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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 15 §  20.11.2019 
 
 
 
 
 
Yhtymäkokouksen avaaminen 
 
Yht.kok. 15 § Hallintosäännön 91 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen puheen-

johtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja avaa kokouk-
sen ja johtaa puhetta, kunnes kokoukselle on valittu puheenjohtaja 
ja yksi varapuheenjohtaja.  

 
  Kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii kuntayhtymän talouspäällikkö 

tai hänen määräämänsä henkilö. 
 
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 16 §   20.11.2019 
 
 
 
 
 
Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen sekä ääniluettelon 
hyväksyminen 
 
Yht.kok. 16 § Perussopimuksen 11 §:n mukaan kukin jäsenkunta nimeää yhtymä-

kokoukseen yhden edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden 
sadasosan kokouksen enimmäisäänimäärästä voi kunta nimetä 
kaksi edustajaa. Kunta voi valita kullekin edustajalle henkilö-
kohtaisen varajäsenen. 

 
  Kuntakohtainen, perussopimuksen 12 §:n määräysten mukaisesti 

vuoden 2018 tilinpäätöksen mukainen äänimääräluettelo on liitteenä 
nro 1. Sen mukainen kokouksen 20.11.2019 enimmäisäänimäärä on  
2 030 ääntä, jolloin oikeus kahteen kokousedustajaan on kunnalla, 
jonka äänimäärä on vähintään 21 ääntä. 

 
  Perussopimuksen 11 §:n 2 momentin mukaan edustajavalinnoista 

on ilmoitettava kuntayhtymän hallitukselle kirjallisesti viimeistään 
seitsemän päivää ennen yhtymäkokousta. Ellei ilmoitusta ole tehty, 
on edustajan esitettävä kokouksessa kunnan antama valtuutus kun-
nan äänioikeuden käyttämisestä. 

 
 Hallintosäännön 98 §:n mukaan läsnä olevat edustajat ja varaedus-

tajat todetaan nimenhuudolla. Nimenhuudon jälkeen saapuvan 
edustajan on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Pois-
tumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.  

 
  Päätös: 
 
 
 
   



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä  Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 
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Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 17 §  20.11.2019 
 
 
 
 
 
Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Yht.kok. 17 § Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet tai 

muutoin poissa olevat kokousedustajat ja heidän saapuvilla olevat 
varaedustajansa, kokousedustajien äänimäärät (edelliset todetaan 
käytännössä puheenjohtajan johdolla suoritettavan nimenhuudon 
yhteydessä) sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätös-
valtainen. 

 
  Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle 

kuntayhtymän hallitus. Hallitus on päättänyt kokouksen 20.11.2019 
koollekutsumisesta 30.10.2019 § 137. 

 
  Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta 

jäsenkuntien siihen mennessä ilmoittamille edustajille, jäsenkuntien 
kunnanhallituksille ja yhtymän hallitukselle. Kokouskutsu on posti-
tettu edellä olevan mukaisesti 5.11.2019. 

 
  Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat 

edustajat edustavat vähintään puolta yhtymäkokouksen enim-
mäisäänimäärästä eli 20.11.2019 kokouksessa 1 015 ääntä. 

 
  Yhtymäkokouksen asioiden valmistelu kuuluu kuntayhtymän halli-

tukselle. 
 
  Päätösehdotus: 
 
   Todetaan, että yhtymäkokouksessa läsnä olevien ________ edusta-

jan yhteenlaskettu äänimäärä on _______ ääntä. 
 
  Päätös: 
 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä  Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 18 §   20.11.2019 
 
 
 
 
 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
 
Yht.kok. 18 § Yhtymäkokoukselle tulee valita puheenjohtaja ja yksi varapuheen-

johtaja. Yhtymäkokouksen puheenjohtajuus on kokouskohtainen. 
 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous nimeää kokousedustajien keskuudesta kokoukselle 

puheenjohtajan ja tämän estymisen varalta varapuheenjohtajan. 
 
  Päätös: 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 19 §   20.11.2019 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Yht.kok. 19 § Hallintosäännön 111 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan 

tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäko-
kousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin 
päätä.  

 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 
  Päätös: 
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Yhtymäkokous 

 

Yhtymäkokous 20 §   20.11.2019 
 
 
 
 
 
Yhtymäkokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Yht.kok. 20 § Yhtymäkokouksen työjärjestys on asialistan mukainen, ellei kokous 

toisin päätä.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous käsittelee asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä. 
 
  Päätös: 
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Vaalijalan talous- ja toimintaraportti 1.1. – 30.9.2019 
 
Hallitus 123 § Talous 
   
  Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 50,2 

miljoonaa euroa eli 77,3 % budjetoidusta. Tuottokertymä on 2,3 % 
jaksotettua talousarviota parempi. Edellisenä vuonna vastaavana 
ajankohtana toteutumaprosentti oli 73. Euromääräisesti kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna on 5,7 miljoonaa euroa. Kasvu joh-
tuu myyntituotoista. Tasaisella kertymällä toimintatuottoja näyttäisi 
kertyvän noin 2 miljoonaa euroa yli budjetoidun.  

 
  Jäsenkunnilta saadut myyntituotot ovat kasvaneet edellisvuodesta 

noin 1,6 miljoonaa euroa eli 5,4 %. Myynti ulkokuntiin on kasvanut 
4 miljoonaa euroa eli 49 %. Talousarviossa jäsenkunnilta saataviin 
korvauksiin on budjetoitu 45,4 miljoonaa euroa, toteutuma syys-
kuun lopussa on 32,5 miljoonaa euroa, joten tasaisella kertymällä 
päästään 43,3 miljoonaan euroon. Tämä on 2,1 miljoonaa euroa 
budjetoitua huonompi. Ulkokunnilta saataviin korvauksiin on budje-
toitu 12,1 miljoonaa euroa. Tämä tavoite on saavutettu syyskuun 
lopussa. Mikäli ulkokuntien palvelujen kysyntä jatkuu nykyisellä ta-
solla myös loppuvuoden ajan, tulee lopullinen tuottokertymä ole-
maan ennätyksellinen noin 16,2 miljoonaa euroa.  Kokonaisuudes-
saan kuntalaskutus on ylittymässä budjettitavoitteesta noin 2 mil-
joonaa euroa. 

 
  Asiakaslaskutus on pysynyt lähes edellisvuoden tasolla toteutuman 

ollessa 1,8 miljoonaa euroa eli 75,5 % budjetoidusta. Asiakasmak-
suihin on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa, joten budjettitavoittee-
seen päästäneen. 

 
  Toimintakulut olivat syyskuun lopussa 46,4 miljoonaa euroa eli 73,1 

% budjetoidusta. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 miljoo-
naa euroa eli 8,3 %.   Edellisen vuoden vastaava toteutuma oli 
72,1 %. Näin ollen toimintakulut ovat pysyneet hyvin talousar-
vioraamissa. 

 
  Palkkoja on maksettu syyskuun loppuun mennessä 30,2 miljoonaa 

euroa. Tämä on 74,7 % budjetoidusta. Edellisvuoteen verrattuna 
palkkamenot ovat kasvaneet 2,4 miljoonaa euroa eli 8,7 %.  
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Hallitus 123 § Tämän hetkisen arvion mukaan palkkamenot tulevat ylittymään 

jonkun verran. Joulukuussa maksetaan palkkoja normaalikuukautta 
enemmän johtuen joulunajan pyhäpäivistä sekä sijaisten määristä. 

  Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoidusti. 
   
  Palvelujen ostoissa toteutumaprosentti oli 63,3. Tämä on 11,7 % 

alle budjetoidun eli 0,8 miljoonaa euroa. 
  Myös tarvikkeiden ostot ovat toteutuneet 0,6 miljoonaa euroa alle 

budjetoidun toteutuman ollessa 62,6 %. 
  Toimintakate oli syyskuun lopussa 3,9 miljoonaa euroa eli 2,4 mil-

joonaa euroa talousarviota parempi. Vuosikate oli 3,8 miljoonaa 
euroa, poistot 1,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos + 2,6 miljoonaa 
euroa sekä tilikauden ylijäämä 2,6 miljoonaa euroa. Tähän tulok-
seen on korjattu alkuvuoden ajalta palkkaperusteisissa eläkemak-
suissa olleet virheet. Tämän hetken arvion mukaan tilikauden tulos 
tulisi olemaan noin +1,6 miljoonaa euroa. 

 
  Maksuvalmius on heikentynyt alkuvuoteen verrattuna. Tähän on 

syynä se, että tulorekisteriongelmat on saatu selvitettyä ja näin ol-
len myös rästissä olleita työnantajan eläkemaksuja on päästy mak-
samaan. Kassatilanne todennäköisesti tulee hieman heikkene-
mään loppuvuoden aikana. 

 
  Toteutumavertailu kuntayhtymätasolla 1.1. - 30.9.2019 on liitteenä 

nro 2 ja toteutumavertailu tehtäväaluetasolla on liitteenä nro 3. 
 
  Asuminen ja tekeminen 
 
                                  Asumispalvelut ovat toteutuneet tammi-syyskuussa 2019 suunnitel-

tujen käyttöpäivien osalta tavoitteen mukaisesti. Tyhjiä asuntoja on 
tällä hetkellä kolme, Harjun palvelukodissa Punkaharjulla, Puulan 
palvelukodissa Kangasniemellä ja Koivulan palvelukodissa Juvalla. 
Tekemisen palvelut (päivätoiminta, työtoiminta, kuntouttava työtoi-
minta) ovat toteutuneet 95 % tavoitteesta. Kunnat ovat hieman vä-
hentäneet asiakaskohtaisia palvelujen ostoja tekemisen palveluis-
sa. Asiakasmäärä voi toteutua, mutta asiakaskohtaiset käyttöpäi-
vämäärät ovat pienemmät. Kuntouttavan työtoiminnan ostaminen 
vähenee kuntien talousvaikeuksissa, koska kyseessä ei ole laki-
sääteinen palvelu.  

 
  Tekemisen yksiköiden resursointia on tarkasteltava pidemmällä 

aikavälillä ja arvioitava resursoinnin vastaavuutta palveluiden käyt-
töön.  
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Hallitus 123 § Paikkakunnan asumisen ja tekemisen yksiköiden yhteistyötä työ-

voimaresurssin käytössä täytyy mahdollisuuksien mukaan lisätä.  
 
                                  Avopalvelujen johtajan työpariksi ollaan parhaillaan rekrytoimassa 

palvelupäällikköä. Hän ottaa virassaan vastuulleen avopalvelujen 
laadunhallintaan ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä, työntekijöiden 
osaamisen kehittämistä sekä rekrytointien tukemista. Avopalvelu-
jen johtaja on syksyn aikana käynyt kuntaneuvotteluja isoimpien 
Vaalijalan palvelujen ostajakuntien kanssa. Yksikkökohtaiset hinto-
jen tarkistustarpeet ovat herättäneet paljon keskustelua. Erityisesti 
Rautalammin Kuutinharjun ja Suonenjoen Kahvimyllyn palveluko-
tien osalta menossa on asiakaskunnan rakenteellinen muutos vaa-
tivampaan suuntaan. Tämä aiheuttaa hinnoittelussa muutostarpeita 
ja kustannusten nousua. Kahvimyllyn palvelukodissa on palkattu 
tämän vuoden aikana 6 uutta työntekijää vastaamaan uusien asi-
akkaiden tarpeisiin. 

 
  Kuutinharjun palvelukodin uudisrakennukset otettiin käyttöön Rau-

talammin rantamaisemassa lokakuun alussa. 14 Kuutinharjussa 
aiemmin asunutta asiakasta muutti uusiin asuntoihin. Kolme asun-
toa on alustavasti varattu uusille asiakkaille, jotka muuttavat Kuu-
tinharjuun laitoskuntoutuksesta. Palvelukodin pienet ryhmäkodit (2-
3 asiakkaalle) mahdollistavat yksilöllisen palvelun myös vaativaa 
kuntouttavaa asumispalvelua tarvitseville asiakkaille. Uusien tilojen 
ja asiakkaiden myötä palvelukotiin tarvitaan rekrytoida 6-8 uutta 
työntekijää. 

 
                                  Kanervan palvelukodin omistajuus siirtyi lokakuun alussa Tervon 

kunnalta Vaalijalan kuntayhtymälle. Siihen asti Vaalijala on ollut 
palvelukodissa vuokralaisena. Omistajuuden vaihdoksella haetaan 
pitkällä tähtäimellä vuokratason parempaa hallintaa. Kanervan pal-
velukodissa asiakkaiden vuokrien nostolle on ollut paineita keski-
määräistä suurempien kiinteistönhoitokustannusten ja korkean tila-
vuokran vuoksi. Avopalveluihin ollaan parhaillaan rekrytoimassa 
isännöitsijää, joka ottaa vastuulleen kiinteistöjen kustannukset, 
vuokratuotot sekä vuosikorjausten suunnittelua. 

                                  
                                  Siilinjärvellä, Varkaudessa, Savonlinnassa ja Mäntyharjulla suunni-

tellaan asumisen palvelutoiminnan tilojen uudistamista tai palvelu-
jen laajentamista. Omien tilojen hyödyntämisen mahdollisuudet ja 
ulkopuolisten vuokratilojen käyttömahdollisuudet selvitetään kaikilta 
paikkakunnilta.  
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Hallitus 123 § Jos soveltuvia vuokratiloja ei löydy, tilojen uudistamiseen haetaan 

ARAn investointiavustusta ja korkotukilainaa mahdolliseen uudisra-
kentamiseen tai remontointiin. Lasten tilapäishoidon tarpeita Vaali-
jalalle on esitetty useasta kunnassa. Lasten palvelujen käynnistä-
mistä suunnitellaan tällä hetkellä Kuopioon. Toiminnassa hyödyn-
nettäisiin Sipulin palvelukodin päivätoiminnan käyttöön vuokrattua 
toimintatilaa Petosen kaupunginosassa. Kuopiossa toteutetaan 
syksyn 2019 aikana uusien perhehoitajien valmennusjakso. Perhe-
hoitajien toiminnan lisäämisellä pyritään vaikuttamaan erityisesti 
vammaisten lasten tilapäisen hoidon järjestämiseen.  

                                   
  Pieksämäen Pihlajarinteen palvelukodissa Vaalijala toteuttaa pal-

veluasumista vuokratiloissa, 10:ssä kerrostalon samaan rappukäy-
tävään sijoittuvassa asunnossa. Palvelukodissa on tehty pintare-
montti ja uusittu mm. pesuhuoneiden pinnoitukset. Palvelukodissa 
vietetään tänä vuonna 30-vuotiaan toiminnan juhlavuotta. 

 
                                  Jyväskylän Sääksvuoren palvelukodin rinnalle perustetusta toimin-

takeskuksesta on alkuvuoden ajan tuotettu jalkautuvan päivätoi-
minnan palvelua Sääksvuoren palvelukodin asiakkaille. Sääksvuo-
ren toimintakeskus sijaitsee Muuramessa Kinkomaalla ja toimii tu-
kikohtatilana jalkautuvalle päivätoiminnalle. Kesäkuusta lähtien Jy-
väskylän kaupunki on ostanut toimintakeskukselta jalkautuvan päi-
vätoiminnan palvelua neljälle palvelukodin ulkopuoliselle asiakkaal-
le. Laajentunutta vaativaa päivätoimintaa varten on palkattu neljä 
uutta työntekijää. Päivätoiminta on yksilöllisesti suunniteltua ja ta-
pahtuu oman työntekijän yksilöllisessä ohjauksessa. 

                                  
                                 Tekemisen palvelujen osalta Vaalijala pääsee tauon jälkeen toteut-

tamaan työelämäpalveluja. Etelä-Savon ELY-keskus on hyväksynyt 
Vaalijalan jättämät tarjoukset työhönvalmennus- sekä työ- ja toi-
mintakykyä arvioivista palveluista. Palvelut tuotetaan Etelä-Savon 
alueelle Savoset-monipalvelukeskusten yhteistyönä. 

 
                                  Syyskuussa 2019 käynnistyi Vaalijalan hallinnoimana ESR-hanke 

”Suunta yhdessä”. Etelä-Savon ELY-keskus myönsi rahoituksen 
Vaalijalan kuntayhtymälle kahdeksi vuodeksi. Hankkeessa kehite-
tään sosiaalista kuntoutusta ja matalan kynnyksen tukimuotoja 
osaksi tekemisen palveluita. Hanke sijoittuu Mikkelin seudulle. 
Hankkeessa on kaksi työntekijää. 
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Hallitus 123 § Kuntoutuksen asiantuntijapalvelut 
 
  Polikliinisten palvelujen kysyntä on heikentynyt lähinnä palvelujen 

järjestäjien säästötoimien vuoksi Etelä-Savossa. Liikkuvien kuntou-
tuspalvelujen kysyntä on säilynyt ennallaan. Sektorilla on tehty hal-
linnollisia uudelleenjärjestelyjä virkamuutosten kautta siten, että on 
perustettu johtavan psykologin ja sosiaalityöntekijän virat, jotka on 
täytetty. Palvelujen sisäinen tuottaminen kuntoutukselle ja avopal-
veluille on jatkunut ennallaan. Lääkäriresurssien niukkuus on jatku-
nut, muilta osin rekrytointi on toteutunut tyydyttävästi. 

 
  Osaamis- ja tukikeskus 
 
  Syksyn 2018 aikana uudistettu palveluhinnasto on ollut vuoden 

2019 ajan käytössä. Hinnoittelu on ollut läpinäkyvämpää. Jonkin 
verran on käyty neuvotteluja hintojen vuoksi enemmän kuin aikai-
semmin siirtymävaiheen aikana maksajatahojen kanssa.  

 
  Osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksen kysyntä lasten ja nuorten 

osalta on ollut tasaista ja palvelupyyntöihin on pystytty vastaa-
maan. Aikuisten kuntoutuksen painopiste on kasvanut sekä tah-
dosta riippumattoman että kehitysvammaisten kuntoutuslähettei-
den osalta lähinnä Uudenmaan alueella ja asiakkaat ovat moni-
haasteisia. Toisaalta pitkäaikaisessa kuntoutuksessa olleita aikui-
sia on muuttanut kotiseuduilleen avopalvelujen piiriin.    

   
  Kriisiyksikkö Sataman erityisosaamisella oli edelleen kysyntää vuo-

den 2019 aikana. Sataman nuorten naisten kolmepaikkainen Luo-
to-yksikkö muutti Pieksämäen Anolanrannasta vuokrattuun uuteen 
omakotitaloon. Sataman yläkertaan perustettiin uusi nuorten nais-
ten yksikkö Koski. Luotaimesta vapautuviin tiloihin perustettiin nais-
ten kuusipaikkainen yksikkö Maininki, joka toimii Kaislan alaisuu-
dessa. Sataman ja Kaislan yksiköissä kuntoutuksellisena viiteke-
hyksenä on yhteisökasvatus, käyttäytymisanalyysi sekä yksilölliset 
ja yhteisölliset terapiamuodot. 

  
  Vuoden verran on suunniteltu uutta lasten ja perheiden yksikköä 

Nenonpeltoon. Tilat korvaavat nykyisen oppilaskoti Kompassin tilat. 
Tiloihin tulee myös perheiden yksikkö, jossa läheiset ja perheet 
voivat tavata kuntoutuksessa olevia lapsia ja nuoria sekä asiantun-
tijoita.  
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Hallitus 123 § Perheiden yksikkö on kaikkien Nenonpellon oppilaskotien käytös-

sä. Uuden Kompassin peruskorjaus on alkanut lokakuussa 2019 ja 
se valmistuu joulukuussa 2020. 

   
  Kuntoutuksen viitekehyksiä kehitetään lasten, nuorten ja aikuisten 

kuntoutuksessa. Lasten ja nuorten kuntoutuksessa on ollut ”punai-
sena lankana” kiintymyssuhdeperusteiseen ajatteluun pohjautuva 
kuntoutus. Tätä ajattelutapaa täydentää positiivisen psykologian ja 
pedagogiikan lapsen ja nuoren voimavaroja korostava malli sekä 
perhekuntoutus ja perhetyö. Viitekehystä viedään eteenpäin yh-
teiskehittämisen periaattein.  

 
  Oppilaskodit ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten 

kuntoutuksessa keskenään ja perheiden kanssa. Päiväaikaista 
toiminnallista kuntoutusta on kehitetty edelleen kuntoutuksen olen-
naisena osana. 

   
  Yhteistyössä THL:n kanssa olemme olleet kehittämässä RAI-

arviointia lasten ja nuorten ja myös aikuisten kuntoutuksen tueksi. 
RAI-arviointia on tehty niin suurelle joukolle (noin 170) asiakkaita, 
että RAI-arvioinnin analyyseistä saadaan jo tietoa yksittäisen asi-
akkaan kuntoutuksen etenemisestä sekä yksikkökohtaisista asia-
kasprofiileista ja yksiköiden profiileista. Valtakunnallista vertailutie-
toa Vaalijalan kuntoutuksen ja asiakasprofiileiden eroista muihin 
palveluyksiköihin ja toimijoihin eri puolelta maata on tulossa. Arvi-
ointi- ja testaushanke THL:n kanssa loppui syksyyn 2019 ja sen 
jälkeen on tehty päätös RAI-arvioinnin ottamiseksi osaksi kuntou-
tusprosessia ja RAI-arviointi- sekä Lifecare-ohjelmistot integroidaan 
yhteen. Vaalijala on ensimmäinen kehitysvamma-alan toimija, joka 
on ottanut RAI-arvioinnin käyttöön vaativassa kuntoutuksessa. 

   
  Hoitajien ja sairaanhoitajien rekrytointitilanne on vaikeutunut edel-

leen. Tilanteeseen on pyritty vaikuttamaan rekrytointiviestintää uu-
distamalla, rekrytointipalkkioilla sekä osallistumalla erilaisiin rekry-
tointitilaisuuksiin. Oppisopimuskoulutusten määrä on maksimis-
saan. Rekrytointia ulkomailta (Virosta) on varovaisesti aloitettu.  
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Hallitus 123 § Perusopetus 
 
  Sateenkaaren erityiskoulun vakituisten oppilaiden määrä oli 66 

laskentahetkellä 20.9.2019. Oppilaspaikat ovat olleet täynnä syk-
syn ajan. Kuntoutusjaksoilla olevia oppilaita on lisäksi viikoittain 
noin 10 - 12 lasta. Uusia oppilaita olisi tulossa, mutta vapaiden op-
pilaspaikkoja ei ole. Erityisesti kysyntä on lisääntynyt niiden yhä 
nuorempien oppilaiden kohdalla, jotka kävisivät koulua päivittäin 
kotoa käsin. 

 
  Perusopetuksen konsultaatiopalvelut kiinnostavat kuntia, mutta 

niiden maksullisuus on edelleen este palvelun toteuttamiselle. Syk-
syn aikana konsultaatiokäyntejä ei ole tehty, mutta tulevaisuudessa 
niitä aiotaan tehdä. 

 
  Oma koulurakennus valmistui kesällä 2019. Rakennuksessa on 

tilat kuudelle luokalle. Vaikeimmin vammaisille sekä autistisille op-
pilaille rakennetaan uudet tilat vuoden 2020 aikana. Sen jälkeen 
Nenonpellon kaikki perusopetus tapahtuu uusissa tiloissa. Kaksi 
Sateenkaaren erityiskoulun luokkaa jatkaa opetusta Pieksämäen 
keskustassa. 

 
  Sateenkaaren erityiskoulun rehtori on toiminut KYS-alueen VIP-

ydinryhmän puheenjohtajana 1.8.2018 alkaen. Opetus- ja kulttuu-
riministeriön VIP-verkostossa keskitytään vaativimman erityisen tu-
en oppilaiden alueellisen verkoston kehittämiseen. Kehittämistoi-
minnan tavoitteena on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, 
esi- ja perusopetuksen sekä lisäopetuksen vaativan erityisen tuen 
alueellisia voimavaroja. Puheenjohtajuus jatkuu vuoden 2020 lop-
puun. Lisäksi rehtori toimii KYS-alueen VAATU-toimijoiden kehit-
tämisryhmässä. Tukea kuntien koulutoimille on siis luvassa. 

 
  Tukipalvelut 
 
  Tukipalveluissa on valmisteltu Nenonpellon ateriapalvelujen uudis-

tamista ja yhteisten talous- ja hr-järjestelmien uudistamista. Tuki-
palvelujen kehittämisessä pohditaan oman toiminnan ja ostopalve-
lujen suhdetta. Tavoitteena on parantaa tukipalvelujen palveluky-
kyä, joustavuutta ja taloudellisuutta. Vaalijalan sertifioidun ISO 
9001:2015 laatujärjestelmän täydentämistä ja kehittämistä on jat-
kettu suunnitelman mukaisesti.      
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Hallitus 123 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokouksel-

le 20.11.2019. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  ______________ 
 
 
Yht.kok. 21 § Toteutumavertailu kuntayhtymätasolla 1.1. - 30.9.2019 on liitteenä 

nro 2 ja toteutumavertailu tehtäväaluetasolla on liitteenä nro 3. 
 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi raportin Vaalijalan taloudesta ja 

toiminnasta 1.1. – 30.9.2019. 
 
  Päätös: 
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Vuoden 2020 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2021 - 2022 
 
Hallitus 124 § Vuoden 2020 talousarvion toimintatuotot ovat yhteensä 80 416 580 

euroa, joita sisäisiä tuottoja on 13 730 480 euroa ja ulkoisia 
66 686 100 euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa ulkoiset tuotot 
ovat 65 020 490 euroa. Kokonaistulot kasvavat kuluvan vuoden ta-
lousarvioon verrattuna 2,1 miljoonaa eli 2,7 %. Ulkoiset tuotot kasva-
vat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vajaat 1,7 miljoonaa eu-
roa eli 2,6 %. 

 
  Kuluvaan vuoteen verrattuna toimintatuottoja lisäävät pääasiassa 

Nenonpellon yksikköjen suoritehinnoittelun uudistaminen sekä avo-
palvelujen asumisen suoritehintojen tarkistaminen sekä uudet asun-
not. 

 
  Kuluja vastaavasti lisäävät lomarahojen palauttaminen täysimää-

räiseksi 1,8 % sekä KVTES:n arvioidut korotukset 0,6 %. 
  
  Kunnilta perittävien suoritteiden tuottoarvio on keskimäärin 2,5 % 

suurempi kuin edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakasmaksut on bud-
jetoitu kuluvan vuoden tasolle. Avopalvelujen yksiköissä hinnat ovat 
yksikkökohtaiset ja niissä pyritään tekemään toteutuneisiin kustan-
nuksiin perustuvat välittömät hintojen tarkistukset. 

 
  Toimintakulut ovat yhteensä 78 524 710 euroa, joista sisäisiä kuluja 

on 13 730 480 ja ulkoisia 64 794 230 euroa. Kokonaiskulut kasvavat 
kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 1,8 miljoonaa euroa eli 2,4 
%. Ulkoiset kulut kasvavat kuluvan vuoden talousarviosta 1,4 miljoo-
naa euroa eli 2,2 %. Kasvu selittyy pääosin palkkakulujen kasvusta. 

 
  Nettomenot (toimintakate) on 1 891 870 euroa. Rahoitustuotot/kulut 

(korkokulut) -136 200 euroa. Vuosikate on 1 755 670 euroa, poistot 
1 657 000, joten talousarvion mukainen tilikauden tulos on ensi 
vuonna + 98 670 euroa. 

 
  Nettoinvestoinnit vuonna 2020 ovat 4,5 miljoonaa euroa eli 0,1 mil-

joonaa kuluvan vuoden talousarviota suuremmat. Suurimmat inves-
tointikohteet ovat rakennusten 20 ja 22 (Uusi Kompassi) peruskor-
jaukset, yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Savonlinnan yksikön 
muutos/hankinta 0,9 miljoonaa euroa ja Mäntyharjun palveluasunnot 
5 paikkaa 0,4 miljoonaa euroa. Irtaimeen omaisuuteen on budjetoitu 
0,2 miljoonaa euroa. 
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Hallitus 124 § Liitteenä nro 4 on ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 

2021 – 2022 talous- ja toimintasuunnitelmaksi. 
 
Mikäli Vaalijalan tuotoissa tapahtuu vuoden 2020 aikana talousar-
viota negatiivisempi kehitys, reagoidaan siihen vuoden aikana me-
noja vähentämällä talouden pitämiseksi tasapainossa. 
 

  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
   
  Hallitus hyväksyy vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2021 – 

2022 talous- ja toimintasuunnitelman ja esittää sen edelleen yhty-
mäkokouksen hyväksyttäväksi. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  _____________ 
 
 
Yht.kok. 22 § Liitteenä nro 4 on vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021 – 2022 

talous- ja toimintasuunnitelma. 
 
  Vanhempainneuvosto käsittelee suunnitelmaa kokouksessaan 

6.11.2019 ja yhteistyötoimikunta 11.11.2019. Lausunnot jaetaan 
kokouksessa. 

 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 

2021 – 2022 taloussuunnitelman liitteen nro 4 mukaisena. 
 
  Päätös: 
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Suoritteiden hinnoittelun perusteet 
 
Hallitus  125 § Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous vahvistaa 

talousarvion hyväksymisen yhteydessä suoritteiden hinnoittelupe-
rusteet. Hallitus vahvistaa hinnat joulukuun kokouksessaan. 

 
  Nenonpellon yksiköiden suoritehintaportaat vuodelle 2020 on halli-

tus jo poikkeuksellisesti hyväksynyt kokouksessaan 12.6.2019 85 
§. Ne ovat samat kuin vuonna 2019. 

 
  Vaalijala pyytää palvelujen järjestämisvastuiselta organisaatiolta 

maksusitoumuksen asiakkaasta. Mikäli sopimusta asiasta ei synny, 
palveluja ei anneta. Jos Vaalijalan on erityishuoltopiirinä asiakkaan 
palvelut tuotettava, syntyy järjestämisvastuiselle organisaatiolle 
maksuvelvollisuus. 

 
   Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
   Hallitus esittää yhtymäkokoukselle suoritteiden hinnoitteluperus-

teiksi vuonna 2020 seuraavaa: 
 

1 Jäsenkunnalta palvelun tuottamisesta perittävien suoritehinto-
jen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää ko. palve-
lun tuottamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, hallinnon 
yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömät ja hallin-
non yleiskustannukset perustuvat todellisiin kustannuksiin. 
Pääomakustannukset sisältävät rahoituskustannukset ja suun-
nitelman mukaiset poistot. Peruspääomalle maksettava korko 
kohdennetaan suoritehintoihin toimialoittain eri toiminnoille nii-
den käyttöomaisuuden poistojen mukaisessa suhteessa. 

 
2 Nenonpellon yksiköiden suoritehintoja jäsenkunnille määrättä-

essä käytetään tarvittaessa aikaisempien vuosien ali-/ylijäämiä 
hintatason vakauttamiseksi. 

 
3 Nenonpellon yksiköiden oppilaskotien suoritehinnat ovat kuusi-

portaisessa hinnastossa (lapset ja nuoret) ja Nenonpellon kun-
toutusyksiköillä on oma kuusiportainen hinnasto (aikuiset).  

 
4 Kuntakorvausten perusteena olevat suoritteet muodostuvat 

käyttöpäivistä ja käyntikerroista, jotka määritellään sosiaali- ja 
terveydenhuollon maksulain ja -asetuksen määräysten mukai-
sesti soveltuvin osin. 
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Hallitus 125 § 5 Asiakkailta perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja tervey-

denhuollon maksulain ja -asetuksen määräysten mukaisesti.  
 
6 Muilta kuin kuntayhtymän jäsenkunnilta peritään osaamis- ja tu-

kikeskuksessa myydyistä palveluista käyttöpäivän/käyntikerran 
mukainen hinta lisättynä 20 %:lla, mikäli Vaalijalan ja kunnan vä-
lillä on puitesopimus tai vastaava, korotus on 10 %.   

 
                   7 Poliklinikkapalvelut ja liikkuvat kuntoutuspalvelut hinnoitellaan 

suoriteperusteisesti, suoritehinta sisältää matka-ajan ja matka-
korvaukset. 

       
              8 Kun asiakkaan poikkeuksellisen suurten yksilöllisten tarpeiden 

ja turvallisen hoidon järjestämiseksi hänelle palkataan avopal-
veluissa henkilökohtainen avustaja/avustajia, peritään lisämak-
suna keskimääräinen avustajan/avustajien palkkauskustannus. 
Hinnoittelussa huomioidaan avustajan tarve viikon aikana ja 
osapäivät hinnoitellaan erikseen. Päätöksen tekee avopalvelu-
johtaja.  

 
9 Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoimintaan osallistuvan asiak-

kaan kuljetuskustannuksen maksaa Vaalijala, ellei toisin ostajan 
kanssa sovita.  

 
  10  Sosiaalihuollollisesta työtoiminnasta ja kuntouttavasta työtoi-

minnasta määritellään suoritehinta ko. toimipisteen arvioidun 
kustannuksen perusteella näiden toimintojen kustannusraken-
ne huomioiden. 

 
  11 Tarjouspyyntöihin perustuvissa palveluiden myynneissä hin-

ta muodostuu ostajan hyväksymän tarjouksen perusteella. Hal-
litus voi tarvittaessa antaa Vaalijalan tarjousmenettelyyn liitty-
vää ohjeistusta. Päätöksen tarjoukseen perustuvasta hinnasta 
tekee sektorijohtaja. 

 
  12 Monipalvelukeskuksissa niistä asiakkaista, joiden työvalmen-

nuksen ja -ohjauksen kustannukset poikkeavat olennaisesti ao. 
yksikön käyttöpäivän keskimääräisistä kustannuksista, peritään 
hallituksen erikseen päättämien periaatteiden mukainen mak-
su. Päätöksen maksun suuruudesta tekee avopalvelujen johta-
ja. 
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Hallitus 125 § 13 Peruskoulun vakinaisista oppilaista hallitus vahvistaa tarvitta-

essa lisämaksun. 
 
14 Peruskoulun tilapäisistä oppilaista, joiden valtionavustus mak-

setaan kotikuntaan, peritään todellisia kustannuksia vastaava 
maksu. 

 
15 Yövalvotuissa asumisyksiköissä peritään niiltä arkipäiviltä, jol-

loin asiakas ei ole yksikön ulkopuolisessa päivätoiminnassa, 
asumismaksun lisäksi hinnaston kohdan "Osallisuutta edistävä 
toiminta" mukainen hinta (päiväaikainen toiminta palvelu-
kodissa). Jos asiakkaalla on henkilökohtainen avustaja, tätä 
maksua ei peritä samalta ajalta. 

 
   16 Mikäli edellä mainituista perusteista muodostuu yksittäista-

pauksissa kohtuuton kokonaishinta, on kuntayhtymän johtajalla 
oikeus sitä kohtuullistaa.  

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  _______________ 
 
 
Yht.kok. 23 § Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous hyväksyy suoritteiden hinnoittelun perusteet vuodel-

le 2020 hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 
 
  Päätös: 
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Vaalijalan kuntayhtymän poistosuunnitelman tarkistaminen 
 
Hallitus 126 § Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 22.11.2016 antanut yleisoh-

jeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. 
Tämä yleisohje korvaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 
15.11.2011 antaman yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunni-
telman mukaisista poistoista. Tätä tarkistettua ohjetta on noudatet-
tava viimeistään tilivuodesta 2017 alkaen.  

 
  Vaalijalan kuntayhtymän hallintosäännön 21 §:n mukaan suunni-

telmapoistojen perusteet hyväksyy yhtymäkokous. Edellisen kerran 
yhtymäkokous on vahvistanut Vaalijalan kuntayhtymän poisto-
suunnitelman 4.6.2014.   

 
  Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen lähtökohtana on 

kirjanpitolain mukaisesti pysyvien vastaavien hyödykkeiden erillis-
arvostus. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaiko-
jen alarajojen käyttämistä, ellei pidempien poistoaikojen käyttämi-
selle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Poistoaika valitaan 
normaalisti lyhemmäksi kuin se aika, jona hyödykettä käytetään 
palvelutuotannossa. 

 
  Poistojen osalta oikeaa tasoa on arvioitava kirjanpito- ja kuntala-

kien näkökulmasta siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvankuntayhtymän tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta tilasta. 
Jos poistot on mitoitettu liian pieneksi liian pitkien poistoaikojen 
vuoksi, saattaa tilikauden tulos antaa liian hyvän kuvan tuloksesta 
ja taloudellisesta tilasta todelliseen verrattuna. 

 
  Vaalijalan kuntayhtymässä on noudatettu Kirjanpitolautakunnan 

kuntajaoston yleisohjetta suunnitelman mukaisista poistoista. Edel-
lisessä poistosuunnitelman muutoksessa suurin muutos koski 

  ARA–rahoitteisten palvelukotien uudisrakentamisen poistoaikojen 
pidentämistä 30 vuodesta 40 vuoteen kohteiden pitkien laina-
aikojen vuoksi. Hallinto- ja laitosrakennuksissa on tällä hetkellä 
käytössä kahta poistoaikaa. 30 vuotta perusparantaminen ja 40 
vuotta uudisrakentaminen (ARA kohteet). Kaikki pienemmätkin in-
vestointirajan ylittävät hankkeet/korjaukset ovat 30 vuoden poisto-
ajalla.   

   
  Tähän hallinto- ja laitosrakennukset ryhmään esitetään uutta 15 

vuoden poistoaikaa täydentäville rakennusosille ja osakorjauksille.   
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Hallitus 126 § Asiasta on käyty keskustelua tilintarkastajien kanssa. He suositte-

levat uuden poistoajan käyttöönottoa. Poistosuunnitelma koskee 
vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelma-
poistoja. Uutta poistosuunnitelmaa noudatetaan 1.12.2019 alkaen. 
Ehdotus uudeksi poistosuunnitelmaksi on liitteenä 5. Muutokset 
ovat punaisena.   

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus esittää yhtymäkokoukselle uuden poistosuunnitelman hy-

väksymistä 1.12.2019 alkaen liitteen nro 5 mukaisena. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  ______________ 
 
 
Yht.kok. 24 § Ehdotus uudeksi poistosuunnitelmaksi on liitteenä nro 5. 
 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous hyväksyy uuden poistosuunnitelman 1.12.2019 

alkaen liitteen nro 5 mukaisena. 
 
  Päätös: 
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Tarkastuslautakunta 25 §  5.9.2019  4 
Hallitus  127 § 30.10.2019  20 
Yhtymäkokous 25 §  20.11.2019 
 
 
 
Hallintosäännön täydentäminen 
 
Tark.ltk 25 § Kuntaliiton ohjeen ”Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa” mu-

kaan hallintosäännössä tulee olla määräykset sidonnaisuuksien il-
moittamiseen liittyvästä menettelystä ja rekisterinpitäjästä. Kuntayh-
tymän hallintosäännöstä nämä määräykset puuttuvat. 

 
  Päätösehdotus: 
 
  Tarkastuslautakunta esittää hallitukselle ja edelleen yhtymäkokouk-

selle, että kuntayhtymän hallintosääntöön lisätään §:ään 11 Tarkas-
tuslautakunnan tehtävät, kohta 4: 

 
  ”Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät 
 
  Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnai-

suuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidon-
naisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän 
verkkosivuilla. 

  Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. 
  Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhty-

mäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa syyskokouksessa.” 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  ______________ 
 
 
Hallitus 127 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän hallintosään-

töön lisätään tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti §:ään 11 
Tarkastuslautakunnan tehtävät, kohta 4: Sidonnaisuusilmoituksiin liit-
tyvät tehtävät. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  _______________ 
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Yht.kok. 25 § Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous päättää, että kuntayhtymän hallintosääntöön lisätään 

§:ään 11 Tarkastuslautakunnan tehtävät, kohta 4: 
 
  ”Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät 
 
  Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnai-

suuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidon-
naisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän 
verkkosivuilla. 

  Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. 
  Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhty-

mäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa syyskokouksessa.” 
 
  Päätös: 
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Tarkastuslautakunta 27 §  5.9.2019  6 
Yhtymäkokous 26 §  20.11.2019 
 
 
 
 
Sidonnaisuusilmoitukset 2019 
 
Tark.ltk 27 § Kuntalain 84 §:n mukaan on keskeisten luottamushenkilöiden ja 

viranhaltijaesittelijöiden tehtävä sidonnaisuusilmoitus ja se on rekis-
teröitävä ja julkaistava yleisessä tietoverkossa. 

 
  Vaalijalan kuntayhtymässä velvollisuus koskee hallituksen jäseniä 

ja varajäseniä, tarkastuslautakunnan ja yhtymäkokouksen puheen-
johtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä kuntayhtymän johtajaa. Si-
donnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun henkilö on valittu luottamustoimeensa.  

 
  Vuoden 2019 aikana on sidonnaisuusrekisteriin tehty seuraavat 

päivitykset/muutokset: 
- Markku Häkkinen (22.1.2019/Uusi) 
- Tiia Rautio (4.3.2019/Ilmoitusta ei palautettu) 

 
  Päätösehdotus: 
 
  Tarkastuslautakunta 
 

1 merkitsee tiedoksi vuoden 2019 aikana tapahtuneet muutokset 
sidonnaisuusilmoituksissa ja 

2 vie liitteen nro 1 mukaisen sidonnaisuusraportin 2019 yhtymä-
kokoukselle tiedoksi. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  ______________ 
 
 
Yht.kok. 26 § Sidonnaisuusraportti liitteenä nro 6. 
 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi liitteenä nro 6 olevan Vaalijalan 

sidonnaisuusraportin. 
 
  Päätös: 
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Yhtymäkokousedustajien aloitteet ja hallitukselle osoitettavat kysymykset 
 
Yht.kok. 27 § Hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioi-

den käsittelyn jälkeen on yhtymäkokousedustajalla oikeus tehdä kir-
jallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asi-
oissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 

 
  Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kuntayhty-

män hallituksen valmisteltavaksi. Yhtymäkokous voi erikseen päät-
tää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on 
valmisteltava. 

 
  Hallituksen on vuosittain kevätkokouksessa esitettävä yhtymäko-

koukselle luettelo kokousedustajien tekemistä ja hallitukselle lähete-
tyistä aloitteista, joita yhtymäkokous ei edellisen vuoden loppuun 
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin 
toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhtymäkokous voi todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

 
Hallintosäännön 123 §:n mukaan yhteensä vähintään neljäsosaa ko-
kouksessa edustettuina olevista äänistä edustavat kokousedustajat 
voivat tehdä kuntayhtymän hallitukselle osoitetun kirjallisen kysy-
myksen kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. 
Hallituksen on vastattava kysymykseen seuraavassa yhtymäkokouk-
sessa. 

 
  Päätösehdotus: 
 
  Yhtymäkokous päättää 
 
  1 liittää pöytäkirjaan mahdolliset yhtymäkokousedustajien jättä-

mät hallintosäännön 122 §:n tarkoittamat aloitteet ja 123 §:n 
mukaiset hallitukselle osoitetut kysymykset; ja 

 
  2  päättää mahdollisten aloitteiden johdosta käytävästä lähetekes-

kustelusta. 
 
  Päätös: 
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Valitusosoitus 
 
Valitusoikeus ja valitusperusteet 
 
 Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus kunnallisvalituksen tekemiseen tämän ko-

kouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol-
lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkun-
nalla tai sen jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpa-
noa, ei valitusta kuitenkaan saa tehdä. 

 
Valitusosoitus 
 
 Muutosta haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 1744, 70101 Kuopio) kirjal-

lisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on 
annettava hallinto-oikeudelle kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun pää-
tös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta 
yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Valitusasiakirjat voi omalla vastuulla lähettää hallin-
to-oikeudelle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin 
niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston au-
kioloajan päättymistä. 

 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa 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 laati-
jan 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 mak-

suista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimak-
sua hallinto-oikeudessa 80 euroa. 

 
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 
 
 Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Vaalijalan osaamis- ja tukikes-

kuksen toimiston virallisella ilmoitustaululla Nenonpellossa 16.12.2019 kello 8.00 - 
15.00 sekä Vaalijalan yleisessä tietoverkossa https://www.vaalijala.fi/poytakirjat  

  
 

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