 miljoonaa 
euroa enemmän eli noin 5,9 %. Tasaisella, alkuvuoden kaltaisella 
kertymällä toimintatuotot ylittäisivät budjetoidun noin 4 miljoonaa 
euroa. 

Jäsenkunnilta saadut myyntituotot ovat 20,7 miljoonaa euroa. 
Tämä on 1,2 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota huonompi 
toteutuman ollessa 47,3 %. Edelliseen vuoteen verrattuna jäsen
kuntien myyntituotot ovat laskeneet 1, 1 miljoonaa eli noin 5, 1 %. 
Tasaisella kertymällä päästäneen noin 41,5 miljoonaan euroon. 
Tämä on 2,4 miljoonaa budjetoitua huonompi. Ulkokuntien myynti
tuottoja kesäkuun lopussa oli 10,8 miljoonaa euroa. Toteutumapro
sentti 71,8 %. Tämä on 21,8 % yli budjetoidun, euromääräisesti yli
tystä on 3,3 miljoonaa euroa. Jos ulkokuntamyynti jatkuu alkuvuo
den kaltaisena päästäneen myyntituotoissa noin 21,5 miljoonaan 
euroon. Ulkokunnille myynti on kasvanut edelliseen vuoteen verrat
tuna 3,2 miljoonaa eli noin 42 %. Koronan odotettavissa oleva toi
nen aalto heikentää tulokertymää jäsenkunnilta. 

Asiakaslaskutus on toteutunut hieman budjetoitua paremmin toteu
tuman ollessa 54,6 % eli 1,3 miljoonaa euroa. 

Toimintakulut olivat kesäkuun lopussa 32,5 miljoonaa euroa toteu
tuman ollessa 50, 1 %. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan toi
mintakulut olivat 32, 1 miljoonaa euroa. Kulut ovat toteutuneet lähes 
budjetoidusti. Palkkoja on maksettu 21,6 miljoonalla eurolla. Tämä 
on 0,9 miljoonaa euroa yli jaksotetun talousarvion, toteutumapro
sentin ollessa 52,2. Tämän hetkisen arvion mukaan palkkamenot 
tulevat ylittymään noin 1,4 miljoonaa. Elokuussa maksetaan uuden 
KVTES:n mukainen yleiskorotus 1,22 %. Tämä tulee vaikuttamaan 
palkkamenojen talousarvion ylitykseen. Henkilöstökulut yhteensä 
ovat 26,8 miljoonaa, toteutuma 51,9 %. 

Palvelujen ostoihin on käytetty 2,4 miljoonaa euroa toteutuman 
ollessa 37,7 %. Tämä on 0,8 miljoonaa alle budjetoidun. Edellisenä 
vuonna vastaavaan aikaan ostoihin oli käytetty 2,8 miljoonaa. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Hallitus 95 § Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat toteutuneet budjetin mukaisesti. 

Toimintakate kesäkuun lopussa oli noin 2,8 miljoonaa. Vuosikate 
samoin noin 2,8 miljoonaa ja poistot vajaat 0,9 miljoonaa. Tulos 
1.1. - 30.6.2020 on + 1,9 miljoonaa ja ylijäämää 1,9 miljoonaa eu
roa. Loppuvuodesta ylijäämän arvioidaan pienenevän henkilöstöku
lujen kasvaessa ja jäsenkuntien tulokertymän pienentyessä. 

Investointimenoihin on käytetty 1,3 miljoonaa euroa, joka on 27 % 
budjetoidusta. 

Esityslistan mukana on tuloslaskelma ajalta 1.1. - 31.6.2020, tulos
aluekohtaiset toteutumavertailut (vrt. ed. vuosi) sekä taulukko 
pankkitilien alimmista saldoista. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 

!ltL
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Raportti koronaepidemiatilanteesta Vaalijalassa elokuussa 

Hallitus 96 § Vaalijala on toteuttanut toiminnassaan sosiaali- ja terveysministeri
ön päätöksiä ja suosituksia. Palvelujen ostajien omia ohjeita on 
noudatettu mahdollisuuksien mukaan. Vaalijala on antanut kevään 
korona-ajasta selvityksen Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Selvitys 
keskittyi tahdosta riippumattoman hoidon toteuttamiseen. 

Asiakkaiden ja läheisten suhtautuminen suojaamistoimenpiteisiin 
on ollut pääosin ymmärtävää ja asioihin on sopeuduttu kärsivälli
sesti. Ilo rajoitusten purkamisesta alkukesästä oli suuri. 

Elokuun aikana yleinen epidemiatilanne on Suomessa heikentynyt, 
joka on johtanut torjuntatoimenpiteiden kiristymiseen myös Vaalija
lassa. Kaikessa palvelutoiminnassa on otettu käyttöön kasvomaskit 
tai visiirit henkilökunnalle. Ryhmätoiminnat tullaan järjestämään 
kohtaamisten määrä minimoiden. Yhteistyössä läheisten kanssa 
noudatetaan hygieniaa ja turvavälejä, yhteydenpitoa ei rajoiteta. 
Etäneuvotteluja toteutetaan kaikessa toiminnassa silloin, kun ne 
ovat mahdollisia. 

Vaalijalassa on valmistauduttu tarvittaessa ottamaan käyttöön 
valtakunnallisesti tarpeelliseksi katsotut muut suojaamis- ja rajoi
tustoimenpiteet. 

Uusia tartuntoja ei ole henkilökunnassa tai asiakkaissa todettu. 

Kerona-aika on vaikuttanut jäsenkuntien palvelujen ostoon voimak
kaimmin tekemisen palveluissa. Tilapäishoidon kysyntä laski myös 
keväällä. Vaalijalan kokonaistalous on kestänyt tulojen menetykset 
ja lisääntyneet kustannukset. Tasapainottava tekijä on ollut valta

kunnallisten kuntoutuspalvelujen kysynnän kasvu. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT �Yhtymäkokoos 
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Sateenkaaren erityiskoulun perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen 

Hallitus 97 § Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 uudessa 
luvussa 6 on täsmennetty arvioinnin eri tehtävien ja osa-alueiden 
määrittelyä ja niitä koskevia periaatteita sekä tehty tarkennuksia 
arviointiin liittyviin käsitteisiin. Sateenkaaren erityiskoulun opetus
suunnitelmaa on täydennetty arviointia koskevien täydennysten 
osalta. Arviointia uudistaessa on myös päivitetty Sateenkaaren 
koulun opetussuunnitelman oppiainekohtaiset tavoitteet määritte
lemällä jokaiseen oppiaineeseen vuosiluokkakohtaiset tavoitteet 
sekä huomioimalla englannin kielen opiskelun alkaminen ensim
mäisellä ja toisella vuosiluokalla. 

Opetussuunnitelman päivityksessä uudistettiin lisäksi koulun valin
naisainetarjonta. Sateenkaaren erityiskoulussa uusina soveltavina 
oppiaineina alkaa 3 - 5. vuosiluokan oppilailla: arkiliikunta, terveel
linen ravinto, tunnetaidot, vuorovaikutustaidot, moraalinen ajattelu 
ja negatiivisten tunteiden hallinta. Vuosiluokilla 8 - 9 soveltavina 
oppiaineina ovat: arkiliikunta, terveellinen ravinto, tunnetaidot, vuo
rovaikutustaidot, moraalinen ajattelu, negatiivisten tunteiden hallin
ta, itsenäistymistaidot ja arjen asiointi. Näiden valinnaisaineiden ta
voitteena on olla tukemassa oppilaan kokonaisvaltaista kuntoutusta 
ja antaa hänelle niitä taitoja, joita hän tulevaisuudessa tarvitsee 
elämässään. Yläkoulun aikana painopistealueena on erityisesti 
oman elämänhallinta ja siinä tarvittavat taidot, joita näillä opintoko
konaisuuksilla pyritään tukemaan. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy Sateenkaaren erityiskoulun opetussuunnitelman 
päivityksen liitteen nro 1 mukaisesti. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Vaalijalan tiedonhallinnan ja arkistotoimen toimintaohje 

Hallitus 98 § Arkistolain 9 §:n mukaan arkistotoimen järjestäminen kuuluu kun
tayhtymän hallitukselle. Kuntayhtymän hallintosäännössä asiakirja
hallinnon järjestämisestä määrätään pykälissä 50 ja 51. 

Arkistotoimen toimintaohje on hyväksytty hallituksessa kesäkuussa 
2008. Toimintaohje on ollut joiltain osin vanhentunut ja sitä on nyt 
päivitetty. Lainsäädännön muuttuminen (erityisesti vuoden 2020 
alussa voimaan tullut laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta) aset
taa omat vaatimuksensa tiedonhallinnalle ja arkistotoimelle. Asia
kirjan nimi on päivitetty Tiedonhallinnan ja arkistotoimen toiminta
ohjeeksi. Sisällöllisesti ohjeeseen ei ole tehty suuria muutoksia. 
Ohjeita ja käytäntöjä on korjattu vastaamaan tämän hetkistä tilan
netta. Vastuuhenkilöitä on myös määritelty uudelleen. 

Tiedonhallinnan ja arkistotoimen toimintaohje on liitteenä 2. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy tiedonhallinnan ja arkistotoimen toimintaohjeen 
liitteen nro 2 mukaisesti. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Kaukolämmön toimitus Nenonpellon alueelle 

Hallitus 99§ Nenonpellon alueelle on kaukolämmön toimittanut yrittäjä omalla 
hakelämpölaitoksellaan vuodesta 2006 alkaen. Sopimuskausi on 
päättymässä, mutta laitoksella on vielä teknistä käyttöikää jäljellä ja 
laitoksen maanvuokrasopimus on voimassa 28.2.2026 asti. 

Lämmöntoimitusta yrittäjän kanssa on tarkoituksenmukaista jatkaa 
maanvuokrasopimuksen loppuun asti, kuitenkin siten, että perus
maksua ei enää makseta ja hintaa tarkistetaan. 

Energiatuote Utriainen Oy:n tarjous on liitteenä nro 3. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy lämmöntoimituksen jatkamisen 1.3.2026 asti ja 
antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet laatia ja allekirjoittaa uusi 
lämmöntoimitussopimus Energiatuote Utriainen Oy:n kanssa. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 

� 
Yhfymäkoko,s 
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Palvelukeskuksen johtajan virkanimikkeen muutos 

Hallitus 100 § Varkauden ja Pieksämäen Savoseteilla on ollut yhteinen johtaja 
edellisen viranhaltijan eläköitymiseen 31.1.2020 saakka. Tämän 
jälkeen toimintoja on muutettu niin, että Varkauden ja Pieksämäen 
Savosetteja on johdettu paikallisesti. Varkauden osalta Savosetin 
lisäksi viransijaisella on ollut johdettavanaan myös Pihlajan toimin
takeskus. Tämä on ollut toimiva ratkaisu. Muokattu avoin virka tu
lee laittaa hakuun, mutta sitä ennen virkanimikettä tulisi muuttaa 
monipalvelukeskuksen johtajaksi. Tätä nimikettä käytetään myös 
Juvalla ja Mikkelissä Savosettien yhteydessä. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus muuttaa palvelukeskuksen johtajan virkanimikkeen Var
kaudessa monipalvelukeskuksen johtajaksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Laavunrinteen kiinteistön asettaminen huutokauppaan 

Hallitus 101 § Savonlinnassa osoitteessa Laavunkuja 1 sijaitseva Laavunrinteen 
palvelukodin rakennus tyhjenee syyskuussa, kun asukkaat muutta
vat avattavaan Pääskylahden palvelukotiin. 

Vaalijala omistaa Laavunkujan 1 480 m2 tontin (kiinteistötunnus 
7 40-009-0047-0001) ja sillä sijaitsevan rivitalotyyppisen rakennuk
sen ulkomitoiltaan noin 417 m2

. Rakennus on vuodelta 1983. Ton
tin rakennusten tasearvo on noin 90 000 euroa ja tontin noin 
14 000 euroa. 

Vaalijalalla ei tule enää olemaan kohteelle mitään omaa käyttöä. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet asettaa Laavunku
ja 1 rakennukset ja tontin julkiseen huutokauppaan ja päättämään 
huutokaupan ehdoista. Hallitus päättää myynnistä saatujen tarjous
ten pohjalta. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus 102 § 

Kokouspäivämäärä 

19.8.2020 

Sivu 

12 

Vaalijalan lausunto soteuudistuksen lakiluonnoksista 15.6.2020 

Hallitus 102 § Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 30.9.2020 mennessä lausun
toja valtakunnallisen soteuudistuksen lakiluonnoksista, jotka jul
kaistiin 15.6.2020. Lakiluonnokset ovat laaja kokonaisuus. Sosiaa
li- ja terveysministeriö tulee todennäköisesti saamaan paljon laajoja 
lausuntoja lakiluonnosten yksityiskohdista. Siksi on tarkoituksen
mukaista, että Vaalijala keskittyy lausunnossaan erityishuollon tu
levaisuuden kysymyksiin. 

Lakiluonnoksissa esitetään vähän erityishuollon tulevaisuudesta 
Suomessa. Lakiluonnos lähtee siitä, että erityishuoltopiirit siirtyvät 
varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen sote-maakuntiin 
1.1.2023. Erityisvastuualueiden palvelutoiminnan yhteistyö tapah
tuu yhteistyösopimuksen kautta, jonka kausi on neljä vuotta. Maa
kuntien yhteistyöorganisaatio (sote-maakuntayhtymä) on sallittu 
vain tukipalveluissa Uudenmaan ulkopuolella. 

Suomessa on julkisia sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajia, yliopis
tollisten keskussairaaloiden lisäksi, jotka toimivat ylimaakunnalli
sesti, suurimpina Eteva kuntayhtymä, Kårkulla samkommun ja 
Vaalijalan kuntayhtymä. Lakiluonnos tulisi korjata siten, että merkit
tävät julkiset ylimaakunnalliset palvelutuottajat olisivat jatkossa 
sote-maakuntayhtymiä. Kuntayhtymien siirtymä tulee kirjata lain
säädännön voimaanpanopykäliin. 

Kuntayhtymän johtaja on informoinut asiasta uudelleen ministeri 
Krista Kiurua ja kansliapäällikkö Kirsi Varhilaa sekä kolmen vaalipii
riin kansanedustajia ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniä. Asia 
huomioimisen tärkeyden lakiluonnosten jatkovalmistelussa ovat 
tunnustaneet mm. sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja 
Markus Lohi ja valiokunnan jäsen Aki Linden. Useat muutkin kan
sanedustajat ovat asiaan myönteisesti reagoineet. Vaalijala, Kår
kulla ja Eteva tekevät asian edistämiseksi yhteistä vaikuttamistyötä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö kutsui 18.8.2020 neuvotteluun Eteva 
kuntayhtymän, Kårkulla samkommunin ja Vaalijalan johtajat. Minis
teriöitä edustivat hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos 
Auli Valli-Lintu, lakimies Suvi Velic, pääsihteeri Päivi Salo ja neu
votteleva virkamies Anne-Mari Raassina. Stm:n edustajat näkivät 
ehdotuksen sote-kuntayhtymästä ratkaisuna lakiluonnoksien 
15.6.2020 vastaisena, mutta totesivat, että erityishuollon palvelujen 
jatkuvuus tulee siirtymävaiheessa lainsäädännöllisesti turvata. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 

� 

Yh\ymäkokoos 
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Edustus Monetra Pohjois-Savo Oy:n kokouksissa 

Hallitus 103 § Vaalijalan kuntayhtymä on Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakas ja 
tulee hankkimaan yhtiöltä henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja. 

Yhtiössä toimii mm. neuvottelukunta, jonka jäseninä ovat osakkai

den edustajat. Vaalijalan tulee päättää edustuksesta yhtiössä. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää, että Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiökokouksissa 
ja muissa toimielimissä Vaalijalaa edustaa kuntayhtymän johtaja 
likka Jokinen ja hänen varallaan talouspäällikkö Marja-Liisa Jantu
nen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 

� 

Yhtymäkoko� 
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Valtakunnalliset erityishuoltopäivät syyskuussa 2020 

Hallitus 104 § Hallitus ja viranhaltijoita on osallistunut vuosittain valtakunnallisille 
erityishuoltopäiville. Tänä vuonna päivät järjestetään 10.-11.9.2020 
Scandic Parkissa Helsingissä. Koulutuksen järjestäjä on FCG Kou
lutus Oy. 

Lisätietoja erityishuoltopäivien sisällöstä: 
https:/ /tapahtumat. fcg. fi/erityishuoltopaivat/ohjelm a 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää osallistua valtakunnallisille erityishuoltopäiville 
10.9. - 11.9.2020, osallistumisoikeus myönnetään myös johtoryh
män jäsenille, talouspäällikölle, asiantuntijapalvelujen päällikölle 
sekä palvelupäälliköille KVTES:n etuuksin. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Vaalijalan ja Essoten hallitusten tapaaminen syyskuussa 

Hallitus 105 § Organisaatioiden hallitusten puheenjohtajien tapaamisessa 
24.6.2020 sovittiin, että Essoten hallitus tulee Vaalijalan hallituksen 
vieraaksi tiistaina 8.9.2020 klo 10.00 Nenonpeltoon Pieksämäelle. 
Tapaamispaikka on Nenonpellon juhlasali, joka on riittävän väljä ti
la. 

Tapaamisen aikana vaihdetaan mielipiteitä tulevasta soteuudistuk
sesta ja organisaatioiden asemasta toisiinsa nähden nyt ja uudis
tusta valmisteltaessa. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja osallistuu tapaamiseen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT � Yhtymäkokoos 
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

Hallitus 106 § Kuntalain 92 §:n mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, 
joka on tämän lain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätök
sen. Poissaolo- ja työkokemuslisäpäätökset ovat digitaalisessa 
muodossa. Määräyskirjat, hankintapäätökset ja muut päätökset ovat 
nähtävillä Essi-esityslistajärjestelmässä. Ylläpitomaksupäätökset ja 
muut asiakkaita koskevat päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. 

Määräyskirjat 
Kuntayhtymän johtaja 
Avopalvelujen johtaja 
Johtava lääkäri 
Kuntoutuksen johtaja 
Talouspäällikkö 
Henkilöstöpäällikkö 
Rehtori 

Poissaolopäätökset 
Kuntayhtymän johtaja 
Avopalvelujen johtaja 
Johtava lääkäri 
Kuntoutuksen johtaja 
Talouspäällikkö 
Henkilöstöpäällikkö 
Rehtori 

Työkokemuslisäpäätökset 
Henkilöstöpäällikkö 

Hankintapäätökset 
Kuntayhtymän johtaja 
Kuntoutuksen johtaja 
Talouspäällikkö 
Kiinteistöpäällikkö 

Ylläpitomaksupäätökset 
Talouspäällikkö 

Muut päätökset 

Päätösnumero 
52-65
642 -717
24-26
720 -836
7-8

1 -6 

294-337 
636 -843 
153 -199 
1047 -1318 
49- 54
56 -71
61 -66

134-157

H10 -H13 
H2-H3 
H6-H8 
H4 

222 -251 

Kuntayhtymän johtaja nro 9 

-Korvauksen maksaminen Kuutinharjun palvelukodin asukkaille vanhojen
tavaroiden hävittämisestä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymä kokous 
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Hallitus 106 § Avopalvelujen johtaja nrot 16 - 27 

- Perhehoidossa asuvien henkilöiden ruokailukustannukset koronavirus
epidemian ajan/touko-kesäkuu 2020

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 
päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. vi
ranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT �Yhtymäkokoos 
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Hallitus 107 § Saapuneet kirjeet 
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- Päätös viivästysseuraamusten perimättä jättämisestä, 10.7.2020
(nähtävänä Essissä)

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee em. tiedoksiannon tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Muut asiat 

Hallitus 108 § Muita asioita ei ollut. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT 

� 
Yhtymäkokoos 
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Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemi
seen tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkun
nalla ja sen jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei oi
kaisuvaatimusta 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 kuntayhty
mä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja tekijän 
allekirjoitettava ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Tekijän itsensä tai hänen val
tuuttamansa asiamiehen on annettava oikaisuvaatimus hallitukselle neljäntenätoista ( 14) päi
vänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee 
jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää omalla vas
tuulla kuntayhtymän hallitukselle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jä
tettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen kun
tayhtymän taloustoimiston aukioloajan päättymistä. 

Valitusosoitus 
Muutosta kuntayhtymän hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen 
haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 1744, 70101 Kuopio) kirjallisella valituksella, 
joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava hallinto-oikeudelle 
kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu ylei
sesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Vali
tusasiakirjat voi omalla vastuulla lähettää hallinto-oikeudelle myös postitse tai lähetin välityk
sellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimei
senä 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 
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika on valitusosoituksen 
mukaan laskettava. 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto
oikeudessa 80 euroa. 

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 

Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 21.8. - 4.9.2020 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 
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