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KOKOUSAIKA 16.2.2018, kokous päättyy ilman eri ilmoitusta 19.2.2018 kello 14.00 

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-Helena Lahtinen  
Tauno Holm x  Tauno Nurmio  
Seppo Hujanen x  Mari Blommendahl  
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 35 - 37 § 

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 19.2.2018 
 
 
 
Paavo Karvinen Mirja Koski 

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 
 
 
Allekirjoitus  

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, toimiston virallinen ilmoitustaulu 
23.2.2018 kello 8.00 - 15.00. 
 
 
Sirpa Kinnunen, ilmoitustaulunhoitaja 
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Yhtymäkokous 

 

Hallitus 35 - 36 §   19.2.2018  2 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 35 § Hallituksen päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään 

kirjeessä hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. 
 
  Tästä hallituksen sähköpostikokouksen pitämisestä on sovittu halli-

tuksen, tarkastuslautakunnan ja johtoryhmän tulevaisuusseminaaris-
sa 14.2.2018. 

 
  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 16.2.2018, jonka 
myötä kokous aukeaa 16.2.2018 ja päättyy 19.2.2018 kello 14.00. 

 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 36 § Päätösehdotus: 
 
  Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Paavo Karvinen ja Mirja Koski. 
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 37 §   19.2.2018  3 
 
 
 
 
 
Vaalijalan tulevaisuuden tavoitteet ja kuntakokouksen koollekutsuminen 
 
Hallitus  37 § Hallitus, tarkastuslautakunta ja johtoryhmä pitivät 14.2.2018 tule-

vaisuusseminaarin, jossa linjattiin Vaalijalan tavoitteita sote- ja 
maakuntauudistukseen liittyen. 

 
  Seminaarissa asetettiin tavoitteeksi, että Vaalijala muodostaa 

tulevassa Etelä-Savon maakunnassa oman liikelaitoksen. Vaalija-
lan palvelutoiminta poikkeaa muista Etelä-Savon tulevan maakun-
nan julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista, koska yli puolet sen 
palveluista myydään maakunnan ulkopuolelle. Vaalijalan kuntou-
tuspalvelut ovat valtakunnallisia ja sen lasten ja nuorten palvelut tu-
levat olemaan osa tulevaa Itä-Suomen osaamis- ja tukikeskusver-
kostoa. 

 
  Sateenkaaren erityiskoulun tulevaisuuden tavoitteeksi asetettiin, 

että sen ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi Vaalijalan kuntayhtymä, 
jonka perussopimuksesta poistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottaminen tulevan sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. 
Asia edellyttää jäsenkuntien riittävää kannatusta. 

 
  Edellisessä kuntakokouksessa 15.8.2017 kannatettiin siitä, että 

Vaalijalan palvelutoiminta jatkaa yhtenä kokonaisuutena sote- ja 
maakuntauudistuksen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntoutus- 
ja avopalvelut pysyvät kokonaisuutena samoin Vaalijalan palvelu-
toiminta maakunnissa. Kuntakokouksessa kannatettiin myös sitä, 
että Vaalijala on jatkossakin Itä-Suomen neljän maakunnan yhtei-
nen palvelutuottaja. 

 
  Keväällä tulisi kutsua koolle uusi kuntakokous, jossa jäsenkuntien 

johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ottavat kantaa Vaalijalan 
tulevaisuuden tavoitteisiin. 

 
  Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus:  
 
  Hallitus hyväksyy edellä mainitut seminaarin 14.2.2018 tavoitteet 

Vaalijalan tulevaisuudesta ja kutsuu koolle kuntakokouksen 
5.4.2018 klo 14.00 Nenonpeltoon Pieksämäelle. 

 
  Päätös:  
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Hallitus    19.2.2018 4  
 
 
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
 
Valitusoikeus ja valitusperusteet 
 Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen teke-

miseen tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jä-
senkunnalla ja sen jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpa-
noa, ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta kuitenkaan saa tehdä. 

 Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta oikaisuvaatimuksella. Vasta oikai-
suvaatimusta koskevasta päätöksestä voi valittaa Kuopion hallinto-oikeudelle, jolloin vali-
tusoikeus on muillakin edellä mainituilla, jos päätöstä on oikaisuvaatimuksen mukaan 
muutettu. 

 
Oikaisuvaatimusohje 
 Oikaisuvaatimus tehdään Vaalijalan kuntayhtymän hallitukselle, osoite: Vaalijalan kuntayh-

tymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja te-
kijän allekirjoitettava ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Tekijän itsensä tai hä-
nen valtuuttamansa asiamiehen on annettava oikaisuvaatimus hallitukselle neljän-
tenätoista (14) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, 
tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimusasiakirjat 
voi lähettää omalla vastuulla kuntayhtymän hallitukselle myös postitse tai lähetin väli-
tyksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen kuntayhtymän taloustoimiston aukioloajan päättymistä. 

 
Valitusosoitus 
 Muutosta kuntayhtymän hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen 

haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 1744, 70101 Kuopio) kirjallisella valituk-
sella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava hallinto-
oikeudelle kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla 
asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksian-
topäivästä. Valitusasiakirjat voi omalla vastuulla lähettää hallinto-oikeudelle myös postitse 
tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät peril-
le valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 
 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 ammat-
ti, asuinkunta ja postiosoite. 

 Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oike-
aksi todistettuna jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika on valitus-
osoituksen 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 23.2.2018 kello 8.00 - 15.00. 


