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Varsinainen jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä 

Anja Manninen X Riikka Pajunen 
Reijo Hämäläinen X Joni Tomminen 
Jenna Ahonen X Erkki Kukkonen 
Seppo Hujanen X Simo Hokkanen
Leena Kontinen X Elina Häkkinen 
Mika Koukkari X Matti Kärkkäinen 
Tuula Kuusisto X Susanna Vauhkonen
Aleksis Laurila X Rita Ruotsalainen
Jere Liikanen X Marita Orava 
Elina Puustinen X Henna Pitkänen 
Teija Savolainen- X Marjatta Parviainen
Lipponen 
Mikko Suihkonen X Pasi Raatikainen 
Markku Valjakka X Markku Nousiainen
Kuntayhtymän johtaja likka Fritius, esittelijä 
Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, pöytäkirjanpitäjä
Seppo Hujanen poistui kokouksesta klo 11.04

166-177§

Puheenjohtaja PöytäkirjanpitäJä 

/4i.,,��-Anja Ii anninen 
�·.-�·� 

. � �Marja� Jantune �

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirJaimillamme 
Tarkastusaika: J)-\, t\. 2..o2.\ Tarkastusaika· 

i\ 
'"'"�� '---
Tuula Kuusisto Mika Koukkari
Yleisessä tietoverkossa Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla 29.11. • 13. i2.29et-
hQps:l�vaahiala flfoOytakmat 2. ,2... -11,,.12.. l.Ol. 

L�� �- n-) 

Sirpa Kinnunen, hallinnon sihteeri 
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Kokouksen lallllsuus ja päätösvaltaisuus 

Hallitus 166 § 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 17.11.2021. 

Päätösehdotus: 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös
valtaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Hallitus 167 § Tarkastusvuorossa ovat Mika Koukkari ja Tuula Kuusisto. 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Kuusisto ja Mika Koukkari. 

Pöytäkirjan tarkastajien nlmikirjafmet. 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2021 

Hallitus 168 § Toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 62.4 
miljoonaa euroa toteutuman ollessa 95, 1 %. Tämä on 8,2 miljoonaa 
euroa yli jaksotetun talousarvion eli 14, 1 %. Edelliseen vuoteen 
verrattuna toimintatuottoja on kertynyt 4, 1 miljoonaa euroa enem
män. Edellisen vuoden vastaava toteutuma oli 93,3 %. Toiminta
tuotoissa jäsenkuntien korvauksiin on budjetoitu 43,6 miljoonaa eu
roa. Lokakuun lopussa toteutuma jäsenkuntien osalta oli 37, 7 mil
joonaa euroa. Tämä on 1,3 miljoonaa euroa jaksotettua talousar
viota parempi. Tasaisella kertymällä jäsenkuntien korvauksissa 
päästäneen noin 45 miljoonaan euroon. Jäsenkuntien myynnissä 
tapahtunut hienoista kasvua verrattuna edellisvuosien myynteihin. 

Ulkokuntakorvauksiin on budjetoitu 18 miljoonaa euroa. Lokakuun 
lopussa toteutuma on 22, 1 miljoonaa euroa eli 122,9 %. Tämä on 
7, 1 miljoonaa euroa yli jaksotetun talousarvion. Jos loppuvuoden 
myynti pysyy ennallaan, niin korvaustuloissa päästään noin 26,5 
miljoonaan euroon. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkokuntakor
vauksia on tullut 2, 1 miljoonaa eli 10, 7 % enemmän. 

Asiakasmaksuja on budjetoitu 2,5 miljoonaa euroa. Toteutuma 
lokakuun lopussa noin 2 miljoonaa euroa eli 80,3 %. Lokakuun 
asiakasmaksutulot (noin 230 000 euroa) eivät ole vielä siirtyneet 
kirjanpitoon. Asiakasmaksujen osalta tultaneen saavuttamaan bud
jettitavoite. 

Toimintakuluja lokakuun loppuun mennessä on kertynyt 58,8 mil
joonaa euroa toetutuman ollessa 86,9 %. Tämä on 4,3 miljoonaa 
euroa eli 7,8 % enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. 

Palkkoja on maksettu lokakuun loppuun mennessä noin 39 miljoo
nalla eurolla. Edellisenä vuonna vastaava euromäärä oli 36 miljoo
naa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen 3 miljoonaa eli 8,5 %. Tä
män hetken arvion mukaan maksetut palkat ja palkkiot tulevat ylit
tymään talousarviosta n. 4,3 miljoonaa euroa. Suurin ylitys tulee 
olemaan sijaisten palkoissa. Lokakuun alusta voimaantulleet pe
riodityön palkantarkistukset eivät näy vielä näy menoina, koska ne 
menevät maksuun marraskuusta alkaen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

Electron,cally s,gned / Sahkö1ses11 allek11101tettu I Elekt,omskt s1gnerats / Elektronisk signen / Elektromsk unc!erskrevet 

hllps //s,gn v,sma nel/f1/document-check/f5e8d278-3170,406c-9e98-bfe273a4a5be 

VISMA Sign 
www v.smas1gn.com 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus 168 § 

Kokouspäivä määrä 

24.11.2021 

Sivu 

4 

Hallitus 168 § Palvelujen ostoihin on käytetty 5,5 miljoonaa euroa. Edellisenä 
vuonna vastaavaan aikaan oli käytetty 4,4 miljoonaa, kasvua 1,2 
miljoonaa euroa eli 26,8 %. 

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on käytetty 3,5 miljoonaa euroa. 
Tämä on 68,5 % talousarviosta. Edellisenä vuonna tarvikkeiden os
toihin oli käytetty vastaavaan aikaan vajaat 4 miljoonaa euroa. 

Toimintakate lokakuun lopussa 7,5 miljoonaa euroa. Vuosikate 7,4 
miljoonaa euroa ja poistot 1,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulosar
vio on + 5,5 miljoonaa euroa (lisätty puuttuvat asiakasmaksut ja 
vähennetty palkankorotusten vaikutus). 

Investointeihin varattu nettona 4,3 miljoonaa euroa. Lokakuun 
lopussa investointeihin käytetty rahaa 2, 1 miljoonaa euroa eli 49,9 
%. 

Esityslistan oheisliitteenä on tuloslaskelma ajalta 1.1. - 31.10.2021 
sekä taulukko pankkitilien alimmista saldoista. 

Valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen p. 050 389 9224. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee talousraportin tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimiki�aimet: 

YTT Hallitus Yhtymakokous 
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Toimenpiteet kuntakokouksen 28.10.2021 johdosta 

Hallitus 169 § Vaalijala järjestit 28.10.2021 kuntakokouksen, jonka muistio liittei
neen on liitteenä nro 1. Kuntakokouksen pääaiheena oli Sateen
kaaren koulun tulevaisuus. 

Kokouksen jälkeen kuntayhtymän johtaja lähetti kunnille alustavan 
kannanottopyynnön kuntakokouksessa esillä olleesta kuntayhty
mämallista. Kannanotto pyydettiin 19.11.2021 mennessä. 

Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja likka Fritius, p. 050 60278. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee kuntakokouksen muistion tiedoksi ja keskustelee 
aiheesta. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäki�an tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallrlus Yhtymakokous 

\\l. 
Electrorncally s,gned / Sähkö1sest1 allekirJ011ettu / Elektrornskl s1gnerats / E:lektronosk s,gnert / Elektromsk underskrevet 

hllps://s,g n v,sma nel/f i/document•check/f 5e8d276-3170-406c-9e96-ble273a4a5be 

VISMA Sign 
www v,smas,gn.com 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus 170 § 

Kokouspäivämäärä 

24.11.2021 

Sivu 

6 

Varkauden Savosetin tontlnvuokrasoplmus 

Hallitus 170 § Varkauden Savosetin tontti on vuokrattu Varkauden kaupungilta. 
Rakennus on Vaalijalan. Alkuperäinen vuokra-aika on umpeutu
massa ja taivitaan uusi vuokrasopimus. Alkuperäinen sopimus on 
vuodelta 1972. 

Uusi vuokrasopimus päättyy 30.11.2071. Vuosivuokra on 878, 15 
euroa vuodessa, sopimusluonnos liitteen nro 2. 

Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja likka Fritius, p. 050 60278. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy Varkauden Savosetin vuokrasopimuksen uusimi
sen Varkauden kaupungin kanssa ja valtuuttaa kuntayhtymän joh
tajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymllkokous 
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Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2020 

Hallitus 171 § Kansaneläkelaitos on antanut 14.10.2021 päätöksen Vaalijalan 
kuntayhtymälle korvattavista työterveyshuollon kustannuksista 
vuodelta 2020. 

Korvausluokka 1 
Korvausluokka 11 

Korvauksen määrä on 

Korvausluokassa 1 
Korvausluokassa 11 
Maksetaan yhteensä 

Ilmoitetut 
kustannukset 

284 606,47 € 
196 189,84 € 

170 763,88 € 
98 094,92 € 

268 858,80€ 

Hyväksytyt 
kustannukset 

284 606.47 € 
196 189,84 € 

Kelan korvaukseen piiriin kuuluvat työterveyshuollon työntekijäkoh
taiset kustannukset ovat laskeneet 38,5 % ja olivat 326 €/työntekijä 
(v. 19 530 €) Työterveyshuollon keskimääräiset kustannukset Vaa
lijalan työntekijäkokoluokassa olivat Suomessa noin 4 78 

€/työntekijä (Lähde: Kelan työterveyshuoltotilasto 2019 
https://helda .helsinki. fi/handrel 10 tJB/331665). 

Hyväksytyistä kustannuksista korvataan 60 prosenttia korvausluo
kassa I ja 50 prosenttia korvausluokassa 11. Työntekijäkohtainen 
korvaus korvausluokassa I on 116 €/työntekijä (v. 19 102 €) ja kor
vausluokassa 11 67 € (127 €). Toteutuneeksi korvausprosentiksi 
muodostui 56 (v. 19 43 %). Korvauksen määräytymisen perusteena 
on ollut 1475 työntekijää, määrä on kasvanut 8,1 % (v.19 5,3 %) 
edellisestä vuodesta. Kelan laskennallinen työntekijäkohtainen kus
tannusten yhteinen enimmäismäärä v. 2020 oli 423,60 €, joka siis 
alitettiin selvästi. 

Syitä kustannuskehitykseen on ainakin kolme: työterveyshuollon 
kilpailutus, konsultointiyhteistyö Emkine Oy:n kanssa ja koronaepi
demia. Kilpailutukseen liittyen uudistettiin työterveyshuollon toimin
tatapoja. Koronaepidemia on todennäköisesti vähentänyt työter
veyshuollon käyttöä. Myönteinen kehitys on ollut se, että painopiste 
on siirtynyt enemmän korvausluokkaan I eli ehkäisevään ja työnte
kijöiden työkykyä ylläpitävään toimintaan. 

Pöytäkirjan tarkastaJien nimikirjaimet: 

YTT Halhlus Yhtymakokous 
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Hallitus 171 § Asian valmist elija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius p. 050 60278. 

Kunta yhtymä n johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee korvauspäätöksen tiedoksi ja päättää, ettei siitä 
valiteta. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus 

,......_ 

\'l, 

Yhtymäkokous 
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Puitesopimus juridisesta neuvonnasta BDO Oy:n kanssa 

Hallitus 172 § Sote-uudistuksen valmistelu etenee vauhdilla, ja Vaalijala on mu
kana syvällä Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelussa. Yhteis
työtä tehdään Essoten ja Sosterin kanssa ennakoivasti asioissa, 
jotka hyvinvointialueella tulevat olemaan yhteisiä. Vaalijala on kui
tenkin luonteeltaan osittain erilainen kuntayhtymä, johtuen toimin• 
nasta useammalla hyvinvointialueella. Tästä syystä Vaalijalan on 
hyvä varautua hankkimaan osaavaa juridista neuvontaa asioissa, 
joissa ei voida tukeutua hyvinvointialuevalmisteluun. BDO Oy toimii 
mm. Eteva kuntayhtymän neuvonantajana. Etevan toimintaympä
ristö on osin vieläkin hajanaisempi kuin Vaalijalan.

BDO Oy:n on tarjonnut puitesopimusmenettelyä, jossa kattokus
tannus on 25 000 euroa (alv 0), liite nro 3 (salassa pidettävä, Julkl 
24.1 § 15. kohta). Matkakulut ja käytetty matka-aika veloitetaan 
erikseen, mutta todennäköisesti niitä ei synny. Puitesopimus ei estä 
juridisten palvelujen hankintaa myös muualta. 

Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja likka Fritius, p. 050 60278. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy puitesopimuksen tekemisen BDO Oy:n kanssa 
kattokustannukseltaan 25 000 euroa (alv 0) lisättynä mahdollisilla 
matkakuluilla ja käytetyllä matka-ajalla sekä valtuuttaa kuntayhty
män johtajan tekemään sopimuksen ja siihen liittyvät toimeksian
not. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Sote-uudistuksen valmistelun eteneminen 

Hallitus 173 § Vaalijala on toistaiseksi osallistunut Etelä-Savon hyvinvointialueen 
valmisteluun. Pohjois-Savon ja Keski-Suomen valmisteluun olem
me olleet käytettävissä. Jatkossa teemme yhteistyötä Pohjois
Savon kanssa ainakin Vaalijalan nykyisten palvelujen tulevaisuu
den järjestelyihin siellä. Palveluja tarkastellaan paikkakuntakohtai
sesti. Yhteistyötä viritellään jatkossa myös neljän hyvinvointialueen 
tulevalla yhteistyöalueella. 

Pohjois-Savossa tahtotilana on erityishuollon mahdollisimman suuri 
omavaraisuus. Pohjois-Savossa tavoitteena on vammaispalvelu
keskus, joka tarjoaa erityispalveluja monivammaisille, kehitysvam
maisille, kehitysvammapsykiatrisille, neuropsykiatrisille ja autismi
kirjoon kuuluvat asiakkaille. Lisäksi siellä on tarve lasten ja nuorten 
kuntoutusyksikölle. Tavoitteet ovat vaativia ja edellyttävät paljon re
sursseja ehkä myös aikaa toteutuakseen. 

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voi
maanpanosta (616/2021) 57 § 1 mom. linjaa, että Vaalijalan, Ete
van ja Eskoon kuntayhtymien toiminta ja henkilöstö siirtyvät sille 
hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pää
asiallisesti työskentelee. Jos henkilöstö on hoitanut tehtävää ennen 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaan• 
tuloa myös muiden hyvinvointialueiden alueella. hyvinvointialueiden 
on sovittava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 kyseisten pal
velujen tuottamisesta myös näiden muiden hyvinvointialueiden alu
eella. Vaalijalan asiantuntijapalvelut ovat toimineet myös Pohjois
Savon ja Keski-Suomen hyvinvointialueiden, joten palvelujen jat• 
kosta on sovittava. 

Pohjois-Savon VATE 17.11.2021 teki päätöksen Vaalijalan siirto
suunnitelman lähtökodista Vaalijalan nykyisten Pohjois-Savon pal
velujen osalta ennen kuin asiasta on valmisteltu toimintasuunnitel
maa Etelä-Savon kanssa. Vaalijala ei ole saanut osallistua asian 
valmisteluun Pohjois-Savossa. Vaikka päätös on valmisteleva, se 
saattaa olla toimeenpanolain 57 § vastainen. Kuntayhtymän johtaja 
jätti VATEn päätökseen eriävän mielipiteensä. 

Pöytäki�an tarkastajien nimiki�aimet: 

YTT Hallitus Yhtymakokous 

� 

\\l_ 
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Hallitus 173 § Etelä-Savossa Vaalijalan palvelut voivat muodostaa oman kokonai
suutensa ja voivat sisältää myös muita erityispalveluja, valmistelu 
on aloitettu, mutta se luonnollisesti elää vielä. Vaalijalan asiantunti
japalvelut kuuluvat Etelä-Savoon ja voivat sieltä palvella muita hy
vinvointialueita, kuten tähänkin asti. Valtakunnalliset vaativat kun• 
toutuspalvelut jatkuvat myös. 

Sateenkaaren koulun tulevaisuutta on työstetty jäsenkuntien kans
sa ja siitä kuntayhtymän johtaja raportoi kokouksessa. 

Asian valmistelija kuntayhtymän johtaja likka Fritius, p. 050 60278. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus keskustelee asioista ja antaa tarvittaessa ohjeistusta val
misteluun. 

Päätös: 

Hallitus keskusteli asiasta. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhlymåkokous 

Electron,cally s,gned I Sahköises11 allek11Jo1te1tu I Elektroniskl s,gnerats ,· Eleklron1sk s1gnert r Elektronisk underskrevet 
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Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

Hallitus 174 § Kuntalain 92 §:n mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka 
on tämän lain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimival
taan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Poissa
olo- ja työkokemuslisäpäätökset ovat digitaalisessa muodossa. Mää
räyskirjat, hankintapäätökset ja muut päätökset ovat nähtävinä Essi
esityslistajärjestelmässä. Myös ylläpitomaksupäätökset ja muut asiakkai
ta koskevat päätökset ovat nähtävinä Essissä. 

Määräyskirjat 
Kuntayhtymän johtaja 
Avopalvelujen johtaja 
Johtava lääkäri 
Kuntoutuksen johtaja 
TalouspääAikkö 
Henkilöstöpäällikkö 
Rehtori 
Palvelupäällikkö/avopalvelut 
Palvelupäällikkö/Nenonpelto 

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

Työkokemuslisäpäätökset 
Henkilöstöpäällikkö 

Hanki ntapäätökset 
Talouspäällikkö 
KiinteistöpääUikkö 

Ylläpitomaksupäätökset 
TalouspääDikkö 

Muut päätökset 

Päätösnumero 
49-51/2021
187-198/2021
31-32/2021
149-163/2021

4/2021 

28-64/2021
7-10/2021

H 9-11 
H 28-29 

127 - 144 

Avopalvelujen Johtaja 6-13/2021
- Vaalijalan perhehoitajille maksettavat kilometrikorvaukset vuonna 2021
(nro 6/2021)
- Perhehoitoperheen hyväksyminen (nrot 7-12/2021)
- Kunta hinnan määnttäminen tarJoukseen perustuen (nro 1312021)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu/ Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet 
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Hallitus 174 § 

Kokouspäivämäärä 

24.11.2021 

Hallitus 174 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Sivu 

13 

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. 

-------- -- -------------------------

Pöytäkirian tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

Electro111cally signed / Sähköisesti allekirJoilettu / Etektronlskt sIgnerats I Elektron,sk signert / Elektronisk unclerskrevet 

hltps 1/s,gn v,sma. netll'i/clocument-check/15e8d278-3170-4 06c-9e98-bfe273a4a5be 
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Tiedoksiannot hallitukselle 

Hallitus 175 § Saapuneet kirjeet 

Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Aluevaltuutetun opas on julkaistu, 2.11.2021
- Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2022, 10.11.2021
- Sosiaali- ja terveydenhuoHon asiakasmaksujen enimmäismäärät

ja tulorajat nousevat hieman vuonna 2022, 11.11.2021
- Työeläkemaksut vuodelle 2022 vahvistettu, 11.11.20211

Kuntayhtymän Johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Halfilus Yhtymäkokous 
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Hallitus 176 § 

Kokouspä1vämäärä 

24.11.2021 

Muut asiat 

Hallitus 176 § Muita asioita ei ollut. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimel. 

YTT Har1tus Yhtymakokous 

Sivu 

15 
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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 kunnallisvalilusta 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. 

Oikalsuvaatimusohje 
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 jätet
tävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen kuntayh
tymän taloustoimiston aukioloajan päättymistä. 

Valitusosoitus 
Muutosta kuntayhtymän hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen 
haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudella (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 asiointipalve1ussa osoitteessa 
https://asiointi2. oikeus.(j/hallintotuomioistyimet 

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 aino
astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin
kunta 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 
1- \2. - lb- l2. . .2..o.l \ 11;)

Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 29.11. 10.11.@ei!I yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www. vaalijala fi/poytakirjat 
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