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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 62 - 63 §   20.5.2020 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 62 § 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 13.5.2020.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 63 § Tarkastusvuorossa ovat Henna Pitkänen ja Jorma Räsänen. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  64 §   20.5.2020 
 
 
 
 
 
Vuoden 2019 tilinpäätöksen uudelleen käsittely 
 
Hallitus  64 § Vaalijalan kuntayhtymän hallitus on 25.3.2020 § 33 käsitellyt vuo-

den 2019 tilinpäätöksen. Tilintarkastajat ovat huomanneet tilintar-
kastuksen yhteydessä tilinpäätöksessä olennaisen virheen. Olen-
naisena virheenä on ollut lomapalkkavelan määrä tilanteessa 
31.12.2019.  Ohjeen mukaan kilpailukykysopimuksen vaikutus lo-
marahoihin sai olla vuoden 2019 aikana ainoastaan kolmelta kuu-
kaudelta. Tämä asia oli jäänyt huomioimatta alkuperäisessä loma-
palkkavelkalaskelmassa. Virhe on korjattu ja korjauksella on ollut 
myös heikentävä vaikutusta tilikauden tulokseen. Tilinpäätöksen 
käsittelyyn yhtymäkokouksessa virheen korjaamisella ei ole vaiku-
tusta. 

 
  Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yh-

tymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seu-
raavaan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkas-
tajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös 
toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava ti-
linpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 
Yhtymäkokouksen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun 
mennessä. 

 
  Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 

niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. 

  Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän 
tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnas-
ta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

 
  Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä 

kuntayhtymän johtaja. 
 
  Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä 

selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoit-
teiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on 
myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista 
asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskel-
masta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio 
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopää-
töksistä. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 64 §  20.5.2020 
 
 
 
 
Hallitus 64 § Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikau-

den tuloksen käsittelystä. 
 
  Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen keskeiset 

luvut (1000 €) talousarvioon ja edellisen vuoden tilinpäätökseen 
verrattuna ovat seuraavat: 

 
TP 2018 TA 2019 TP 2019 TP2019 

  
Muut.-%     

Käyttötalousosa 
   

tot.- % tp 18/19  
Toimintatuotot yhteensä 74162 78314 82636 105,5 11,4 
  - Siitä jäsenkuntien osuudet 41606 45407 43400 95,6 4,3 
  - Siitä ulkoiset tuotot 61080 65020 68796 105,8 12,6 
Toimintakulut -72826 -76711 -77030 100,4 5,8 
 -  Siitä ulkoiset toimintakulut -59744 -63417 -63191 99,6 5,8 
     Toimintakate 1336 1603 5606 349,6 319,6 
Tuloslaskelmaosa 

    
 

Rahoituskulut -132 -145 -177 122,2 34,1 
Rahoitustuotot 7 10 32 307,4 328,5 
     Vuosikate 1210 1469 5460 371,8 351,2 
Sumu-poistot -1453 -1451 -2127 146,6 46,4 
Satunnaiset tuotot/ kulut, netto 

 
0 

  
 

    Tilikauden tulos -243 18 3333 18906,0 1473,9 
Varausten muutos/netto 108 0 108 

 
0,0 

Rahastojen muutokset/netto 
    

 
Tilikauden yli-/alijäämä -135 18 3441 19515,8 -2647,0 
Investointiosa:  

    
 

Investointiosan menot -3748 -5436 -5206 95,8 38,9 
Investointiosan tulot 1338 1408 1411 100,2 5,5 
Pysyvien vastaavien hyöd.luov.voitot 22 

   
 

Investoinnit /netto -2 388 -4027 -3788 94,3 59,1 
Tulorahoituksen korjauserät -22 

   
 

     Vars.toiminnan ja investointien  
      nettokassavirta -1200 -2559 1662 -64,9 -238,5 

Rahoitusosa 
    

 
Antolainauksen muutokset 

    
-100,0 

Lainakannan muutokset, netto 1226 2420 2185 90,3 78,3 
Oman pääoman muutokset 

    
 

Muut maksuvalmiuden muutokset 221 
 

-68 
 

-69,5 
     Tulorahoituksen riittävyys 247 -569 3881 -682,1 1472,4 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 64 §  20.5.2020 
 
 
 
 
Hallitus 64 § Vuoden 2019 toimintatuotot olivat yhteensä 82,6 miljoonaa euroa, 

joista sisäisiä tuottoja 13,8 miljoonaa ja ulkoisia 68,8 miljoonaa eu-
roa. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoiset tuotot lisääntyivät 7,7 
miljoonaa euroa eli 12,6 %. Ulkoisista tuotoista jäsenkunnilta saa-
dut myyntituotot olivat 43,4 miljoonaa eli 63,1 % kaikista toiminta-
tuotoista. Ulkokuntalaiset ostivat Vaalijalan palveluita 17,3 miljoo-
nalla, joka on 25,2 % kaikista toimintatuotoista. Asiakasmaksuja 
kertyi 2,4 miljoonaa euroa. Tämä on 3,5 % kaikista toimintatuotois-
ta. Peruskoulu sai valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia 1,5 mil-
joonaa eli 2,2 % kokonaistuotoista. Loppuosa kokonaistuotoista 
kertyy elintarvikkeiden myyntituloista, palvelujen myynneistä, tuista 
ja avustuksista, vuokratuloista sekä muista myynti- ja toiminta-
tuotoista. Yleisesti voidaan todeta, että ulkokunnille myynti on kas-
vanut huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna.  

 
  Talousarvioon verrattuna liiketoiminnan myyntituotot ylittyivät 15,5 

% eli 0,3 miljoonaa euroa. Myös kuntakorvaukset ylittyivät talousar-
vioon verrattuna 3,3 miljoonaa eli 5,7 %. Kuntakorvauksista jäsen-
kunnilta saadut korvaukset jäivät alle talousarvion 2 miljoonaa eli 
4,4 %. Ulkokunnilta saadut korvaukset ylittyivät talousarvioon ver-
rattuna 5,2 miljoonaa euroa eli 43,4 %. Kokonaisuutena toiminta-
tuotot toteutuivat 3,8 miljoonaa eli 5,8 % budjetoitua paremmin. 

 
  Toimintakuluja kertyi yhteensä 77 miljoonaa euroa, joista sisäisiä 

kuluja oli 13,8 miljoonaa euroa ja ulkoisia kuluja 63,2 miljoonaa eu-
roa. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,4 mil-
joonaa euroa eli 5,8 %. Talousarvioon verrattuna ulkoiset toiminta-
kulut alittuivat 0,2 miljoonaa eli 0,4 %. Palkkoja ja palkkioita mak-
settiin 40,6 miljoonalla. Tässä kasvua edelliseen vuoteen verrattu-
na 2,6 miljoonaa eli 6,8 %. Kasvu johtuu pääasiassa KVTES:n ko-
rotuksista sekä palvelutoiminnan laajenemisesta. Palkkamenoissa 
pysyttiin kuitenkin suunnilleen talousarvioraamissa toteutuman ol-
lessa 100,4 %. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ylittyivät budje-
toidusta 0,8 miljoonaa, toteutuman ollessa 101,6 %. 

 
  Sisäiset tuotot ja kulut ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,5 miljoo-

nalla eurolla eli 4,1 %. Sisäiset erät nousivat edellisestä vuodesta 
0,7 miljoonaa euroa.  

 
  Poistot olivat 2,1 miljoonaa euroa. Tästä 0,5 miljoonaa oli kerta-

luontoisia lisäpoistoja, jotka tehtiin hallituksen päätöksellä ja ne 
koskivat Kuutinharju tilan vanhoja käytöstä poistettuja, purettavia 
rakennuksia.   
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 64 §  20.5.2020 
 
 
 
 
 
Hallitus 64 § Lainaa rahoituslaitoksilta oli vuoden lopussa 17,6 miljoonaa eli 2,2 

miljoonaa enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Tästä 1,2 
miljoonaa koskee Kanervan palvelukotia, joka siirtyi kauppakirjalla 
kuntayhtymän omistukseen syksyllä 2019. Pitkäaikaisten lainojen 
lyhennyksiin käytettiin 90 000 euroa. 

   
  Taseen vapaaehtoisissa varauksissa on ollut investointivaraus 

840 000 euroa Kuutinharjun palvelukonseptin uudistamiseen. Han-
ke on jäänyt toteutumatta.  Tilinpäätöksessä investointivaraus on 
siirretty uuteen kohteeseen, Nenonpellon kriisiyksikön uudistami-
seen. 

  
  Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 44 päivää. Tämä on 19 päivää 

parempi kuin edellisessä tilinpäätöksessä. 
 
  Vuoden 2019 tilikauden tulos on + 3 333 122,66 euroa. Varausten 

ja rahastojen muutosten jälkeen tilinpäätös osoittaa 3 440 635,70 
euron ylijäämää. Ylijäämästä palautetaan yhtymäkokouksen pää-
töksellä jäsenkunnille 1,5 miljoonaa euroa peruspääoman suhtees-
sa. Palautus tapahtuu yhtymäkokouksen jälkeen, kun yhtymäko-
kouksen päätös on saanut lainvoiman. Palautus käsitellään vuoden 
2020 kirjanpidossa ja suoritetaan taseen edellisten tilikausien yli-
jäämätiliä käyttäen. Näin se ei vaaranna olennaisesti kuntayhtymän 
taloudellista kantokykyä.  

 
  Nettoinvestoinnit olivat 3,8 miljoonaa. Tämä on 0,2 miljoonaa alle 

talousarvion.    
 
  Liitteenä numero 1 on kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019, 

joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousar-
vion toteutuman sekä liitetiedot. 

 
  Toimintakertomuksessa on esitetty vuoden toiminnallisten tavoittei-

den toteutuminen ja merkittävimmät muut tapahtumat. 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  64 §  
 20.5.2020  

 
 
 
 
   
Hallitus 64 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus 
 
  1  allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen 

tilintarkastajille tarkastettavaksi. 
 
  2  toteaa, että Vaalijalan kuntayhtymän toiminnallinen tulos 

vuodelta 2019 on + 3 333 122,66 euroa. 
 
  Hallitus esittää, että tilinpäätökseen sisällytetään seuraavat 

kirjaukset: 
  -  poistoerokirjaukset, jolloin poistoeron muutokseksi jää  

- 356 341,43 
  -  varausten ja rahastojen muutokset, jolloin muutokseksi jää 

107 513,04. 
 
  Edelleen hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 

2019 ylijäämä 3 440 635,70 euroa siirretään taseen yli-/ 
alijäämätilille. 

 
  3  antaa talouspalveluille valtuudet tehdä tarvittaessa tilinpää-

tökseen teknisiä tarkistuksia, jotka eivät saa kuitenkaan vai-
kuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä. 

 
  4  saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun 

jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 
 
  Päätös: 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 65 §   20.5.2020 
 
 
 
 
 
Vuosikertomus 2019 
 
Hallitus 65 § Vaalijalan kuntayhtymä teki vuodelta 2017 ensimmäisen kerran 

vain digitaalisen vuosikertomuksen, joka sai myönteistä palautetta. 
Vuosikertomuksen tavoitteena on kertoa sidosryhmille ja kansalai-
sille yleiskielellä Vaalijalan edellisen vuoden tapahtumista. Vuosi-
kertomuksessa on runsaasti valokuvia, jotka kertovat arjesta ja juh-
lahetkistä. 

 
  Vuodesta 2019 on tehty digitaalinen vuosikertomus, linkki 

www.vaalijala.fi (julkaistaan 29.5. mennessä). 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee vuosikertomuksen 2019 tiedoksi ja saattaa sen 

yhtymäkokouksen tiedoksi. 
 

  Päätös: 
 
 
 
 

http://www.vaalijala.fi/
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  66 §   20.5.2020    
 
 
 
 
 
Vaalijalan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 30.4.2020 
 
Hallitus  66 § Viime vuosina yhtymäkokoukselle on raportoitu Vaalijalan kuluvan 

vuoden toiminnasta kevät- ja syyskokouksissa. Raportti on piden-
tynyt vuosi vuodelta tarjoten kuitenkin kattavan kuvauksen Vaalija-
lan toimintaan. Tästä eteenpäin raportti on pykälän liitteenä, jotta 
esityslista ei tulisi kohtuuttoman pitkäksi. Raportti on liitteenä nro 2. 

 
  Hallituksen esityslistan mukana seuraa toteutumavertailu 1.1. – 

30.4.2020 sekä taulukko pankkitilien alimmista saldoista. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokouksel-

le.  
 
  Päätös: 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 67 §  20.5.2020  
 
 
 
 
 
Vaalijalan kehyssuunnitelma vuosille 2021 - 2023 
 
Hallitus  67 § Kevään yhtymäkokous käsittelee kolmivuotisen kehyssuunnitelman 

ja antaa tarvittaessa ohjeistusta taloussuunnitteluun. Jäsenkunnilta 
ja lähialueiden ostajakunnilta pyydetään lausunnot kehyssuunni-
telmasta, jotka puolestaan ohjaavat talous- ja toimintasuunnitelman 
jatkovalmistelua.  

 
  Kehyssuunnitelmaluonnos on liitteenä nro 3. Suunnitelman runko 

noudattaa pääosin edellistä kehyssuunnitelmaa ja siinä on huomi-
oitu toiminnan tiedossa olevat muutokset ja päivitetyt linjaukset. 
Vaalijalan asema tulevassa sote-uudistuksessa on ennakoitu käy-
tettävissä olevien vielä vajavaisten tietojen pohjalta. Kesällä uudis-
tuksen päälinjaukset ovat mahdollisesti tiedossa. 

 
  Tasapainoisen talouden ylläpitäminen edellyttää ylijäämäistä vuosi-

tulosta, se edellyttää kustannustehokasta toimintaa ja palvelujen 
joustavaa hinnoittelua. Ensi vuonna palkkojen korotukseen vara-
taan 1,5 %. KVTES:n korotusten vaikutusarvio on tätä suurempi. 
Lakisääteiset sivukulut arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Palk-
kaperustainen kustannuspaine voitaneen huomioidaan suoritehin-
noissa vuosina 2021 - 23 vain osittain.  

 
  Nenonpellon yksiköiden suoritehinnat ensi vuodelle päätetään, kun 

KVTES on solmittu, viimeistään kuitenkin hallituksen syyskuun ko-
kouksessa. Avopalvelujen yksikkökohtaiset suoritehinnat ensi vuo-
delle päätetään hallituksessa lokakuussa, mikäli neuvottelut jäsen-
kuntien kanssa on saatu valmiiksi. Aikataulua aikaistetaan kuntien 
pyynnöstä. 

   
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy kehyssuunnitelman vuosille 2021 - 2023 ja esit-

tää sen edelleen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.   
 
  Päätös: 
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 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 68 §   20.5.2020 
 
 
 
 
Suoritteiden hinnoittelun perusteet vuonna 2021 
 
Hallitus 68 § Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous vahvistaa 

talousarvion hyväksymisen yhteydessä suoritteiden hinnoittelupe-
rusteet. Hallitus on vahvistanut hinnat joulukuun kokouksessaan. 
Tänä vuonna pyritään siihen, että suoritehinnat hyväksyttäisiin en-
nen syysyhtymäkokousta. Siksi tämä asia käsitellään jo kevätyhty-
mäkokouksessa. 

   
  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 2021 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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Yhtymäkokous 

 

Hallitus 68 §  20.5.2020 
 
 
 
 
 
Hallitus 68 § 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 asi-

akkaan kuljetuskustannuksen maksaa Vaalijala, ellei toisin os-
tajan 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 68 §   20.5.2020 
 
 
 
 
 
Hallitus 68 § 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: 
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Hallitus  69 §  20.5.2020  
 
 
 
 
 
Nenonpellon käytöstä poistettujen rakennusten purkaminen 
 
Hallitus 69 § Vaalijalan Pieksämäen Nenonpellon rakennukset 13 ja 18 ovat 

viimeksi olleet Sateenkaaren koulun käytössä. Ne on rakennettu 
1960-luvulla asuinrivitaloiksi. Rakennusten pinta-ala tiedot 
RA13 365 brm2 ja RA18 408 brm2. 

 
  Rakennukset jäivät tyhjilleen uuden koulurakennuksen valmistut-

tua. Rakennukset ovat heikkokuntoisia ja niillä ei ole jatkossa enää 
käyttötarkoitusta. Rakennukset ovat käyttökiellossa sisäilmaongel-
mien vuoksi. Liitteessä nro 4 on esitetty rakennusten sijainti. 

 
  Rakennuksille on haettu ja saatu purkulupa. Purkaminen voidaan 

toteuttaa tämän vuoden investointiohjelmaan ylittymättä. Arvio pur-
kukustannuksista on 150 000 euroa (alv 0 %). Vuotuiset käyttökus-
tannukset ovat 10 000 euroa per rakennus. 

    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy Nenonpellon rakennusten 13 ja 18 purkamisen 

vuonna 2020.  
  
  Päätös: 
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Hallitus  70 §   20.5.2020  
 
 
 
 
 
Työvuorosuunnittelun kehittämisprojektin väliraportti 
 
Hallitus 70 § Johtoryhmä perusti marraskuussa 2019 projektin, joka tarkoitukse-

na on työvuorosuunnittelun kehittäminen Vaalijalassa. Projekti on 
tärkeä, koska työvuorosuunnittelun kautta ohjautuu valtaosa Vaali-
jalan henkilöstöresursseista ja kustannuksista. Projekti kestää vuo-
den 2021 loppuun asti. Sen jälkeen Vaalijalan työvuorosuunnittelu 
kaikissa yksiköissä uudistetaan toimivimpien käytäntöjen mu-
kaiseksi. 

 
  Koska projekti on laaja ja työllistävä, tulisi projektiin palkata työnte-

kijä, joka kouluttaa ja tukee yksiköitä projektiin kuuluvissa kokeilu-
jaksoissa eli piloteissa. Projektin aikana otetaan käyttöön uusia 
työvuorosuunnitteluohjelman ominaisuuksia. Projektityöntekijän 
kustannusarvio on 89 000 euroa 1.8.2020 - 31.12.2021. 

  
  Projektin väliraportti on liitteenä nro 5. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy varauksen 89 000 euroa projektityöntekijän 

palkkaukseen ajalle 1.8.2020 - 31.12.2021 ja merkitsee tiedoksi 
projektin väliraportin. 

  
  Päätös: 
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Hallitus 71 §   20.5.2020    
 
 
 
 
 
Koronavirusepidemian vaikutukset henkilöstöön Vaalijalassa 
 
Hallitus  71 § Vaalijalassa koronavirusepidemian vaikutukset henkilöstöön alkoi-

vat 17.3.2020, kun tekemisen yksiköt jouduttiin sulkemaan ja hen-
kilöstö sieltä siirtämään asumisen yksiköihin töihin. Yksittäiset hen-
kilöt, kuten esimiehet jäivät jatkamaan omassa tehtävässään. Myös 
asiantuntijapalvelujen henkilöstöä siirtyi tekemään osin omaa ja 
osin ohjaajan työtä asumisen yksiköihin ja kuntoutusyksiköihin. 
Kaiken kaikkiaan siirtyneitä työntekijöitä on ollut 73. Kaikilla uusi 
työ ei ole jatkunut koko tätä aikaa, vaan he ovat voineet palata te-
kemään omaa työtään. Titania työvuoro-ohjelmasta ja Esmikko-
työajanseurantaohjelmasta ajalla 16.3. - 26.4.2020 löytyy seuraa-
vat tiedot. Siirtotyövuoroja, jotka on tehty epidemia vuoksi tuolla 
ajalla, on 1 255 kpl. Työnantaja voi siirtää työntekijöitään direktio-
oikeutensa nojalla 8 viikoksi toisiin tehtäviin. Sen jälkeen siirrosta 
täytyy neuvotella työntekijän kanssa, 8 viikkoa päättyy 11.5.2020. 
Siirretyiltä henkilöiltä on kysytty lupaa jatkaa siirtoa 31.5.2020 
saakka. Kaikki siirretyt ovat toistaiseksi antaneet luvan siirrolle, 
mutta osa ei halua jatkaa siirtoa enää tuon päivämäärän jälkeen. 
Tällöin tullaan tilanteeseen, että ensin tarjotaan vuosilomien pitä-
mistä ja sen jälkeen joudutaan miettimään lomautuksia, mikäli ol-
laan edelleen yksiköiden sulkutilanteessa. 

 
  Ennen epidemian alkamista oli koululaisten talvilomaviikot, jolloin 

osa henkilöstöstä lomaili ulkomailla. Heidät asetettiin 14 vuorokau-
den karanteeniin työnantajan toimesta. Karanteenissa oleville tar-
jottiin etätyömahdollisuutta ja tätä käytettiin yhteensä 97 työpäivän 
verran. Kaikille etätyö ei kuitenkaan ollut mahdollista. Osa näistä 
työntekijöistä haki palkatonta vapaata yhteensä 22 työpäivää. Muu-
tamille työntekijöille ei löytynyt korvaavaa etänä tehtävää työtä ka-
ranteenin ajaksi. Heille maksettiin kuitenkin palkka KT:n ohjeistuk-
sen mukaisesti.  

 
  Kaikki työntekijät, joiden työ sen sallii, on ohjattu tekemään työtään 

etänä. Uusia etätyöläisiä on palkkasihteereissä, toimistotyönteki-
jöissä sekä asiantuntijapalveluiden henkilöstössä. Yksiköiden esi-
miehet on ohjattu johtamaan yksikköään paikan päällä.  
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Hallitus 71 §  20.5.2020   
 
 
 
 
 
Hallitus 71 § Epidemian ajaksi on omailmoitteisten (esimiehen luvalla) sairaus-

lomapäivien määrä korotettu viidestä päivästä seitsemään päivään. 
Henkilöstö ohjattiin jäämään kotiin, mikäli heillä oli vähänkään ko-
ronaan viittaavia oireita. Näitä muutaman päivän sairauslomia oli 
aluksi runsaasti, mutta tällä hetkellä tilanne on tasoittunut.  

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus hyväksyy tehdyt toimenpiteet ja merkitsee raportin tiedoksi.  
 
  Päätös: 
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Luottamusmiesten kirje 20.4.2020 
 
Hallitus 72 § Vaalijalan luottamusmiehet lähettivät hallitukselle 20.4.2020 päivä-

tyn kirjeen, jossa he esittivät huolensa yhteistyöstä toimivan johdon 
kanssa, liite nro 6. 

 
  Hallituksen vastauskirjeluonnos on liitteenä nro 7. 
    
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus antaa luottamusmiehille luonnoksen mukaisen vastauksen.  
  
  Päätös: 
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Hallitus  73 §   20.5.2020  
 
 
 
 
 
Vaalijalan osallistuminen Essoten hankehakemukseen:  
SOPIVA, Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke 
 
Hallitus 73 § ESSOTE hakee toukokuussa sosiaali- ja terveysministeriön hanke-

rahoitusta SOPIVA-hankkeelle, jossa kehitetään henkilökohtaista 
budjetointia Etelä-Savon alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat 
vammaiset henkilöt. Alueellinen hanke kuuluu osana valtakunnalli-
seen henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen, jonka 
THL toteuttaa STM:n ohjauksessa. Vaalijalan kuntayhtymä toimii 
ESSOTE:n hallinnoimassa hankkeessa kumppanina. Muita kump-
paneita hankkeessa ovat Kehitysvammaisten palvelusäätiö, Etelä-
Savon kunnat, oppilaitokset, järjestöt sekä vammaiset henkilöt ja 
heidän läheisensä. 

   
  SOPIVA-hankkeen tavoitteena on kehittää ja mallintaa henkilökoh-

taisen budjetoinnin järjestämisen tapoja, joilla henkilökohtaista  
budjetointia voidaan toteuttaa. Kehittämistyötä tehdään asiakkai-
den kanssa toteutettavan sosiaalityön avulla, alueellisena verkosto-
työnä sekä valtakunnallisena yhteistyönä henkilökohtaisen budje-
toinnin hankkeen kanssa. Vammaisen henkilön ja muiden henkilö-
kohtaiseen budjetointiin osallistuvien toimijoiden rooleja tarkastel-
laan ja kuvataan roolikartoiksi ja prosessikuvauksiksi. 

 
  SOPIVA-hanketta toteutetaan 9/2020 - 12/2021 välisenä aikana 

Etelä-Savossa. Vaalijalan kuntayhtymä voi irrottaa hankkeen kehit-
tämistyöhön kommunikaatiomenetelmiä ja tuetun päätöksenteon 
menetelmiä tuntevan asiantuntijan/asiantuntijoita ja suunnitella 
hankkeeseen yhteensä enintään 96 000 € toimintakulut. Hankkeen 
kustannuksista katetaan 80% STM:n avustuksella ja 20 % Vaalija-
lan omarahoitusosuudella. Avustuksen osuus on enintään  76 000 
€. Vaalijalan omarahoitusosuuden arvo on hankeaikana enintään 
20 000 €. Omarahoitusosuus voi sisältää myös hankkeeseen osal-
listuvien asiantuntijoiden työpanoksia. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että Vaalijalan kuntayhtymä osallistuu ESSOTE:n 

hankehakemukseen, jossa haetaan STM:n rahoitusta SOPIVA-
hankkeelle. Vaalijalan omarahoitusosuus hankkeessa on enintään 
20 000 €. 

 
  Päätös:  
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Hallitus  74 §   20.5.2020  
 
 
 
 
 
Hakemusvalmistelu sosiaali- ja terveysministeriölle: Homma haltuun-hanke 
 
Hallitus 74 § Vaalijala suunnittelee hakevansa kesäkuussa sosiaali- ja terveys-

ministeriön työkykyohjelmasta hankerahoitusta Homma haltuun-
hankkeelle, jonka tarkoituksena on edistää erityistä tukea tarvitse-
vien henkilöiden työllistymistä ja palkkatyömahdollisuuksia. Hanke 
kuuluu tuetun työllistymisen menetelmät-toimenpidekokonaisuu-
teen.  

   
  Hankkeen tavoitteena on: 

1 vahvistaa ja selkeyttää työllistymistä tukevaa sosiaalihuollon 
palvelupolkua  

2 ottaa käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymi-
sen työhönvalmennus ja arvioida sen toimeenpanoa, soveltu-
vuutta ja vaikuttavuutta.  

3 vahvistaa ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmien 
osaamista.  

 
  Hankkeessa pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa työhönval-

mennusta ja varmistetaan mallin käyttöönotto ja toiminnan jatku-
vuus. Hankkeen tehtävänä on myös kerätä tietoa palvelun laadusta 
ja vaikutuksista asiakkailta ja ammattilaisilta sekä osallistua vaikut-
tavuuden arviointiin 

 
  Hankkeen kohderyhmiä ovat: 

- kuntouttavassa työtoiminnassa olevat asiakkaat (laki kuntout-
tavasta työtoiminnasta 189/2001) 

- vammaiset asiakkaat: sosiaalihuoltolain työllistymistä tukevan 
toiminnan (sosiaalihuoltolaki 710/1982, 27 d) ja työtoiminnan 
(sosiaalihuoltolaki 710/1982, 27 e §), kehitysvammalain 
(519/1977) mukaisen työtoiminnan ja työhönvalmennuksen 
asiakkaat  

- sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaat. 
  

Hanketta toteutetaan 9/2020 - 12/2022 välisenä aikana Pohjois-
Savon maakunnassa Varkaudessa sekä Etelä-Savon maakunnas-
sa Mikkelissä sekä Pieksämäellä. Hankkeeseen palkataan projekti-
rahoituksella projektikoordinaattori ja kolme projektityöntekijää Sa-
voset monipalvelukeskusten yhteyteen hankkeen toteutuspaikka-
kunnille.  
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Hallitus 74 §  20.5.2020   
 
 
 
 
 
Hallitus 74 § Hankkeen yhteistyöverkostoon pyydetään toimintapaikkakuntien 

kunnat/sote-alueet ja TE-toimistot. Valtakunnallisiksi hankekump-
paneiksi haetaan Kehitysvammaliittoa, Kuntoutussäätiötä, Vates-
säätiötä sekä Mielenterveyden keskusliittoa.  

   
  Hankkeen toimintakulut ovat 9/2020 - 12/2022 välisenä aikana 

enintään 500 000 €. Toimintakuluista rahoitetaan 80 % ministeriön 
avustuksella ja 20 % omarahoitusosuudella. Ministeriön avustuk-
sen osuus olisi enintään 400 000 €. Vaalijalan omarahoituksen 
osuus olisi hankeaikana enintään 100 000 €. Omarahoitusosuus 
jakautuisi eri vuosille:  

  v. 2020, 14 000 € 
  v. 2021, 43 000 € 
  v. 2022, 43 000 € 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että Vaalijalan kuntayhtymä hakee STM:n rahoi-

tusta Homma haltuun-hankkeelle.  Vaalijalan omarahoitusosuuteen 
hankkeessa varataan enintään 100 000 €. 

 
  Päätös: 
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Hallitus 75 §   20.5.2020 
 
 
 
 
 
Hallituksen syksyn kokousaikataulu 
 
Hallitus 75 § Hallituksen on syytä varautua kokoontumaan syyskaudella 2020 

kuukausittain, kuten edellisellä kaudella. Kokoukset pidetään etä-
nä, mikäli epidemiatilanne niin edellyttää. 

 
  Kokousaikataulu: 
 
  19.8. 
  23.9.   seminaaripäivä  
  28.10. esitykset yhtymäkokoukselle 
  18.11. hallitus ja yhtymäkokous 
  16.12. joulukokous 
 
  Seuraava hallituksen kokous on 10.6.2020 klo 10.00 ennen yhty-

mäkokousta. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus pitää kokouksensa syksyllä 2020 ylläolevan aikataulun 

mukaisesti. 
 

Päätös: 
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Hallitus 76 §   20.5.2020 
 
 
 
 
 
Yhtymäkokouksen koollekutsuminen 
 
Hallitus 76 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus 
 
  1 päättää perussopimuksen 11 §:n nojalla kutsua yhtymäko-

kouksen koolle 10.6.2020 kello 13.00 Vaalijalan osaamis- ja tu-
kikeskuksen juhlasaliin Nenonpeltoon, kokoukseen järjestetään 
mahdollisuus osallistua etänä. 

 
  2 esittää yhtymäkokouksen käsiteltäväksi mm. seuraavat asiat: 

1 Kokouksen järjestäytyminen 
 - kokouksen avaaminen 
 - osanottajaluettelon ja ääniluettelon vahvistaminen 
 - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 - puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
 - pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 - yhtymäkokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 
3 Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväk-

syminen  
4 Ylijäämän palautus jäsenkunnille 
5 Vuosikertomus 2019 
6 Vaalijalan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 30.4.2020  
7 Kuntayhtymän kehyssuunnitelma vuosille 2021 – 2023 
8 Suoritteiden hinnoittelun perusteet vuodelle 2021 
9 Yhtymäkokousedustajien aloitteet ja hallitukselle osoitettavat  
 kysymykset 
10 Valitusosoituksen antaminen 
 

3 lähettää kokouskutsun ja esityslistan jäsenkuntien hallituksille ja 
kuntayhtymälle ilmoitetuille yhtymäkokousedustajille  

 
4 merkitsee tiedoksi liitteenä nro 8 olevan ääni- ja edustajamäärä-

luettelon. 
 
Päätös: 
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Hallitus  77 §   20.5.2020 
 
 
 
 
 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus 78 § Kuntalain 92 §:n mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, 

joka on tämän lain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätök-
sen. Poissaolo- ja työkokemuslisäpäätökset ovat digitaalisessa 
muodossa. Määräyskirjat, hankintapäätökset ja muut päätökset ovat 
nähtävillä Essi-esityslistajärjestelmässä. Ylläpitomaksupäätökset ja 
muut asiakkaita koskevat päätökset ovat myös nähtävillä Essissä. 

 
  Määräyskirjat  Päätösnumero   
  Kuntayhtymän johtaja 34 - 36  
  Avopalvelujen johtaja 135 - 156 
  Johtava lääkäri  19 - 22 
  Kuntoutuksen johtaja 134 - 166 
  Talouspäällikkö  5 
  Henkilöstöpäällikkö 2 
  Rehtori  - 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja 170 - 253 
  Avopalvelujen johtaja 521 - 590 
  Johtava lääkäri  98 - 126 
  Kuntoutuksen johtaja 731 - 928 
  Talouspäällikkö  30 - 41 
  Henkilöstöpäällikkö 24 - 35 
  Rehtori  44 - 59 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö 61 - 95 
 
  Hankintapäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja H6 - H7 
  Talouspäällikkö  H4 - H5 
   
  Ylläpitomaksupäätökset  
  Talouspäällikkö  162 - 208 
 
  Muut päätökset 
  Avopalvelujen johtaja nro 2 - 13 
  - Perhehoidossa asuvien henkilöiden ruokailukustannukset koronavirus- 
    epidemian ajan/maalis-huhtikuu 2020 
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Hallitus  77 §   20.5.2020 
 
 
 
 
 
Hallitus 77 § 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: 
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Hallitus  78 §   20.5.2020 
 
 
 
 
 
Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus 78 § Saapuneet kirjeet 
 
  Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Vakuutuslainsäädäntöön tarkennuksia, tiedote 8.5.2020 
- Tiedotteita koronavirustilanteesta 

 
  Muuta (nähtävinä Essissä) 

- Julkista hankintaa koskeva valitus/Etelä-Savon Työterveys Oy, 
Markkinaoikeuden päätös 30.4.2020 

- Julkista hankintaa koskeva valitus/Mehiläinen Oy, Markkinaoi-
keuden päätös 5.5.2020 

- Kauppakirja ja vuokrasopimus, Länsirinteen toimintakeskus, 
8.5.2020 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vakuutuslainsaadantoon-tarkennuksia
https://stm.fi/tiedotteet?p_p_auth=LC7mJ9Ka&p_p_id=101_INSTANCE_WEbF8vffQStC&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_WEbF8vffQStC_delta=20&_101_INSTANCE_WEbF8vffQStC_keywords=&_101_INSTANCE_WEbF8vffQStC_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_WEbF8vffQStC_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_WEbF8vffQStC_cur=1
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Hallitus 79 §  20.5.2020 
 
 
 
 
 
 
Muut asiat 
 
Hallitus 79 § 
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Hallitus    20.5.2020 
 
 
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 27.5. - 10.6.2020 yleisessä tietoverkossa 
Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 

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

