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Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden varajäsenen valitseminen 

Hallitus 116 § Hallituksen varajäsen Anne-Helena Lahtinen (PS) Mikkelistä pyy
tää kirjeellään 9.10.2017 eroa hallituksen vara jäsenyydestä 
9.10.2017 alkaen. Eronpyynnön perusteluna on muutto pois Mikke
listä ja Etelä-Savosta. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se 

1 

2 

myöntää Anne-Helena Lahtiselle eron hallituksen varajäse
nyydestä 9.10.2017 alkaen ja 

valitsee tilalle uuden varajäsenen kuntayhtymän hallitukseen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT �;us Jiit Yhfymäkokous 
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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 
kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Oikaisuvaatimus on tehtävä 
kirjallisena ja tekijän allekirjoitettava ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Tekijän 
itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava oikaisuvaatimus 
hallitukselle neljäntenätoista (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 välityksellä, 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, 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 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 13.11.2017 kello 8.00 - 15.00. 




