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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 1 - 3 §   22.1.2020 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Hallitus 1 § 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 15.1.2020.  
 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
   
 
Kokouksen sihteerin valinta 
 
Hallitus 2 § Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen ei ole saapuvilla. Hallintosään-

töä täydentävien määräysten mukaan silloin pöytäkirjanpitäjänä toi-
mii avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala.  

 
  Päätösehdotus: 
 
  Kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii Kirsi Ruutala. 
 
  Päätös: 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hallitus 3 § Tarkastusvuorossa ovat Jorma Räsänen ja Miika Soini. 
 
  Päätös: 
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  4 §   22.1.2020 
 
 
 
 
 
Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuulta 2019   
 
Hallitus 4 § Toimintatuottoja on kertynyt marraskuun loppuun mennessä 62,4 

miljoonaa euroa. Tämä on 96,0 % budjetoidusta ja on 0,4 % budje-
toitua marraskuun lopun kertymää parempi. Edelliseen vuoteen 
verrattuna tuottojen toteutumaprosentti on 6 % parempi. Euromää-
räisesti tuotot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 7,2 miljoonaa 
euroa. 

 
  Jäsenkunnilta saatujen myyntituottojen tuottokertymä oli 87,8 % eli 

39,9 miljoonaa euroa. Tämä on 3,8 % alle budjetoidun. Edelliseen 
vuoteen verrattuna kasvua 0,9 % eli 1,8 miljoonaa euroa. Ulkopuo-
lisilta kunnilta saadut myyntituotot ovat kasvaneet edelliseen vuo-
teen verrattuna 5,4 miljoonaa euroa ja ovat budjetoitua kertymää 
40 % parempi. Kasvu on jatkunut tasaisesti koko vuoden ajan. 

  Prosentuaalisesti kuntalaskutus on kasvanut edellisestä vuodesta 6 
%, josta jäsenkuntien laskutus on kasvanut 4,7 % ja ulkokuntien 54 
%. Talousarviossa jäsenkunnilta saataviin korvauksiin on budjetoitu 
45,4 miljoonaa ja toteutuma marraskuun lopussa oli 39,9 miljoonaa 
euroa. Näin voidaan arvioida, että talousarviosta tultaneen jää-
mään noin 1,9 miljoonaa euroa.  Ulkokuntalaskutuksessa päästä-
neen hieman yli 17 miljoonaan, joka on noin 5 miljoonaa yli budje-
toidun.  

 
  Asiakaslaskutukseen on budjetoitu 2,4 miljoonaa. Toteutuma 

marraskuun lopussa 92,3 % joten asiakasmaksujen osalta päästä-
neen budjettitavoitteeseen. 

 
  Toimintakulut olivat marraskuun lopussa 56,5 miljoonaa euroa. 

Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 3,3 miljoonaa euroa. Toteu-
tumaprosentti oli 89,1 % kun edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 
oli 89,7 %. Toimintakulut ovat hyvin pysyneet talousarvioraamissa 
ollen marraskuun lopussa 1,6 miljoonaa jaksotettua talousarviota 
pienemmät. Palkkoja on maksettu marraskuun loppuun mennessä 
36,4 miljoonaa euroa. Tämä on 0,7 miljoonaa alle budjetoidun. Ko-
konaisuudessaan henkilöstömenot ovat myöskin toteutuneet hie-
man alle budjetoidun. Maksetut palkat tulevat ylittymään budje-
toidusta noin 0,5 – 0,7 miljoonaa euroa. Joulukuussa maksetaan 
normaalia palkanmaksukuukautta enemmän palkkoja johtuen juh-
lapyhistä sekä lisääntyvistä sijaisten määristä ja poikkeuksellisista 
ylitöistä.    
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 4 §  22.1.2020 
 
 
 
 
 
Hallitus 4 § Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,7 miljoonaa alle budjetoidun 

toteutuman ollessa 81,1 %. 
 
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat myöskin toteutuneet 0,4 miljoonaa 

alle budjetoidun toteutuman ollessa 82,6 %. 
 
  Toimintakate oli marraskuun lopussa 5,9 miljoonaa euroa, vuosika-

te 5,8 miljoonaa ja poistot 1,4 miljoonaa. Tilikauden tulos marras-
kuun lopussa +4,4 miljoonaa euroa.  Tämän hetken arvion mukaan 
tilikauden tulos tulisi olemaan noin +2,5 miljoonaa euroa. Tulok-
seen vaikuttavat menojäämäpalkat noin 1,2 miljoonaa euroa, pois-
tot noin 0,7 miljoonaa euroa ja loppuvuoden ostot noin 0,4 miljoo-
naa euroa.  

 
  Investointimenoja on kertynyt marraskuun loppuun mennessä 3,9 

miljoonaa euroa. Investointituloja on kertynyt 1,4 miljoonaa. Net-
toinvestoinnit 2,5 miljoonaa mikä on 61,6 % budjetoidusta. 

 
  Esityslistan mukana on tuloslaskelma ajalta 1.1. – 30.11.2019 sekä 

taulukko pankkitilien alimmista saldoista.    
  
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus merkitsee talousraportin tiedoksi. 
 
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus  5 §   22.1.2020  
 
 
 
 
 
Perhehoidon maksujen tarkistus, perusteet ja ohjeet vuodelle 2020 
 
Hallitus 5 § Liitteenä nro 1 on esitys Vaalijalan järjestämän perhehoidon perus-

teista ja ohjeista vuodelle 2020 eli Perhehoidon sääntökirja 2020. 
Asiasisältöihin ei ole tehty muutoksia edellisen vuoden ohjeistuk-
seen verrattuna. Korotukset perustuvat kuntayhtymän tälle vuodelle 
hyväksyttyyn talousarvioon, perhehoitolakiin sekä sosiaali- ja ter-
veysministeriön antamaan ohjeistukseen. 

 
  Hoitopalkkioiden ja kulukorvauksien perusteena olevia euromääriä 

on Vaalijalassa korotettu vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön 
päättämien indeksikorotusten mukaisesti. Perhehoitajalaissa mää-
riteltyä hoitopalkkion vähimmäismäärää on korotettu ministeriön 
päätöksellä 1.1.2020 alkaen 816,21 euroon/kk. Hoitopalkkion eu-
romääriä on tämän vuoden alusta ministeriön päätöksellä tarkistet-
tu palkkion osalta 2,05 %. Palkkioiden tarkistuksen perusteena on 
työntekijän eläkelakiin perustuva palkkakerroin. Kulukorvauksen 
osalta elinkustannusindeksin pisteluku on noussut edellisestä vuo-
desta 0,77 %, joten kulukorvausten vähimmäismäärää on ministe-
riön päätöksellä tarkistettu indeksin muutosta vastaavasti ylöspäin 
423,31 euroon/kk.  

 
  Vuodelle 2020 korotuksia tehdään pitkäaikaisen perhehoidon 

hoitopalkkion perusmaksuun korotukset (2,05 %).  
  Korotetut hinnat: 
  Maksuluokka 1  816,40 e/kk 
  Maksuluokka 2 918,45 e/kk 
  Maksuluokka 3 1122,55 e/kk 
  Maksuluokka 4 1428,70 e/kk 
 
  Vaativaa hoitoa tarvitsevien osalta hoitopalkkio voidaan erityisistä 

syistä määritellä tapauskohtaisesti. Hoidon tarvetta ja hoitopalkkion 
määrää arvioidaan vuosittain.  

 
  Lyhytaikaisen perhehoidon maksuja korotetaan 2,05 % ja kulukor-

vausta 0,77 %. Hoitopalkkio lyhytaikaisessa perhehoidossa on 67 - 
92 euroa/hoitopäivä ja kulukorvaus 33,35 euroa/hoitopäivä. Osa-
vuorokautisessa perhehoidossa (hoitopäivän pituus alle 12 tuntia) 
hoitopalkkio on 34 - 46 euroa/hoitopäivä ja kulukorvaus 16,75 eu-
roa/hoitopäivä. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 5 §  22.1.2020 
 
 
 
 
 
Hallitus 5 § Kulukorvausten vähimmäismääriä esitetään korotettavaksi aiemmin 

tehtyjen toimeksiantosopimusten osalta 0,77 % ylöspäin. Kulukor-
vauksen perusmaksu on Vaalijalassa ollut vuonna 2019 vähim-
mäismäärää korkeampi (554 e/kk). Kulukorvauksen perusmaksun 
vähimmäismäärää korotetaan siitä huolimatta ministeriön ohjeen 
mukaisesti 0,77 %. Kulukorvauksen perusmaksu on vuonna 2020 
Vaalijassa 559 e/kk. Käynnistämiskorvauksen enimmäismääräksi 
esitetään 1.1.2020 alkaen perhehoitolain 18 §:n mukaisesti 
3006,24 euroa. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus  
 

1 korottaa 1.1.2020 alkaen Vaalijalan perhehoitajien voimassa 
olevien sopimusten mukaisia pitkäaikaisen hoidon hoitopalk-
kioita sekä lyhytaikaisen perhehoidon palkkioita 2,05 % ja ku-
lukorvauksia 0,77 %, käynnistämiskorvauksen enimmäismää-
rä on 3006,24 euroa 
 

2 hyväksyy Perhehoidon sääntökirjan 2020 liitteen nro 1 mukai-
sena. 

 
  Päätös:     
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

Hallitus  6 § 

Kokouspäivämäärä 

22.1.2020 

Länsirinteen toimintakeskuksen tilojen myynti 

Hallitus 6 § Länsirinteen toimintakeskus sijaitsee osoitteessa Niilontie 7, Piek-
sämäki. Toimintatilat omistaa Vaalijala ja samassa rakennuskoko-
naisuudessa on myös Pieksämäen kaupungin omistamat tilat, jois-
sa toimii yksityinen päiväkoti. Tiloilla on mm. yhteinen ilmanvaihto-
kone. Rakennukset ovat vuodelta 1981. Tontin omistaa Pieksämä-
en kaupunki. 

Länsirinteen tiloista (noin 324 m2) on tehty kuntoarvio sekä va-
lesokkelien kuntotutkimus ja alapohjarakenteiden kosteuskartoitus. 
Niiden perusteella tilojen pitkäaikainen käyttö edellyttäisi mittavia 
korjauksia tulevaisuudessa. 

Pieksämäen kaupunki aikoo laittaa myyntiin oman osuuteensa 
rakennuskokonaisuudesta tämän vuoden aikana ja tässä yhtey-
dessä olisi mahdollisuus laittaa koko rakennuskokonaisuus myyn-
tiin. Länsirinteen toimintakeskus jäisi toistaiseksi tiloihin vuokra-
laiseksi. Vuokraa voitaisiin maksaa 5 e/m2/kk, sisältäen kaikki käyt-
tö-, huolto- ja hoitokustannukset sekä viranomaistarkastusmaksut. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet asettaa Länsirin-
teen toimintakeskuksen tilat myyntiin yhdessä Pieksämäen kau-
pungin kanssa, myyntihinnan hyväksymisestä hallitus päättää huu-
tokaupan jälkeen. 

Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus   7 §   22.1.2020  
 
 
 
 
 
Vattuvuoren palvelukodin neliövuokran vahvistaminen 
 
Hallitus 7 § Vaalijalan kuntayhtymä on käynnistämässä Varkauteen Vattuvuo-

ren palvelukodin toimintaa. Palvelukotiin muuttaa 15 asukasta 
28.2.2020 alkaen. Kymmenen asukasta asuu Vaalijalan kuntayh-
tymän vuokralaisena Varkauden Vanhaintukisäätiöltä välivuokra-
tuissa tiloissa (Vattuvuorenkatu 36, B-rappu). Muut palvelukotiin 
muuttavat asukkaat ovat vuokrasuhteessa Varkauden Vanhaintu-
kisäätiöön asuen saman kiinteistön A-rapussa. B-rapussa on asuk-
kaita varten yhteisiä oleskelutiloja, ruokailutila, sauna- ja pesuhuo-
netilat sekä työntekijöiden toimisto- ja sosiaalitilat. Kiinteistön pyyk-
kihuone on asukkaiden käytettävissä. 

 
  Asuntokohtaisen vuokran määrittämistä varten hallitus vahvistaa 

välivuokrattaville asunnoille neliövuokran. Vuokran täytyy kattaa 
kiinteistön ylläpitokulut ja vuokrausriskin.  

 
  Kymmenen asunnon ja yhteisten tilojen yhteispinta-ala on 518,2 m2 

(asunnot 309 m2, yhteiset tilat 172,2 m2, henkilökunnan tilat 37 m2). 
Varkauden Vanhaintukisäätiö pintamaalaa tilat ennen vuokrasopi-
muksen alkua ja suorittaa muita sovittuja kunnostustöitä. Neliö-
vuokralla 10,50 euroa/neliö kiinteistön kustannukset pystytään kat-
tamaan. Vuokra sisältää pesutupamaksun ja kiinteistöhuollon kus-
tannukset. Asukas solmii oman sähkösopimuksen ja maksaa säh-
kön käytöstä kulutuksen mukaan. Asukas maksaa vesimaksua 15 
e/kk ja saunamaksua 10 e/kk Varkauden Vanhaintukisäätiölle. 
Asukas ottaa oman kotivakuutuksen. Asuntokohtainen vuokralas-
kelma on liitteenä nro 2. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus vahvistaa Vattuvuoren palvelukodin neliövuokraksi 

1.2.2020 alkaen 10,50 euroa.  
  
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus 8 §   22.1.2020  
 
 
 
 
 
Vaalijalan asema sote-uudistuksessa 
 
Hallitus 8 § Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuntayhtymän 

johtaja kävivät 22.12.2019 tapaamassa eduskunnassa perhe- ja 
peruspalveluministeri Krista Kiurua ja kansanedustajia. Ministeri 
antoi Vaalijalalle tehtäväksi esittää oman näkemyksensä eräiden 
erityisen vaativien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien toteutta-
misesta Suomessa. Vaalijalan esitys toimitettiin ministerille 
10.1.2020. Esitys on toimitettu myös STM:n kansliapäällikkö Kirsi 
Varhilalle ja vammaispalvelulakiuudistusta valmistelevalle lakimie-
helle. 

 
  Vaalijala on viimeisten viiden vuoden aikana suunnannut palvelu-

toimintaansa myös jäsenkuntien ulkopuolelle, valtakunnalliseksi 
palveluntuottajaksi. Toiminta on alkanut osaamis- ja tukikeskuksen 
kuntoutuksesta ja laajentunut myös avopalvelujen puolelle. Tätä 
kautta Vaalijala on kerännyt kokemuksia ja tietoja asiasta. Tällaista 
tietoa on harvalla toimijalla Suomessa. 

 
  Viestinnässä valtakunnalliseen valmisteluun Vaalijala on kiinnittä-

nyt huomioita erityisen vaativien palvelujen tuottamisen turvaa-
miseksi sote-uudistuksessa. Palvelujen toteuttaminen edellyttää 
ylimaakunnallista ja valtakunnallista toimintamallia. Keskitetty ra-
hoitus turvaisi valtakunnalliset erityisen vaativat palvelut parhaiten. 
Tehtävä tulisi sisältyä tulevaan lainsäädäntöön. 

 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus keskustelee asiasta.  
  
  Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 

Hallitus 9 § 

Kokouspäivämäärä 

22.1.2020 

Adoptiovanhemman oikeus palkalliseen lomaan vanhempainvapaan alkuun 

Hallitus 9 § Vaalijalan työntekijä on tehnyt aloitteen adoptiovanhemman oikeu-
desta 72 ensimmäisen arkipäivän palkkaan samalla tavalla kuin 
biologisen lapsen synnyttyä, liite nro 3. Kelan etuudet ovat saman 
sisältöiset biologisen vanhemman ja adoptiovanhemman kohdalla, 
mutta palkallisen ajan kohdalla ero on olemassa. 

Vaalijalan johtoryhmä ja luottamusmiehet puoltavat aloitteen hy-
väksymistä. 

Vaalijalan kokonaisuudessa mahdollinen kustannus ei tule ole-
maan kohtuuton, mutta yksittäisen työntekijän kohdalla se on mer-
kittävä vastaantulo. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus myöntää adoptiovanhemmalle palkallisen vapaan 72 en-
simmäisen arkipäivän osalta samalla tavalla kuin biologisen lapsen 
synnyttäneelle. 

Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Hallitus   10 §   22.1.2020 
 
 
 
 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Hallitus  10 § 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 nähtävillä kokouksessa. 

 
  Määräyskirjat  Päätösnumero   
  Kuntayhtymän johtaja 126 - 130, 1 - 12 
  Avopalvelujen johtaja 872 - 891, 1 - 16 
  Johtava lääkäri  33, 1 - 3 
  Kuntoutuksen johtaja 1023 - 1046, 1 - 25 
  Talouspäällikkö  16, 1 
  Henkilöstöpäällikkö - 
  Laatupäällikkö  - 
  Rehtori  - 
 
  Poissaolopäätökset 
  Kuntayhtymän johtaja 300 - 316, 1 - 13 
  Avopalvelujen johtaja 1247 - 1344, 1 - 65 
  Johtava lääkäri  189 - 202, 1 - 8 
  Kuntoutuksen johtaja 2617 - 2746, 1 - 50 
  Talouspäällikkö  - 
  Henkilöstöpäällikkö 20, 1 - 2 
  Laatupäällikkö  1 - 2 
  Rehtori  84 - 90, 1 - 2 
 
  Työkokemuslisäpäätökset 
  Henkilöstöpäällikkö - 
 
  Hankintapäätökset 
  Talouspäällikkö  H15 
   
  Ylläpitomaksupäätökset  
  Talouspäällikkö  270 - 274 
 
  Muut päätökset 
  Avopalvelujen johtaja 8 - 10/2019 
  - Henkilökunnalta perittävät ateriakorvaukset 1.1.2020 alkaen 
  - Kuntahinnan tarkistaminen (2 kpl, nähtävänä kokouksessa) 
  Talouspäällikkö  2/2019 
  - Henkilökunnalta perittävät ateriakorvaukset 1.1.2020 alkaen 
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Hallitus  10 §   22.1.2020 
 
 
 
 
 
Hallitus 10 § 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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Tiedoksiannot hallitukselle 
 
Hallitus 11 § Saapuneet kirjeet 
 
  Kuntaliitto 

- Uusi hallintoprosessilaki, yleiskirje 19.12.2019 
- Vuoden 2019 yleiskirjeluettelo, yleiskirje 8.1.2020 
- Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät pääosin 

ennallaan, yleiskirje 8.1.2020 
 

  Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Rajoituslain voimassaoloa jatketaan ja sote-ulkoistusten ehtoja 

tiukennetaan, tiedote 19.12.2019 
- Työeläkelainsäädäntöön useita muutoksia, tiedote 30.12.2019 

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

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/uusi-hallintoprosessilaki
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2020/vuoden-2019-yleiskirjeluettelo
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2020/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksut-pysyvat-paaosin-ennallaan-vuosina-2020
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2020/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksut-pysyvat-paaosin-ennallaan-vuosina-2020
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/rajoituslain-voimassaoloa-jatketaan-ja-sote-ulkoistusten-ehtoja-tiukennetaan
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/rajoituslain-voimassaoloa-jatketaan-ja-sote-ulkoistusten-ehtoja-tiukennetaan
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoelakelainsaadantoon-useita-muutoksia
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Muut asiat 
 
Hallitus  12 § 
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Hallitus    22.1.2020 
 
 
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 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen 

toimiston virallisella ilmoitustaululla Nenonpellossa 24.1.2020 kello 8.00 - 15.00 sekä Vaalija-
lan yleisessä tietoverkossa https://www.vaalijala.fi/poytakirjat  

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

