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KOKOUSAIKA 4.10.2019 kello 10.00. Kokous päättyy ilman eri ilmoitusta 4.10.2019 

kello 21.00. 

KOKOUSPAIKKA Sähköinen kokous 
SAAPUVILLA 
OLLEET JÄSENET 

Pj. 
Vpj. 

Jäsenet 

Varsinainen jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä 

Anja Manninen x  Katariina Mutka  
Veijo Koljonen x  Pirjo Hänninen  
Sirpa Alho-Törrönen x  Hannu Ylönen  
Mervi Eskelinen x  Anne Korhola  
Seppo Hujanen x  Mari Blommendahl  
Markku Häkkinen x  Tauno Nurmio  
Paavo Karvinen x  Kaija Kollanus  
Mirja Koski x  Tiia Rautio  
Jaakko Leskinen  x Heikki Haatainen  
Henna Pitkänen x  Raija Hassinen  
Jorma Räsänen x  Matti Ahonen  
Miika Soini x  Ari Kantanen  
Maarit Tarvainen x  Minna Back-Hytönen  

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, esittelijä 
Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 

ASIAT 116 - 119 § 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 

Allekirjoitus 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Anja Manninen Marja-Liisa Jantunen 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTAMINEN 
 
 
 
 
Allekirjoitus 

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 
Tarkastusaika 7.10.2019 
 
 
 
Miika Soini Maarit Tarvainen 

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 
 
 
Allekirjoitus  

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, toimiston virallinen ilmoitustaulu 
10.10.2019 kello 8.00 - 15.00 sekä Vaalijalan yleinen tietoverkko 
https://www.vaalijala.fi/poytakirjat   
 
 
Sirpa Kinnunen, ilmoitustaulunhoitaja 

 

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

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 116 - 117 §   4.10.2019  2 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 116 § 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. 
 
  Tästä hallituksen sähköpostikokouksesta on sovittu hallituksen 

kokouksessa 25.9.2019. Kuntayhtymän hallintosäännön 70 §:n 
mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja 
ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun 
yhteydessä, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Tämän kokouksen 
osalta nämä erityiset syyt täyttyvät. 

 
  Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 

puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa. 
 
  Kokouskutsu on tallennettu Essi-esityslistajärjestelmään ja tieto tästä 

on lähetetty jäsenille sähköpostilla 26.9.2019, jonka myötä kokous 
aukeaa 4.10. klo 10.00 ja päättyy 4.10. klo 21.00.  

 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 117 § Tarkastusvuorossa ovat Miika Soini ja Maarit Tarvainen. 
 
  Päätös: 
 
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miika Soini ja Maarit Tarvainen. 
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Hallitus  118 §   4.10.2019   3 
 
 
 
 
 
Sateenkaaren koulun urakkatarjousten hyväksyminen 
 
Hallitus 118 § Sateenkaaren koulun vaihe 2. urakkatarjoukset avattiin 3.10.2019. 

Yhteenveto tarjouksista on liitteenä nro 1. 
 
  Seuraavassa edullisimmat tarjoukset (alv 0 %): 
 
  Rakennustekniset  Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy  936 000 euroa 
  työt 
  Sähkötyöt Sähkötoimisto Kenttälä Oy 105 800 euroa 
  LVI-työt Pieksämäen Peltityö Heinonen Oy 132 900 euroa 
   
 Edellä mainituista urakoista kertyy kustannuksia yhteensä  

1 174 700 euroa. Kun siihen lisätään taloautomaatio ja sammutin-
laiteurakointi, suunnittelu- ja valvontakustannukset sekä mahdolli-
sista lisätöistä aiheutuvat kustannukset 105 000 euroa ovat koko-
naiskustannukset 1 279 700 euroa (alv 0 %).  

 
  Kustannukset ylittävät arvion noin 10 prosentilla. Sateenkaaren 

koulun tilakustannusarvio kokonaiskustannuksista laskien on noin  
7 200 €/kk (noin 17 €/m2) koostuen kiinteistöleasingvuokrasta ja 
käyttökustannuksista. 

 
  Kustannusten ylittyminen johtunee siitä, että kustannukset arvioin-

tiin rakennetun isomman koulurakennuksen mukaan. Pienempi ra-
kennus osoittautui kalliimmaksi. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että 
 

1 Sateenkaaren koulun rakennusteknisten töiden urakoitsijaksi 
valitaan Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy, sähköurakoitsijaksi 
Sähkötoimisto Kenttälä Oy, LVI-urakoitsijaksi Pieksämäen 
Peltityö Heinonen Oy, Vaalijalan velvoitteet astuvat voimaan, 
kun sopimukset on allekirjoitettu, 
 

2 sammutuslaiteurakoitsijan ja taloautomaatiourakoitsijan valin-
ta valtuutetaan kuntayhtymän johtajalle kokonaiskustannusten 
puitteissa, 
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Hallitus 118 §  4.10.2019 4 
 
 

 
 
 
Hallitus 118 § 3 kuntayhtymän johtaja valtuutetaan valmistelemaan ja allekir-

joittamaan urakkasopimukset,  
 
  4 ottaa kiinteistöleasing-rahoitusta Kuntarahoitus Oyj:ltä hank-

keeseen arviolta 1 280 000 euroa, lopullinen summa tarken-
tuu rakennusvaiheen aikana. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Hallitus 119 §  4.10.2019 5 
 
 
 
 
 
Muut asiat 
 
Hallitus  119 § Muita esille tulevia asioita ei ollut. 
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Hallitus    4.10.2019 6 
 
 
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Valitusoikeus ja valitusperusteet 
 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 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen 

toimiston virallisella ilmoitustaululla Nenonpellossa 10.10.2019 kello 8.00 - 15.00 sekä Vaali-
jalan yleisessä tietoverkossa https://www.vaalijala.fi/poytakirjat  

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

