
Kurikan kaupunki 

Tilaajalautakunta 

 

 

Sisällysluettelo 5/2022 1 

 

Kokousaika 

 
27.4.2022 klo 17.00 

Kokouspaikka 

 

Ilmajoen terveyskeskus, Westi-sali 

 

8 

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2021 

9 

Tiedoksi saatettavat asiat 

 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/2c4c91ae-efa1-4a14-86d4-5046eeca7094

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Kurikan kaupunki 

Tilaajalautakunta 

 

 

Kokouspöytäkirja 5/2022 2 (13) 

 

Kokousaika 17.00−19.03 

Kokouspaikka Ilmajoen terveyskeskus, Westi-sali 

Jäsenet Myllymäki Anna-Liisa, puheenjohtaja 

Anttila Kyösti, II varapuheenjohtaja 

Filppula Juhani, I varapuheenjohtaja 

Jokilehto Jari 

Kotila Matti, saapui klo 17.08 

Pihlaja Heidi, poistui klo 18.16 

Povalisina Anastassia, poissa 

Pyylampi Pekka 

Reinilä Johanna 

Vainionpää Hilda, varajäsen 

 

 

Muut osallistujat Pusa Anna-Kaisa, Kurikan kaupunginjohtaja, poissa 

Kandolin Olavi, Kurikan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, pois-

sa 

Salonen Harri, Kurikan kaupunginhallituksen edustaja 

Kätevä Marjukka, controller, pöytäkirjanpitäjä 

Snäll Arvi, talousjohtaja, JIK ky, § 8 

 

Asiat 8 - 9 

Laillisuus ja 

päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajat Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Reinilä ja Kyösti Anttila. 

Pöytäkirjan allekirjoitus  

 

Anna-Liisa Myllymäki 

puheenjohtaja 

 

 

Marjukka Kätevä 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirjan tarkastus  

 

Johanna Reinilä 

 

 

Kyösti Anttila 

 
Pöytäkirja on ollut nähtävänä Kurikan kaupungin kirjaamossa ja Ilmajoen kunnanvirastossa 4.5.2022 kello 

10.00−12.00 ja julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.5.2022. 
 

 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/2c4c91ae-efa1-4a14-86d4-5046eeca7094

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Kurikan kaupunki 

Tilaajalautakunta 

 

 

 

27.4.2022 

 

3 

 

 

     TILAAJA/2022/188/212 

 

8 

 

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2021 
 

JIK johtokunta 32 § Kuntalain 13 luvun 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava 

25.3.2022  tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop-

puun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilin-

tarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. 

Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen 

valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesä-

kuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskel-

ma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion 

toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oi-

keat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, ra-

hoituksesta ja toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoi-

tettava liitetiedoissa. Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymään sovel-

letaan, mitä kunnasta säädetään mm. kuntalain 13 luvussa (kunnan ta-

lous). Kuntalain 55 §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymään sovelletaan 

kuntayhtymää koskevia säännöksiä. Kuntalain 120 §:n mukaan liike-

laitoskuntayhtymän tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet 

ja liikelaitoskuntayhtymän johtaja.  

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvi-

tys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutu-

misesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on 

myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen 

liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kunta-

konsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.  Kun-

nanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tu-

loksen käsittelystä. 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava val-

tuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat 

sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden 

tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta 

järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntalain 

123 §:n mukaan tilintarkastajien on toukokuun loppuun mennessä 

tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 

kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 125 §:n 

mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudel-

ta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on 
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myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimie-

limen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle 

viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. JIK ky:n tar-

kastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäko-

koukselle arvionsa (arviointikertomus) yhtymäkokouksen asettamien 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä 

vuonna ja esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joi-

hin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. 

    

Liitteenä on JIK ky:n toimintakertomus vuodelta 2021 sisältäen ta-

seen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tie-

dot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja tilasto-osan. 

 

JIK ky:n toimintatulot olivat yhteensä 132.910.462,58 euroa, tuloar-

vion ylitys 7.262.309,58 euroa, toteuma 105,8 %. Toimintakulut oli-

vat yhteensä 132.141.098,35 euroa, menomäärärahan ylitys 

7.270.158,35 euroa, toteuma 105,8%. Toimintakate oli – 769.364,23 

euroa, mikä alitti 7.848,77 eurolla talousarvion. Rahoitustuotot/-kulut 

nettona olivat -44.411,65 euroa, mikä oli 39.411,65 euroa enemmän 

kulua kuin talousarviossa oli varattu. Poistot olivat 510.418,09 euroa, 

alittaen talousarvion 232,281,91 eurolla. Tilikauden 2020 ylijäämäksi 

muodostui siten 226.663,32 euroa.  

 

Vuoden 2021 talousarvio oli 34.513 euroa ylijäämäinen, eli toteutunut 

alijäämä ylitti talousarvion tuloksen 192.150,32 eurolla. Talousar-

violuvut sisältävät myönnetyt lisätalousarviot. 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee 

kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista 

seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa 

päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajan-

jaksona katetaan. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös 

kuntayhtymiin. 

 

Vuoden 2021 aloittava tase oli 1.025.876,07 euroa alijäämäinen ja lo-

pettava tase 799.212,75 alijäämäinen. 

 

JIK ky:n toimintatulojen yhteensä 7.262.309,58 euron ylitykseen suu-

rimpina tekijöinä oli valtion maksama COVID-19 tuki, jäsenkuntien 

suoritepohjainen menomäärärahojen alituksen kattaminen ja kotikun-

takorvauksien tuloarvioiden ylitykset. 

 

Jäsenkuntamaksuosuuksien tuloarvio ylittyi 3.217.996,25 eurolla (2,9 

%). Valtiolta saadut korvaukset (mm. lääkäreiden koulutuskorvaus ja 
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sotilasvammalain mukaiset korvaukset) ylittyivät 4.146.545,65 eurol-

la (248,8 %). Ylityksen suurin yksittäinen tekijä oli valtion maksama 

COVID-19 tuki, jota JIK kirjasi vuodelta 2021 4.131.474 euroa.  

 

JIK ky:n toimintamenojen 7.270.158,35 euron ylitykseen suurimpina 

tekijöinä oli COVID-19 pandemian aiheuttamat kulut sekä erikoissai-

raanhoidon ja henkilöstömenojen määrärahojen ylitykset.  

 

Koko JIK ky:n osalta henkilöstömenot ylittyivät 1.340.457,96 euroa 

(2,9 %). Henkilöstömenojen ylitykseen vaikutti se, että määräaikaisia 

työsuhteita ja sijaisia käytettiin arvioitua enemmän sekä vakinaisen 

henkilökunnan poissaolojen paikkaamiseen että rekrytointihaasteiden 

takia. 

 

Vakituista henkilöstöä oli vuoden vaihteessa 14 henkilöä vähemmän 

verrattuna vuoteen 2020 ja vastaavasti määräaikaisia 41 henkilöä vä-

hemmän. 

 

COVID-19 pandemian kirjatut suorat kustannukset olivat 

3.439.499,70 euroa. 

 

Palveluseteleiden kokonaiskäyttö ylitti talousarvion määrärahat 

751.679,97 eurolla (9,2%), suurin ylitys liittyi terveydenhuollon os-

toihin, jotka ylittivät talousarvion 517.588,69 eurolla (2302,5%) ja 

muihin palveluseteleihin joiden yhteenlaskettu käyttö ylitti talousar-

viossa varatut määrärahat 309.842,79 eurolla (62,0%).  

 

Lääkäripalveluiden ostot ylittivät talousarviossa varatut määrärahat 

452.444,44 eurolla (72,9%) ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelui-

den ostot 2.537.383,87 eurolla (328%). Viimeksi mainittu kulukohta 

sisältää 2.322.240,27 euroa jotka liittyvät COVID-19 pandemian hoi-

tamiseen. 

 

ICT – kulujen ylitys oli 599.449 euroa (65,9%), ilmaisjakelutarvik-

keiden kysyntä ylitti talousarvion 390.557,58 eurolla (27,1%) ja hoi-

totarvikkeiden kulutus ylitti talousarvion 348.069,01 (33,8%) eurolla. 

Omaishoidon tukea myönnettiin 268.168 euroa enemmän kuin talous-

arviossa oli varattu määrärahoja. 

 

Erikoissairaanhoidon määrärahat ylittyivät 295.599,06 eurolla (0,9%). 

 

Vammaisille annetut avustukset alittivat annetut määrärahat 

166.711,26 eurolla (-6,5%). Koulutus ja kulttuuripalveluiden hankin-

nat alittivat määrärahat 103.283,89 eurolla (53,7%).  
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Vuoden 2021 talousarviossa määriteltiin johtokunnan sitovuustasoksi 

käyttötaloudessa Vastuualue eli Osastotaso 2. Vastuualueittainen 

vuoden 2021 talousarvion toteutuminen on liitteenä. Johtokunnan tu-

lee täten käsitellä Vastuualue -tasoiset tuloarvioiden alitukset ja me-

nomäärärahojen ylitykset, joiden erittelyt seuraavassa: 

 

Hallinnon vastuualueen toimintamenojen ylitys oli yhteensä 

430.803,32 euroa (18,3 %), mikä aiheutui mm. seuraavasta syystä: 

 

ICT - palvelut ylittyivät 431.469,20 eurolla (242,7%). IT kulujen 

nousun taustalla on etätyöskentelyn mahdollistavien ohjelmistojen 

sekä laitteiden hankintaa, että ylläpitoa ja henkilöstöhallinnon ohjel-

mistojen ylläpito sekä kehitys.  

 

Vastuualueen tuloarvio ylittyi 559.237,12 eurolla (312,5 %). Ylityk-

sestä 529.709,44 euroa liittyy pääomavuokran muuttuneeseen kirjaus-

tapaan. Tällä ei ole tulosvaikutusta. 

 

Työterveyspalvelujen vastuualueen toimintamenojen ylitys oli yh-

teensä 29.004,09 euroa (7,6 %), mikä aiheutui mm. seuraavista syistä: 

 

Suurin yksittäinen syy oli laboratorioiden kustannuksien 26.391,81 

euron kohdentaminen käytön mukaan kaikille toiminta alueille. Työ-

terveyspalvelut olivat osa JIK ky:n toimintaa 1.1. – 30.4.2021. 

   

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen vastuualueen toimintamenojen 

ylitys oli yhteensä 4.308.330,79 euroa (6,9 %). Tästä ylityksestä JIK 

ky:n oman toiminnan osuus oli 4.012.731,73 euroa ja erikoissairaan-

hoidon osuus oli 295.599,06 euroa. 

 

Vastuualueen menomäärärahojen ylitykset aiheutuivat mm. seuraavis-

ta syistä: 

                 

Henkilöstömenot vastuualueella ylittyivät yhteensä 628.429,82 eurol-

la (3,5 %). 

 

 Henkilöstömenojen merkittävät ylitykset: 

    - Lääkärien vastaanotto ja ensiapu 458.933,35 euroa (6,8 %) 

    - Akuutti- ja kuntoutusyksiköt 609.061,31 euroa (116,4 %)     

             

 Henkilöstömenojen merkittävät alitukset: 

    - Suun terveydenhuolto - 247.744,85 euroa (-8,0 %) 

    - Mielenterveys- ja päihdetyö – 111.535,43 euroa (-15,8 %) 
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    - Hyvinvointipalvelujen hallinto -84.565,72 euroa (-3,2 %) 

               

Lääkäripalvelujen ostomääräraha ylittyi Lääkärien vastaanotto 

ja ensiapu -kustannuspaikoilla yhteensä 554.834,79 eurolla (227,8 

%). Viikonlopun kiire-vastaanotto on kokonaan toteutettu ostopalve-

luna, lisäksi on ostettu etälääkäripalveluja lääkärinvastaanotoille Il-

majoelle ja Kurikkaan. Etälääkäripalveluja ja lääkäripalveluja on 

myös ostettu ikääntyneiden asumispalveluyksiköihin. 

 

Ilmaisjakelutarvikkeiden (mm. diabeteslaitteet ja tarvikkeet) määrära-

ha ylittyi 217.579,86 eurolla (33,3 %).  

 

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen vastuualueeseen sisältyvän eri-

koissairaanhoidon toimintamenot ylittyivät 295.599,06 

eurolla (0,9 %). Erikoissairaanhoitoon Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-

topiirin (EPSHP) menoihin myönnettiin lisämäärärahoja Kurikan 

osalta 3.140.600 euroa. EPSHP:n laskuttamat palvelumaksut Kurikal-

ta, vuoteen 2020 verrattuna, nousivat 9,3 %. Ilman lähetettä suoraan 

keskussairaalaan hakeutuneiden asiakkaiden määrä nousi Kurikassa 

34 % vuoteen 2020 verrattuna.  

 

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen vastuualueen alijämää rajoitti 

vastuualueen tuloarvion ylittyminen 3.769.562,13 eurolla (6,0 %). 

Tästä tuloarvion ylityksestä valtion COVID-19 avustukset olivat 

3.256.473,91 euroa ja jäsenkuntamaksuosuuksien osuus oli 

817.706,69 euroa. Muut myyntituotot kunnilta ja muilta jäivät kuiten-

kin yhteensä - 477,018 euroa alle talousarvion. 

 

Ikääntyneiden palvelujen vastuualueen toimintamenojen ylitys oli 

1.145985,79 euroa (3,4 %), mikä aiheutui seuraavista syistä: 

 

Henkilöstömenot ylittyivät Ikääntyneiden palvelujen vastuualueella 

657.972,12 eurolla (4,0 %).  

 

   Henkilöstömenojen merkittävät ylitykset:  

     - Asumispalvelut 729.632,70 euroa (9,0%)     

 

Henkilöstömenojen merkittävät alitukset: 

- Ennaltaehkäisevät palvelut -82.808,36 euroa (-7,4 %) 

 

Asumispalveluissa ylitykset tulevat sijaisten palkoista jotka ylittävät 

määrärahat 1.218.987,77 eurolla (267,6%). Vakituisten työntekijöiden 

palkat ovat alittaneet määrärahat - 717.208,84 eurolla (-11,9%). 
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Omaishoidontuen toimintakulut ylittyivät 268.167,61 eurolla (19,9 

%). Asumispalveluiden asiakaspalveluiden ostot ylittivät talousarvion 

110.698,78 eurolla ja kotikuntalain asumispalveluostot 127.657,89 

eurolla (234,8 %)  

 

Kotihoidon ostamat hoitopalvelut muilta kuin palvelusetelituottajilta 

tai muilta kunnilta ylitti talousarvion määrärahat 425.355,91 eurolla 

(6176,5 %). 

 

Ikääntyneiden palvelujen vastuualueen toimintamenojen ylitysten kat-

teena oli myös tuloarvion ylittyminen 1.691.287,23 eurolla (4,8 %). 

Myyntituotot jäsenkunnilta ylitti talousarvion 1.879.818,41 eurolla 

kun taas sosiaalitoimen maksut alittivat talousarvion -103.699,71 eu-

rolla (- 2,5 %) ja myyntituotot muilta kunnilta -86.453,84 eurolla (- 

46,6 %).  

 

Perheiden palvelujen vastuualueen toimintamenojen ylitys oli yhteen-

sä 873.214,86 euroa (3,6 %). Vastuualue koostuu Perhekeskuksesta ja 

Sosiaalipalveluista (Kurikka). Perhekeskuksen toimintamenot ylittyi-

vät 488.000,80 eurolla (12,3 %) ja Sosiaalipalveluiden (Kurikka) toi-

mintamenot ylittyivät 385.215,06 eurolla (1,9 %).  

 

Perhekeskuksen merkittävin talousarvion määräraha ylitys oli tera-

piapalveluiden palvelusetelimenoissa, 444.788,98 euroa (2.323,9 %). 

Ylitys johtui siitä, että talousarviossa edellä mainitut kulut oli talous-

arviossa kirjattu terveydenhuollon menoksi.  

 

Toimintamenojen ylitys sosiaalipalveluissa (Kurikka) johtui mm. seu-

raavista syistä: 

 

Asiakaspalvelujen ostomääräraha ylittyi 732.671,30 eurolla (8,6 %). 

Merkittävä osa tuli kehitysvammaisten ja vammaisten asiakaspalve-

luostoista 457.999,58 euroa (18,1 %) sekä palveluseteliostoista 

329.675,59 euroa (68,7 %). 

 

Avustusten määräraha alittui - 283.228,83 eurolla (-8,0 %). Vammai-

sille annetut avustukset alittivat varatut määrärahat -166.711,26 eurol-

la (-6,5 %) ja muut avustukset kotitalouksille - 181.722,90 eurolla (-

51,1 %)   

 

Sosiaalipalvelujen (Kurikka) osalta henkilöstömenojen määräraha 

alittui -164.835,50 eurolla (- 2,8 %).  
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Sosiaalipalvelujen (Kurikka) toimintamenojen ylitysten katteena oli 

tuloarvion ylittyminen 362.204,60 eurolla (1,7 %). Tästä tuloarvion 

ylityksestä jäsenkuntamaksuosuuden osuus oli 510.858,81 (2,7 %) eu-

roa. Korvaukset muilta kunnilta jäivät -136.016,40 euroa (-32,7 %) 

alle talousarvion, samoin jäivät talousarviosta myös tuet & avustuk-

set, -54.432,11 euroa (-10,1 %). 

 

Perheiden palvelujen koko vastuualueen tulot ylittivät talousarvion 

1.073.335,83 eurolla (4,2 %). Tästä tuloarvion ylityksestä jäsenkun-

tamaksuosuudet ylittivät tuloarvion 379.139,16 eurolla (1,6%) ja 

muut tuet ja avustukset valtiolta 859.189,58 eurolla (100%). Viimeksi 

mainittu koostuu COVID-19 tuista. 

 

Investointimenojen osalta johtokunnan sitovuustasoksi määriteltiin 

vuoden 2021 talousarviossa investointien kokonaissumma. Investoin-

timääräraha oli yhteensä 780.000 euroa, investointimenot olivat yh-

teensä 421.813,88 euroa (54,1 %), joten investointimääräraha alittui 

358.186,12 eurolla. Alitus johtui mm. Kurikan SOTE-keskuksen vii-

västymisestä, siirtymisestä leasing rahoituksen käyttöön ja IT ohjel-

mistojen uusien käyttöoikeusmaksujen kirjaamisesta kuluksi.  

 

Tilaajalautakunnan tilaaman JIK ky:n oman toiminnan osalta suorite-

toteuma oli vuonna 2018 keskimäärin 108,2 % (Ilmajoki 109,1 %, 

Kurikka 103,6 %). Kurikan sosiaalipalvelujen suoritetoteuma oli 89,0 

%. 

 

Jäsenkuntalaskutus toteutui seuraavasti (vertailu muutettuun vuoden 

2021 talousarvioon): 

 

Jäsenkuntalaskutus ylitti muutetun talousarvion yhteensä 

3.217.996,25 eurolla toteumaprosentin ollessa 102,9 %.  

 

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 19 §:ssä ta-

lousarvion toteutumisen seurannasta on säädetty seuraavasti:  

 

"Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä 

muista oleellisista havainnoista on raportoitava yhtymäkokoukselle ja 

jäsenkuntien kunnallisvaltuustoille ajalta 1.1.-31.3., 1.1.-30.6. ja 1.1.-

30.9. Koko toimintavuoden osalta raportointi suoritetaan tilinpäätök-

sen yhteydessä." 

 

Lisätietoja: johtaja Regina Ollilla, puh. 040 570 8739, regi-

na.ollilla@jikky.fi; talousjohtaja Arvi Snäll, puh. 044 790 2525, ar-

vi.snall@jikky.fi. 
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Johtajan ehdotus: 

 

Johtokunta päättää 

 

1) hyväksyä käyttötalouden vastuualue- eli osastotaso 2 -kohtaiset 

menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvion alitukset, liitetaulukon ja 

asiaselostuksen mukaisesti, 

 

2) allekirjoittaa tilinpäätöksen, 

 

3) jättää tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi, 

 

4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yh-

tymäkokouksen käsiteltäväksi, 

 

5) esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 2021 ylijäämä 

226.663,32 euroa liitetään taseen edellisten tilikausien  

yli-/alijäämätilille kuluvan vuoden kirjanpidossa, sekä 

 

6) antaa toimintavuoden 2021 osalta raportin tilinpäätöksen muodossa 

tiedoksi tilaajalautakunnalle ja jäsenkunnille. 

 

7) antaa talousjohtajalle oikeuden tehdä täydentäviä muutoksia toi-

mintakertomukseen. 

 

Talousjohtaja Arvi Snäll toimi asiantuntijana tämän asian esittelyn 

ajan. 

 

Päätös: 

 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

 

Liitteet 

Toimintakertomus vuodelta 2021 

Tuloslaskelma 1-12/2021 

 
_________ 
 

Tilaajaltk 8 § Kokouksessa on asiantuntijana läsnä JIK ky:n talousjohtaja Arvi 

27.4.2022  Snäll kertomassa JIK ky:n tilinpäätöksestä 2021. 

 

  Ehdotus: Tilaajalautakunta merkitsee JIK ky:n tilinpäätöksen vuodelta 

2021 tiedoksi. 
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  Merkitään, että JIK ky:n talousjohtaja Arvi Snälliä kuultiin asiantunti-

jana tämän pykälän käsittelyn ajan. 

 

  Esittelijän kokouksessa tekemä uusi ehdotus: 

 

  Tilaajalautakunta päättää 

 

1) merkitä JIK ky:n tilinpäätöksen vuodelta 2021 tiedoksi, 

 

2) lausua johtokunnalle, että tilaajalautakunta panee huolestuneena 

merkille kustannusten nousevan kehityksen, ja 

 

3) pyytää johtokunnalta konkreettisia esityksiä kustannusten vähen-

tämiseksi. 

 

Päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin. 
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Tiedoksi saatettavat asiat 
 

Tilaajaltk 9 § Tilaajalautakunnalle esiteltiin seuraava asia: 

27.4.2022 

- Kurikan kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 12.4.2022 § 8 

 

  Lisätietoja: controller Marjukka Kätevä, 044 550 2573,  

   marjukka.kateva@kurikka.fi 

 

  Ehdotus: Tilaajalautakunta päättää merkitä asian tiedoksi. 

   

  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen perus-
teet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, 
pykälät 
8, 9 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, 
pykälät 
 
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, 
pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 

 
Oikaisuvaatimusohjeet 
 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen  

kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaisen oikaisuvaatimuksen, pykälät     
hankintalain 80–83 §:n mukaisen hankintaoikaisun, pykälät      

Tilaajalautakunta 
PL 500 
61301 Kurikka 
sähköposti kurikan-kaupunki@kurikka.fi, faksi (06) 451 3777 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän 

kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. 

Oikaisuvaati-
muksen sisältö 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen 

 
Valitusosoitus 
Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (Korsholmanpuistikko 43) 65101 Vaasa, faksi 02 9564 2760,  

sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi, valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomiois-
tuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
Kunnallisvalitus, pykälät 

 
Valitusaika 

30 päivää 
Hallintovalitus, pykälät 

 
Valitusaika 

     päivää 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Pykälät 

 
Valitusaika 

14 päivää 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan 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 

todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Oikeudenkäyn-
timaksu 

Tuomioistuinlain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, joka tällä hetkellä on 260 €. 

Valitusasiakirjo-
jen toimittami-
nen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä klo 16.15. Omalla vastuulla valitusasiakir-
jat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 
valitusajan päättymistä. 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 
Pykälät 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 
Pykälät 

 
Lisätietoja Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle  
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