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PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
TARKISTAMINEN Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Hallitus 100 § 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 18.9.2019. 

Päätösehdotus: 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää
tösvaltaiseksi. 

Kokouksen sihteerin valinta 

Hallitus 101 § Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen ei ole saapuvilla. Avopalvelu
jen johtaja Kirsi Ruutala on käytettävissä kokouksen pöytäkirjanpitä
jäksi. 

Päätösehdotus: 

Valitaan kokoukselle pöytäkirjanpitäjä. 

Päätös: 

Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Kirsi Ruutala. 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Hallitus 102 § Tarkastusvuorossa ovat Henna Pitkänen ja Jorma Räsänen. 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Pitkänen ja Jorma Räsänen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YIT Ha�w Yhtymäkokous 
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Hallitus 103 § Toimintakate oli elokuun lopussa 1, 7 miljoonaa euroa, toteutuma
prosentti 67,2 %. Vuosikate 1,7 miljoonaa ja poistot 1,1 miljoonaa. 
Tilikauden tulos on 0,6 miljoonaa ylijäämäinen. Kun eläkemaksun 
oikaisu otetaan huomioon, niin tilikauden tulos on noin 1,8 miljoo
naa ylijäämäinen. 

Liitteenä nro 1 on tuloslaskelma ajalta 1.1. - 31.8.2019 sekä tau
lukko maksuvalmiustilien alimmista saldoista. Tilien saldot tulevat 
pienenemään huomattavasti syys- ja lokakuun aikana. Alkuvuoden 
aikana ilmenneet tulorekisteriongelmat on saatu korjattua, joten 
maksamattomat eläkemaksut tulevat maksuun lähiaikoina. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee talousraportin tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Sateenkaaren erityiskoulun vuosisuunnitelma 2019 • 2020 

Hallitus 104 § Liitteenä nro 2 on rehtori Satu Varpaisen valmistelema Sateenkaa
ren erityiskoulun vuosisuunnitelma lukuvuodeksi 2019 - 2020. 

Vuosisuunnitelman mukaan koulu jatkaa toimintaansa monipuoli
sena erityislasten ja -nuorten peruskouluna niissä tilanteissa, joissa 
opetusta ei voida järjestää oppilaan kotikunnassa erityisopetuksena 
tai yleisopetukseen integroituna toimintana. 

Sateenkaaren erityiskoulun oppilaiden määrä on 16.9.2019 las
kennan mukaan 66. Opetus painottuu yläkouluikäisten oppilaiden 
vaativaan erityisopetukseen. Koulun oppilaista yläkouluikäisiä on 
43 ja alakouluikäisiä 20. Vaikeimmin vammaisia oppilaita on 16 ja 
psykososiaalisen tuen oppilaita 32. Päivittäin kotoa käyvien määrä 
on ennätykselliset 30. Heitä on nyt 45 % koulun oppilaista. Tilapäis
ten, lyhytaikaisilla jaksoilla olevien oppilaiden määrä on hieman 
kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna. 

Koulun vakinaiset (66) ja tilapäiset (noin 6 - 1 O kerrallaan) oppilaat 
jakaantuvat kymmeneen opetusryhmään. Koulun oma henkilöstö 
(26) ja oppilaskodeista tulevat henkilökohtaiset avustajat vastaavat
lasten opetuksesta, kuntoutuksesta ja hyvinvoinnista.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää hyväksyä Sateenkaaren erityiskoulun vuosisuunni
telman lukuvuodelle 2019 - 2020 liitteen nro 2 mukaisesti. 

Päätös: 

Vuosisuunnitelma hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

� \� 
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Klubitoiminnan hinnoittelu Pieksämäellä 

Hallitus 105 § Klubitoimintapalvelua on tuotettu Pieksämäellä Linnan Cafen 
tiloissa vuoden 2019 aikana. Palvelu toimii matalan kynnyksen pe
riaatteella kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville 
aikuisille. Klubille on kokoonnuttu 1 - 2 kertaa viikossa osallisuutta 
edistävään ryhmätoimintaan. Osallistujat suunnittelevat toiminnan 
sisältöä yhdessä ohjaajien kanssa. Vaalijalan hallitus on vahvista
nut vuodelle 2019 palvelun kuntahinnaksi 59 euroa/käyttöpäivä. 
Palvelu on pystytty toteuttamaan suunniteltua kustannustehok
kaammin Pieksämäen asumisyksiköiden ohjaajien voimin, joten 
käyttöpäivän hintaa voidaan alentaa 45 euroon/käyttöpäivä syys
kuusta 2019 lähtien. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää alentaa Pieksämäen Linnan Cafeella toteutetun 
klubitoiminnan hintaa syyskuun 2019 alusta alkaen. Uusi hinta on 
45 euroa/käyttöpäivä. 

Päätös: 

Hinta hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Eräiden johtoryhmän jäsenten palkantarkistukset 

Hallitus 106 § Hallitus päätti 31.10.2018 § 132, että johtavan lääkärin, kuntoutuk
sen johtajan, avopalvelujen johtajan ja henkilöstöpäällikön palkat 
tarkistetaan vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Heillä kaikilla 
on kokonaispalkkaus, jonka muutoksesta päättää hallitus. 

Kuntayhtymän johtaja on valmistellut asiaa huomioiden toteutuneet 
KVTES-korotukset sekä yleisellä tasolla Vaalijalan toiminnallisten 
ja taloudellisten tulosten toteutumisen. Valmistelu esitellään ko
kouksessa, taustamateriaali on toimitettu hallituksen jäsenille 
aiemmin. 

Päätös asiasta olisi hyvä saada voimaan 1.11.2019 alkaen. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus keskustelee asiasta ja antaa tarvittaessa ohjeita asian 
valmisteluun päätöksentekoa varten. 

Päätös: 

Pöytäkirjanpitäjä Kirsi Ruutala poistui kokouksesta asian käsittelyn 
ajaksi. likka Jokinen piti pöytäkirjaa pykälän käsittelyn osalta. 

Hallitus kävi keskustelun jatkovalmistelua varten ja palaa seuraa
vassa kokouksessa asiaan. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Vaalijalan organisaatiokaavio 1.11.2019 alkaen 

Hallitus 107 § Vaalijalan edellinen johtotason organisaatiomuutos tehtiin 1.1.2018 
alkaen. Marraskuussa 2019 on ylihoitaja Airi Nissisen viimeinen 
varsinainen työpäivä ja laatupäällikkö Merja Jäppinen siirtyy eläk
keelle ensi kevään aikana. He ovat kumpikin johtoryhmän jäseniä. 

Kuntayhtymän johtaja on valmistellut johtotason organisaatioon 
tarkoituksenmukaisia muutoksia, liite nro 3. 

Muutokset olisivat: 
- Sateenkaaren erityiskoulu siirtyy kuntayhtymän johtajan alaisuu

teen 1.1.2020 (tällä hetkellä kuntoutuksen johtajan alaisuudes
sa).
Puhtaanpito siirtyy tukipalveluihin 1.11.2019 (tällä hetkellä ylihoi
tajan alaisuudessa).
Hengellinen työ siirtyy kuntayhtymän johtajan alaisuuteen
1.1.2020 (tällä hetkellä kuntoutuksen johtajan alaisuudessa).
Kuntoutuksen asiantuntijapalvelujen sektorille kootaan kaikki
asiantuntijat. Autismikuntoutus siirtyy sinne 1.1.2020 (tällä het
kellä kuntoutuksen johtajan alaisuudessa) ja AVEKKl-toiminta
1.5.2020 (tällä hetkellä laatupäällikön alaisuudessa).

Hallitus päättäisi organisaatiokaavion tasot 1 ja 2. Tason 3 muu
tokset päättäisi kuntayhtymän johtaja. 

Muutoksien jälkeen johtoryhmässä olisi 6 jäsentä (nykyisin 8) ja 
kaikki sektorijohtajat olisivat suoraan kuntayhtymän johtajan alai
suudessa. Kuntoutuksen asiantuntijapalvelujen sektori muodostaisi 
loogisen kokonaisuuden. Sateenkaaren erityiskoulu muodostaisi 
oman sektorinsa, koska se on jo nyt oma kokonaisuutensa mm. 
säädöspohjansa perusteella. 

Muutos virtaviivaistaa johtamisjärjestelmää ja edesauttaa yhtenäi
sen henkilöstöpolitiikan ylläpitoa sektoreilla. Vaalijalan yksi keskei
nen tavoite ja palvelutoiminnan edellytys on sektorien välinen jat
kuva yhteistoiminta. Johdon organisaatiomuutoksen yhtenä tavoit
teena on edesauttaa tätä työtä selkeyttämällä sektorien toiminnan 
sisältöjä. 

Asiaa on käsitelty johtoryhmän kokouksessa 17.9.2019. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

JP_., t? 
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Hallitus 107 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus keskustelee asiasta ja antaa tarvittaessa ohjeita asian 
valmisteluun päätöksentekoa varten. 

Päätös: 

Hallitus kävi keskustelun asiasta ja linjasi valmistelua päätöksente
koa varten. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Vuoden 2020 talousarvion valmistelu 

Hallitus 108 § Vuoden 2020 talousarvion valmistelu on loppusuoralla, liitteenä nro 
4 on luonnos vuoden 2020 ulkoisista tuloista ja menoista talousar
viokokonaisuuden tasolla. 

Esityksessä toimintatuotot ovat 66,8 miljoonaa. Kasvua vuoden 
2019 talousarvioon verrattuna 1,8 miljoonaa euroa eli 2,8 %. Vuo
den 2018 tilinpäätökseen kasvua 9,4 %. Tuotoissa jäsenkunnilta 
tulevat tulot ovat 43,9 miljoonaa. Laskua edelliseen budjettiin ver
rattuna 3,2 %, tilinpäätökseen 2018 verrattuna kasvua on 5, 7 %. 
Ulkokunnilta tuleviin korvauksiin on esityksessä varattu 15, 1 mil
joonaa euroa. Tämä on 25 % vuoden 2019 talousarviota enemmän 
ja 36 % edellistä tilinpäätöstä enemmän. Tämän vuoden ulkokun
tien korvaukset yltänevät 15 miljoonaan euroon. Muut toiminta
tuotot on esitetty suunnilleen edellisvuoden tasoon. 

Toimintakulut ovat 64,8 miljoonaa euroa. Edelliseen talousarvioon 
verrattuna kasvua on 1,4 miljoonaa euroa eli 2,2 %. Tilinpäätök
seen 2018 verrattuna kasvua on 8,4 %. 

Toimintakuluissa henkilöstökulujen osuus kasvaa 3,2 % edelliseen 
talousarvioon verrattuna. Tästä maksettujen palkkojen ja palkkioi
den osuus kasvaa 0,9 miljoonaa euroa eli 2,2 %. Kustannuksiin on 
arvioitu Kiky-sopimuksen päättyminen v 2020 1,8 % sekä uusien 
työehtosopimusten mahdolliset palkankorotukset vuodelle 2020 0,4 
%. Tällä hetkellä ei ole käytettävissä ennakkotietoa tulevista työeh
tosopimuksista ja niiden vaikutuksista palkkakehitykseen. 

Henkilöstösivukulut kasvavat edelliseen talousarvioon verrattuna 
6,5 %. Näissä suurin nousu on työnantajan sosiaaliturvamaksussa, 
joka on arvioitu ennakkotiedon mukaisesti 1,32 %. Vuoden 2019 
maksuprosentti on 0,77, joten nousua tässä 0,55 %. 

Muilta osin toimintakulut on esitetty hieman edellisvuoden talousar
viota pienempänä. Vuokrakulujen pieneneminen johtuu Kanervan 
palvelukodin siirtymisestä kuntayhtymän omistukseen. 

Rahoitusosuus on myöskin edellisvuoden talousarvion tasossa. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 
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Hallitus 108 § Poistojen määrää kasvaa 14,2 % edellisestä talousarviosta. Suun
nitelmassa vuosikate riittää kattamaan poistot. Tilikauden tulos olisi 
ylijäämäinen hieman yli 200 000 euroa. 

Ensi vuoden talousarvio tulee olemaan tiukempi kuin tämän vuo
den. Riittävien suoritetuottojen hankkiminen erityisesti avopalve
luissa tulee olemaan haastava tavoite. 

Liitteenä nro 5 on investointisuunnitelmaluonnos vuosille 2020 -
2023. Vuoden 2020 bruttoloppusumma on 5 miljoonaa euroa, joka 
on sama kuin tänä vuonna. Nettoloppusumma on miljoona euroa 
suurempi, johtuen investointiavustusten pienemmästä määrästä. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus keskustelee talousarviosta ja antaa tarvittaessa ohjeita 
asian jatkovalmisteluun. 

Päätös: 

Hallitus kävi keskustelun asiasta jatkovalmistelua varten. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

�f 
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Vaalijalan kuntayhtymätason tuloskorttiluonnos 

Hallitus 109 § Kuntayhtymän johtaja on valmistellut yhdessä johtoryhmän kanssa 
kuntayhtymäntason tuloskorttiluonnoksen ensi vuodelle, liite nro 6. 

Tuloskorttiluonnos jatkaa tämän vuoden tavoitteita ja ennakoi 
tulevaa sote-uudistusta. Sen pohjalta tullaan laatimaan sektorikoh
taiset tuloskortit. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus keskustelee asiasta ja antaa tarvittaessa ohjeita asian 
valmisteluun päätöksentekoa varten. 

Päätös: 

Hallitus kävi keskustelun asiasta ja antoi ohjeita. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

JL�V 
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Hallituksen sähköpostikokouksen tarve 

Hallitus 11 0 § Kuluvan syksyn aikana on tarkoitus aloittaa Sateenkaaren koulun 
lisärakennuksen rakentaminen Nenonpeltoon. 

Urakkatarjoukset saadaan 2.10.2019, jonka jälkeen olisi mahdolli
simman nopeasti käytävä läpi urakkaneuvottelut ja valmisteltava 
urakkasopimukset kuntoon, mikäli kustannustaso sallii rakennus
töiden aloittamisen 

Hallituksen tulisi päättää urakoitsijoista ja valtuuksista urakkasopi
musten tekemiseen 4.10.2019. Seuraava varsinainen hallituksen 
kokous on sovittu 30.10.2019. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus päättää pitää sähköpostikokouksen 4.10.2019. 

Päätös: 

Hallitus päätti pitää sähköpostikokouksen. Jaakko Leskinen on 
esteellinen osallistumaan sähköpostikokoukseen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

JlL\� 
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Johanna Lipsasen opintomatka Frankfurtiin 

Hallitus 111 § Vaalijalan hallintosääntöä täydentävien määräyksien mukaan 
työntekijöiden ulkomaille suuntautuvat virka- ja virantoimitusmatkat 
hyväksyy hallitus. 

Marian palvelukodin vastaava ohjaaja Johanna Lipsanen opiskelee 
Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) uudistavan johtamisen 
ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. LAMK on mukana kolmen 
muun eurooppalaisen korkeakoulun kanssa Erasmus
rahoitteisessa DOCMAN-hankkeessa, jonka kolmas opintokoko
naisuus Capacity building and service delivery in health and social 
care alkaa tänä syksynä. Johanna Lipsanen osallistuu opintokoko
naisuuteen ja siihen liittyy intensiiviviikko 11. - 15.11.2019 Frankfur
tissa. Viikko Frankfurtin korkeakoulussa sisältää luentoja ja ryhmä
töitä kansainvälissä ryhmissä, joissa on opiskelijoita ja opettajia 
kaikista hankkeeseen osallistuvista kouluista. Koko hankkeen kes
keisiä teemoja ovat innovaatiojohtaminen, muutosjohtaminen, pal
velumuotoilu ja palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen sekä or
ganisaation osaamisen ja kyvykkyyksien johtaminen ja kehittämi
nen. 

Johanna Lipsaselle on myönnetty 10 pv/v palkallisia päiviä YAMK
opintojen suorittamiseen, perusteena johtamistaitojen kehittämi
nen. Hän on käyttänyt vuodelle 2019 myönnetyistä palkallisista 
päivistä 5 pv. Avopalvelujen johtaja esittää, että Johanna Lipsaselle 
myönnetään 5 pv palkallisena opintomatkan toteuttamiseen. 
DOCMAN-hanke kustantaa matkat ja majoituksen. Loppuvuoden 
aikana Lipsanen osallistuu muihin YAMK-opintopäiviin palkatto
masti. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy Johanna Lipsasen opintomatkan Frankfurtiin 
myöntäen palkallisen työloman arkipäiville, Lipsanen esittää halli
tukselle matkaraportin. 

Päätös: 

Hallitus hyväksyi opintomatkan esityksen mukaisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymä kokous 
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Asumispalvelun ja jalkautuvan päivätoiminnan hinnoittelu Kuutinharjun palvelu
kodissa 

Hallitus 112 § Kuutinharjun palvelukoti siirtää palvelutoimintansa uusiin palveluko
tirakennuksiin Rautalammilla lokakuussa 2019. Palvelukodissa on 
17 asuntoa. Palvelukodissa aiemmin asuneet asiakkaat muuttavat 
uusiin tiloihin lokakuussa (14 asiakasta). Uusia asiakkaita muuttaa 
palvelukotiin marraskuussa (3 henkilöä). 

Kuutinharjun palvelukodin palveluasumisen (ohjattu asuminen) 
hinta on ollut 46 €/käyttöpäivä vuonna 2019. 
Yövalvotun tehostetun palveluasumisen hinta on ollut 109 €/käyt
töpäivä vuonna 2019. Palvelun hinta on ollut Kuutinharjun palvelu
kodissa useiden vuosien ajan alihintaista eikä ole vastannut asiak
kaiden palvelutarvetta ja tarvittavaa resursointia. 

ARA on avustanut Kuutinharjun uuden palvelukodin rakentamista 
50 %:n avustuksella. Avustuksen saamisen edellytyksenä on ollut, 
että uudet rakennukset vastaavat myös laitosmuuttajien asumisen 
tarpeisiin. Laitoksesta muuttavat henkilöt tarvitsevat yksilöllisiä 
asuntoja pienissä ja rauhallisissa ryhmissä. Kuutinharjuun onkin 
rakennettu 2 - 3 henkilön ryhmäkoteja sekä itsenäisiä rivitaloasun
toja. ARA:n ohjeistuksen mukaisesti palvelukotia ei voitu toteuttaa 
yhteen rakennukseen, ryhmäkodit ja yksilölliset asunnot on sijoitet
tu kolmeen erilliseen taloon. 

Avopalvelujen johtaja esittää, että Kuutinharjun palvelukotiin muut
tavien uusien asiakkaiden hinnat ovat 1.10.2019 alkaen seuraavat: 

Tehostettu palveluasuminen 

1 luokka: 119 €/kpv, 
tarvitsee ohjausta ja valvontaa, omatoimisuutta jonkin verran arjen 
toiminnoissa 

2 luokka: 175 €/kpv, 
tarvitsee auttamista ja tukea useimmissa arjen toiminnoissa 

3 luokka: 292 €/kpv, 
jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 5pv/vko 

4 luokka: 417 €/kpv, 
jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 5 pv/vko 

5 luokka: 487 €/kpv, 
jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 7 pv/vko 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus 

JL_ w 
Yhtymäkokous 
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Hallitus 113 § Muut päätökset 
Avopalvelujen johtaja 5/2019 
- Kuntahinnan tarkistaminen/Savoset Mikkeli, 27.8.2019

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: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus 

'1L\V 
Yhtymäkokous 
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Tiedoksiannot hallitukselle 

Hallitus 114 § Saapuneet kirjeet 

Kuntatyönantajat 
- Kunta-alaa uhkaa miljardien lisälasku, tiedote 3.9.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Seurantaraportti: tietoisuus vammaisten henkilöiden oikeuksista

lisääntyy, 4.9.2019

Muuta 

Suonenjoen kaupunki/Sosiaalilautakunta 
- Vaalijalan esitys uudistaa Kahvimyllyn ja Kuutinharjun hinnoittelu

1.1.2020 alkaen, ote 29.8.2019 § 90

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus v. 
Ji_ �� 

Yhtymäkokous 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus 115 § 

Muut asiat 

Kokouspäivämäärä 

25.9.2019 

Hallitus 115 § Muita esille tulevia asioita ei ollut. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Yhtymäkokous 

Sivu 
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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, asuin kunta 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, 
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 
Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen 
toimiston virallisella ilmoitustaululla Nenonpellossa 30.9.2019 kello 8.00 - 15.00 sekä Vaalija
lan yleisessä tietoverkossa https://www.vaalijala.fi/poytakiriat 


