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Kunnanhallituksen kokouksen alussa klo 15.00-16.05 Ely-keskuksen
liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Harri Vitikka.kertoi tienpidon ajankohtaisista
asioista, mm. Koskitien ja Patosillan kunnosta, mahdollisesta tiesuunnitelman
laatimisesta, raskaan liikenteen rajoittamisesta yms.
10 §

VUODEN 2018 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN /
TEKNISTEN PALVELUIDEN VASTUUALUE

Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh. 0400 131 174
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan
ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot,
liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden
tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Määräraha- ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.
Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat
käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta.
Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2019 –
2020 kokouksessaan 18.12.2017, 56 §. Tällöin tekniset palvelut vastuualueelle
bruttomenoiksi hyväksyttiin -1.652.640 € ja tuloiksi 1.191.880 €, jolloin
nettomenoiksi jäi -460.760 €. Menot sisältävät poistoja -511.310 €.
Liitteenä n:o 1 on teknisten palveluiden käyttösuunnitelma.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy 2018 talousarvioon perustuvan tekniset palvelut
vastuualueen käyttösuunnitelman.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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TYÖOHJELMA VUODELLE 2018

Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh. 0400 131 174
Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnallistekniikan ja
talonrakentamisen työohjelmasta.
Vuoden 2018 talousarvion investointiosassa on hankekohtainen investointiohjelma
vuosille 2018 - 2020. Tekninen toimi on laatinut hankekohtaisen työohjelman
vuodelle 2018 hyväksytyn talousarvion investointiosan pohjalta seuraavasti:
Kp / Hanke

KS 2018

Tot.

9020 Perusturva / investoinnit
90201 Vanhustenhuolto
• Vanhainkodin muutostyöt.

-230 000

01 - 06

- 50.000

05 - 09

-200.000

01 - 12

9030 Sivistystoimi / investoinnit
90303 Talonrakennuksen pieninvestoinnit
• Kirkonkylän koulun ja kirjaston muutostyöt

9040 Tekninen toimi / investoinnit
90703 Korkeakosken vesihuollon saneeraus
• Korkeakosken vesihuollon saneeraus

Investoinnit yhteensä
Rakennuttaminen
Rahoitusosuudet valtiolta

-480 000
130.000

Yhteensä

-350.000

EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy laaditun työohjelman ja päättää, että työohjelma toimii
investointien käyttösuunnitelmana.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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VUODEN 2018 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN /
HALLINNON VASTUUALUE
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan
ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot,
liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden
tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Määräraha- ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.
Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat
käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan
tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi
ja osatuloarvioiksi.
Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2019 –
2020 kokouksessaan 18.12.2017, 56 §. Tällöin hallinnon vastuualueen
bruttomenoiksi hyväksyttiin -926.350 € ja tuloiksi 56.250 €, jolloin nettomenoiksi jää
-870.100 €.
Liitteenä n:o 2 on hallinnon käyttösuunnitelma.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy 2018 talousarvioon perustuvan hallinnon
käyttösuunnitelman.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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VUODEN 2018 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN /
HYVINVOINTIPALVELUJEN VASTUUALUE
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan
ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot,
liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden
tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Määräraha- ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.
Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat
käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan
tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi
ja osatuloarvioiksi.
Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2019 –
2020 kokouksessaan 18.12.2017, 56 §. Tällöin hyvinvointipalvelut vastuualueen
bruttomenoiksi hyväksyttiin -10.751.800 € ja tuloiksi 528.720 €, jolloin nettomenoiksi
jää -10.223.080 €. Menot sisältävät poistoja -4.920 €.
Liitteenä n:o 3 on hyvinvointipalvelujen käyttösuunnitelma.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy 2018 talousarvioon perustuvan hyvinvointipalvelujen
käyttösuunnitelman.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2018
Valtiovarainministeriö on ilmoittanut 28.12.2017 kuntaan saapuneella kirjeellä
kunnan valtionosuudet vuodelle 2018. Valtiovarainministeriö myöntää kunnan
peruspalveluiden valtionosuuden sekä päättää verotuloihin perustuvasta
valtionosuuden tasauksesta. Valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta sekä kotikuntakorvauksista säädetään kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa (1704/2009).
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetussa laissa (1705/2009) sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa
(1765/2009) tarkoitetut valtionosuudet.
Valtionosuudet tilitetään kunnille yhdistettynä maksatuksena kuukausittain yhtä
suurina erinä kuukauden 11. päivänä.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus muodostuu seuraavista
valtionosuusperusteista:
- valtionosuustehtävien laskennallisista kustannuksista ja
- syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen
kunnan lisäosien määräytymisperusteista.
Kunnalle myönnetään valtionosuutta lainsäädännössä määriteltyjen tehtävien
hoitamiseen. Em. tehtävien järjestämisestä syntyvistä laskennallisista
kustannuksista vähennetään kunnan omarahoitusosuus, joka vuonna 2018 on
3.599,08 euroa (v. 2017 3.627,38 eur) asukasta kohden. Näin saatuun
euromäärään lisätään kunnan syrjäisyyden ja työpaikkaomavaraisuuden lisäosat.
Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään vielä seuraavilla
erillä:
- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus,
- verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen muutoksen neutralisointi
kunta-valtio suhteessa,
- vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus,
- työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa,
- vuoden 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä tasaus,
- veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa,
- maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto
- perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä vähennys
- kilpailukykypakettiin liittyvä vähennys
- eläketukeen liittyvä vähennys sekä
- määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset.
Kunnalle myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä, koska
kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin euromäärä, joka
saadaan jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotulot kuntien

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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yhteenlasketulla asukasmäärällä. Kunta saa tasauslisää 80 % tasausrajan ja
kunnan asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon erotuksesta.
Kunnan laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan huomioon kunnallisvero ja
kunnan osuus yhteisöverosta sekä 50 % ydinvoimalaitosten laskennallisesta
kiinteistöverosta.
2016

2017

2018

2.033
euroa

1.988
euroa

1.957
euroa

7.682.840
2.260.097

7.378.561
2.297.320

7.306.745
2.331.867

489.678

483.348

454.123

10.432.615

10.159.228

10.092.735

7.401.645

7.211.231

7.043.400

74.889

70.632

75.484

668.422

626.523

622.996

243.987

82.147

-

Verotuloihin perustuva valtionosuuden
tasaus

1.012.207

1.024.944

911.864

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus

5.030.476

4.752.243

4.659.679

44.180
-70.313
-553.743

40.756
-48.644
-466.610

44.281
-37.769
-420.499

Asukasmäärä
Sosiaali- ja terveydenhuollon
laskennalliset kustannukset
Esi- ja perusopetuksen laskennalliset
kustannukset
Kirjastojen laskennalliset kustannukset
Yleisen kulttuuritoimen
määräytymisperusteet
Taiteen perusopetuksen
määräytymisperusteet
Ikärakenne
Sairastavuus
Muut laskennalliset kustannukset
(työttömyysaste, vieraskieliset,
asukastiheys, koulutustausta)
Valtionosuuden laskennalliset perusteet
yhteensä
Kunnan omarahoitusosuus
Yleinen osa
Lisäosat (työpaikkaomavaraisuus)
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja
lisäykset (järjestelmämuutokset,
tasaukset)
- mistä elatustuen takaisinperinnän
palautus 2013
Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus
Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus
2015 (uusi)

Kotikuntakorvaustulot
Kotikuntakorvausmenot
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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4.450.600

4.277.745

4.245.692

370.881

356.477

353.807

Kunnan vuoden 2018 talousarviossa on arvioitu valtionosuuksia kertyvän
seuraavasti:
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Verotuloihin perustuva valtionosuus
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus
Yhteensä

3.747.000 euroa
911.000 euroa
- 466.000 euroa
4.192.000 euroa

Erotus maksuun tulevaan valtionosuuteen nähden on 53.692 euroa.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan vuoden 2018 valtionosuuspäätökset.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEIDEN
HYVÄKSYMINEN
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset
toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Määräraha- ja tuloarviot esitetään
talousarviossa bruttomääräisinä. Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja
taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2020 kokouksessaan 18.12.2017.
Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat
käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta.
Kunnan hallintosäännön mukaan ohjausta ja valvontaa varten kunnanhallitukselle
on annettava kirjanpitoon perustuvia ajan tasalla olevia toimintaa ja taloutta sekä
talousarvion toteutumista koskevia seurantaraportteja siten, kun niistä on päätetty
talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat
kunnan hallintosäännön ohella vuoden 2018 talousarvion toimeenpanon ohjeena,
ellei kunnanhallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion täytäntöönpano-ohje
koskee kaikkia palvelualueita ja niiden alaisia vastuuhenkilöitä sekä muita po.
asioita hoitavia henkilöitä.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sisältävät mm. yleisiä ohjeita taloudenpidosta,
talousarvion noudattamisesta, käyttösuunnitelmien laatimisesta, raportoinnista ja
henkilöstöasioiden käsittelystä.
Talouden seurannan osalta täytäntöönpano-ohjeessa esitetään, että talousarvion
toteutumisen seuranta tehdään kunnanhallitukselle kolme kertaa vuodessa, kuten
on tähänkin mennessä menetelty. Raportoinnissa hyödynnetään Kuntamaisema
-järjestelmää.
Uuden kuntalain myötä kunnan taloudenpitoon tullut merkittävä muutos on se, että
vuodesta 2017 lähtien kriisikuntamenettely perustuu kuntakonsernia koskeviin
tietoihin. Tämän johdosta talousarviovuoden aikana on tarpeen seurata
aikaisempaa aktiivisemmin myös kuntakonsernin yhtiöiden talouden tilaa.
Kunnanhallitukselle tehtäviin raportointeihin lisätään jatkossa myös
konserniyhtiöiden taloustilanneraportit. Lisäksi kuntakonserniyhtiöiden hallintoon
nimettyjen kunnan edustajien tulee raportoida kunnanhallitukselle yhtiöiden
toiminnasta ja taloudesta säännönmukaisesti vähintään neljä kertaa vuodessa sekä
aina, kun yhtiöiden toiminnassa tai taloudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
Kunnanhallituksen tulee toimittaa valtuustolle talousarvion ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutumisraportin 31.8. tilanteesta ja niistä johdetun
tilinpäätösennusteen sisältäen merkittävimpien konserniyhtiöiden toteumaraportit ja
tilinpäätösennusteet.
Liitteenä n:o 4 vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2018 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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TALOUS- JA VELKANEUVONNAN SEURANTARAPORTTI
Oriveden kaupungin talous- ja velkaneuvoja Kirsti Lattunen on lähettänyt 2.2.2018
kuntiin talous- ja velkaneuvonnan seurantaraportin ajalta 1.1. - 31.12.2017.
Raportin mukaan yhteistyö on sujunut entisten vuosien tapaan. Oriveden kaupungin
hoitamaan alueeseen kuuluvat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Mänttä-Vilppula, Ruovesi,
Virrat, Juupajoki ja Orivesi. Jono velkaneuvontaan on tällä hetkellä noin neljä
viikkoa. Talous- ja velkaneuvonnassa työskentelee yksi päätoiminen neuvoja sekä
osa-aikainen toimistotyöntekijä (50 % työajasta).
Velkaneuvonnan rahoitukseen saatiin vuonna 2017 peruskorvausta 0,70 €/asukas
(v. 2016 0,70 €/as., v. 2015 0,74 €/as, v. 2014 0,74 €/as, v. 2013 0,76 €/as ja v.
2012 0,78 €/as). Lounais-Suomen aluehallintovirasto jakoi lisäkorvausta Oriveden
neuvonta-alueelle osa-aikaisen toimistotyöntekijän palkkakustannuksiin 7.551 € (v.
2016 = 7.462 €, v. 2015 = 15.228 €, v. 2014 = 9.772 €, v. 2013 = 10.800 €, v. 2012
= 12.300 €). Kuntia laskutettiin 0,50 €/asukas v. 2017.
Raportin mukaan velkaneuvontaan kirjattiin vuonna 2017 uusia asiakkaita 179.
Asiakaskäyntejä oli kaikkiaan 306, puhelinneuvontaa 495, sähköpostineuvontaa
137 ja kirjallista neuvontaa 61 eli yhteensä 999 neuvontatapahtumaa. Asiakkaiden
ajanvarauspyynnöt ja yhteydenotot sähköpostin välityksellä ovat lisääntyneet.
Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyy vuoden 2019 alusta alkaen
aluehallintovirastoilta sekä kunnilta oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi.
Uudistuksella pyritään yhdenmukaistamaan talous- ja velkaneuvonnan palveluja
sekä parantamaan sähköisiä palveluja. Muutoksen seurauksena talous- ja
velkaneuvonnan ohjaus ja valvonta siirtyvät Kilpailu- ja kuluttajavirastolta
oikeusministeriölle. Uudistuksessa talous- ja velkaneuvonnan päätoiminen
henkilöstö siirtyy tietyin edellytyksin oikeusapu- ja edunvalvontapiireihin
oikeusaputoimistojen palvelukseen. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan
liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä.
Esityslistan ohessa on raportti kokonaisuudessaan (ei julkinen).
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talous- ja velkaneuvonnan seurantaraportin
vuodelta 2017.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Pekka Maasilta poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen
klo 16.35.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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JUUPAJOEN KUNTASTRATEGIA 2025
Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää
kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon
-

kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
omistajapolitiikka
henkilöstöpolitiikka
kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi
ja seuranta.
Kuntastrategia ohjaa päätöksentekoa poliittisesti ja toiminnallisesti. Strategia
velvoittaa valtuustoa ottamaan selkeästi kantaa siihen, mihin kunnan voimavarat
pitkällä aikavälillä suunnataan ja miten kunta toimintansa järjestää.
Pitkän aikavälin kuntastrategia on otettava huomioon talousarvion ja –suunnitelman
laatimisessa. Kuntalain mukaan talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että
ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan.
Juupajoen kuntastrategiaprosessi käynnistyi tammikuussa 2017, jolloin pidettiin
vanhan valtuuston strategiatyöpaja. Huhtikuussa järjestettiin verkostoseminaari
kunnan yhdistys-, yritys- ja muille organisaatiotoimijoille. Syksyllä strategian
laatimista on jatkettu uuden valtuuston kanssa eri seminaareissa ja työpajoissa.
Tulevaisuuden kunnassa korostuvat osallistaminen, verkostojen hyödyntäminen ja
uudenlaiset kumppanuudet. Siksi on tärkeää ottaa strategiatyöhön mukaan myös
kuntalaiset. Joulukuun alussa toteutettiinkin kuntalaiskysely (30.11. - 15.12.2017).
Kyselyyn saattoi vastata sähköisesti nettilinkin kautta tai paperisella
vastauslomakkeella, joita oli saatavilla kunnanvirastolla, kirjastolla sekä eri
tapahtumissa. Kysely on asukkaille vaivaton keino osallistua kunnan toimintaan ja
tulevaisuuden linjausten pohdintaan.
Vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 134, mikä on n. 7 % kunnan asukkaista.
Vastausprosentti on varsin hyvä.
Yhteenvetona kyselyaineistosta voidaan todeta, että
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Juupajoella elää lämminhenkinen yhteisö, joka haluaa osallistua toiminnan
kehittämiseen yhdessä kunnan kanssa.
Strategiaprosessi on toteutettu yhteistyössä BDO Oy:n kanssa osana
kuntaorganisaatioiden Hyve –hanketta, jossa Juupajoen kunta on ollut mukana.
Stretegiaprosessia on johdatellut ja luonnosta koonnut BDO:n asiantuntija Heini
Ruski.
Em. työpajojen, kyselyn ja sparraustilaisuuksien pohjalta on koottu Juupajoen
kunnan strategialuonnos, jonka visio on tiivistettävissä lauseeseen ”Elämää
yhteisöstä – kasvua yrityksistä”.
Juupajoen kuntastrategia on kunnan kehittämissuunnitelma vuoteen 2025 saakka.
Se koostuu neljästä päämäärästä, jotka meidän on saavutettava menestyäksemme.
Lisäksi strategia sisältää toimenpiteitä ja tavoitteita, joissa meidän on onnistuttava
jo kuluvalla valtuustokaudella. Strategia ohjaa kunnan toimintaa, kun pidämme sitä
esillä arjessa ja sitoudumme siihen. Strategia on päätöksenteon selkänoja.
Strategialuonnoksen neljä päämäärää ovat:
1. houkutteleva asuinpaikka: houkuttelemme Juupajoelle uusia asukkaita;
luomme hyvän arjen edellytykset
2. elinvoimaiset palvelut; johdamme palveluja fiksusti ja järjestämme ne
verkoston tuella
3. kukoistava yhteisö; luomme uudenlaista yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia
saattamalla toimijoita yhteen
4. vahvat yritykset; tuemme elinkeinoelämää ja luomme edellytyksiä uudelle
yritystoiminnalle.
Strategialuonnoksesta on pyydetty nuorisovaltuuston lausunto. Nuorisovaltuusto on
kokouksessaan 31.1.2018 todennut, että sillä ei ole muutostarpeita luonnokseen.
Esityslistan liite nro 5 Kuntalaiskyselyn tulokset.
Esityslistan liite nro 6 Juupajoen kuntastrategialuonnos.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Juupajoen
kuntastrategian 2025.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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TAMPEREEN KESÄYLIOPISTON HALLITUKSEN JÄSENYYS
Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta, sekä muuta
ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta.
Kesäyliopiston koulutus on avointa kaikille iästä ja aikaisemmasta koulutuksesta
riippumatta. Tampereen kesäyliopistossa opiskelee vuosittain n. 5000 opiskelijaa
500 eri kurssilla tai koulutuskokonaisuudessa. Opetustunteja kertyy n. 13 000/vuosi.
Tampereen kesäyliopiston ylläpitäjä on Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry.
(perustettu 1955), jonka jäseninä ovat kaikki pirkanmaalaiset korkeakoulut ja kunnat
sekä 4 henkilöjäsentä. Toiminta-alue on Pirkanmaan maakunta.
Kesäyliopiston johtokuntana toimii kesäyliopistoyhdistyksen hallitus.
Tampereen kesäyliopiston strategiset linjaukset
1. Tuomme eri yliopistojen ja korkeakoulujen tarjontaa Suomesta ja ulkomailta
Pirkanmaalle asiakastarpeiden mukaisesti.
2. Huolehdimme siitä, että opiskelijat saavat meiltä vaivattomasti sen mitä
hakevat – tavoitteenamme ovat pysyvät ja toistuvat asiakassuhteet.
3. Kasvatamme tunnettuuttamme niin, että ihmiset tuntevat Tampereen
kesäyliopiston ja tietävät, mitä se voi tarjota.
4. Omistajiemme tulee tietää, mitä teemme, ja ymmärtää mahdollisuutemme.
Olemme korkeakoulujen arvostettu yhteistyökumppani ja maakunnan kuntien
ykköskouluttajia.
5. Vastaamme kilpailuun ammatillisessa täydennyskoulutuksessa vahvalla
osaamisella, kustannustehokkaalla tuotannolla ja ainutlaatuisella
kouluttajaverkostolla.
6. Pidämme taloutemme tasapainossa, ja varaudumme mahdolliseen julkisen
rahoituksen vähenemiseen.
7. Tampere3-hankkeen etenemisen mukaisesti olemme valmiita lisäämään
tehtäviämme ja syventämään yhteistyötämme jäsenkorkeakoulujemme
kanssa.
Kesäyliopiston hallituksessa on ollut kuntien edustajia seutukunnittain. YläPirkanmaan edustus on vapautunut, kun Arto Juurakko (Mänttä-Vilppulasta) siirtyy
toisiin tehtäviin.
Ylä-Pirkanmaan edustajina hallituksessa ovat olleet mm:
-

sivistystoimenjohtaja Riitta Juusenaho, alkuvuosi 2017
hankepäällikkö Heidi Tanhua 2014 - 2016
rehtori Pekka Sairanen 2007 - 2013
sivistystoimenjohtaja Simo Sinervo 2005 - 2006
sivistystoimenjohtaja Arja Saarinen 2001 – 2004.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Ylä-Pirkanmaan kuntajohtajien kesken käydyssä neuvottelussa on päädytty
esittämään Juupajoen kunnanjohtaja Pirkko Lindströmiä Tampereen kesäyliopiston
hallitukseen.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää nimetä Ylä-Pirkanmaan edustajaksi Tampereen
kesäyliopistoon kunnanjohtaja Pirkko Lindströmin.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 2/2018

KUNNANHALLITUS

12.2.2018

19 §

36

NOKIAN KAUPUNGIN MAHDOLLINEN LIIITTYMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAJUUPAJOKI YHTEISTOIMINTA-ALUEESEEN
Nokian kaupunki etsii ratkaisua, jolla se voisi rakentaa uuden hyvinvointikeskuksen
ja turvata kuntalaistensa lähipalvelut sosiaali- ja terveyspalveluissa. Nykyinen
Nokian kaupungin terveyskeskus on pahoin vaurioitunut mikrobien vuoksi, ja
kaupunginvaltuusto on päättänyt periaatteellisesti uuden hyvinvointikeskuksen
rakentamisesta tammikuussa 2017. Kaupunki on saanut hyvinvointikeskukselle
sosiaali- ja terveysministeriön (STM) poikkeusluvan, jotta se voi rakentaa uudet,
terveelliset tilat. Hyvinvointikeskukseen on tarkoitus tuoda sekä sosiaali- että
terveyspalveluita sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti.
STM:n tulkinnan mukaan uusi hyvinvointikeskus ei kuitenkaan varmuudella siirtyisi
maakunnan vastuulle sote-uudistuksen yhteydessä, vaikka keskukselle on STM:n
poikkeuslupa. Tämän vuoksi kaupungin on harkittava erilaisia ratkaisuja
välttääkseen toimitiloihin liittyvän taloudellisen riskin sen jälkeen, kun sosiaali- ja
terveydenhuolto siirtyy pois kuntien toimivallasta. Alustavan tilaohjelman mukainen
keskuksen vaatima investointi on arvoltaan noin 35 miljoonaa euroa.
Yksi vaihtoehto hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi ja lähipalvelujen
turvaamiseksi on liittyminen johonkin yhteistoiminta-alueeseen. Mänttä-Vilppulan
yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu kunnan ja
yksityisen tuottajan yhteisyhtiölle jo vuodesta 2013. Mänttä-Vilppulan kumppani on
Pihlajalinna-konserni, jolla on Suomessa laaja kokemus kokonaisulkoistuksista.
Kilpailutuksessa ja hankinnassa on otettu huomioon sopimuksen
laajentamismahdollisuus palvelujen tuottamisesta laajemmalle väestöpohjalle.
Nokian kaupungin tavoitteena on varmistaa kaupunkilaisille toimivat ja vaikuttavat
sote-palvelut terveellisissä ja turvallisissa tiloissa sekä turvata työpaikkojen
säilyminen Nokialla. Yhteistoiminta-alueeseen liittyminen mahdollistaisi
hyvinvointikeskuksen rakentamisen niin, ettei Nokian kaupungin tarvitsisi hankkia
keskuksen rahoitusta tai ottaa kiinteistöriskiä tai suoraa vuokravastuuta.
Yhteistoiminta-alueeseen liittymistä käsitellään Nokian kaupunginvaltuustossa
12.2.2018. Kaupunginhallitus esittää selvityksen käynnistämistä.
Tavoitteena on, että lopulliset päätökset yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä ja
palveluiden tuottamisesta olisivat tehtävissä ennen kesää 2018, mikäli Nokian
kaupunginvaltuusto päättää yhteistoiminta-alueeseen liittymisen selvittämisestä, ja
Mänttä-Vilppula vastuukuntana vastaa selvityspyyntöön myönteisesti. Nokian
kaupungilla mahdollisesti laajentuva Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoimintaalue aloittaisi toimintansa siten aikaisintaan syksyllä 2018. Uuden
hyvinvointikeskuksen toteuttamisaika on arviolta noin 18 kuukautta.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavan selvityksen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Iiri Välttilä poistui tämän kokouksen kohdalla klo 17.05.
Uudeksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Emmi Pajunen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 2/2018

KUNNANHALLITUS

12.2.2018

20 §

38

TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
1) Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 12.3.2018.
2) Seuraava valtuuston kokous pidetään 19.2.2018.
3) Valtuusto vierailee maanantaina 19.2.2018 tutustumassa Juupajoen Lämmön
toimintaan.
4) Juupajoki-mitalin luovutustilaisuus valtuustosalissa 7.3.2018.
5) Ruokapalveluselvitystyön tilanne.
6) Ilves-hiihto 17.2.2018 n. klo 17.00.
7) Tilinpäätösarvio vuodelta 2017.
EHDOTUS (Kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Kunnanjohtajan päätös 12.1.2018. Perintätoimistoliittymän hankinta.
2) Kunnanjohtajan päätös 31.1.2018. Tilapäisen taloussihteerin palkkaaminen
28.11.2017 - 31.1.2018 väliseksi ajaksi.
3) Hyvinvointijohtajan päätös 8.1.2018. Esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-aikojen
muutos.
4) Hyvinvointijohtajan päätös 8.2.2018. Esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2018 – 2019.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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KIRJELMÄT
1) Mänttä-Vilppulan kaupungin peruspalvelulautakunnan kokouksen 17.1.2018
pöytäkirja.
2) Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen kokouksen 15.1.2018 pöytäkirjanote § 8,
Kunnan siirtyminen Mänttä-Vilppulan sos. ja terv.palvelujen
palvelutuotantosopimukselle 1.1.2018 lukien.
3) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 30.1.2018 pöytäkirja.
4) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 30.1.2018 pöytäkirjanote
§ 4, ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjan tarkastaminen ja pöytäkirjan
sekä viranhaltijapäätösten nähtävilläpitäminen vuonna 2017 / vuosina 2017 2019 / vuosina 2018 - 2019.
5) Oriveden kaupunginhallituksen kokouksen 15.1.2018 pöytäkirjanote § 50, liite
asia nro 6 Rantaosayleiskaavan osa-alueet.
6) Oriveden kaupunginhallituksen kokouksen 15.1.2018 pöytäkirjanote § 50,
Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavaehdotus.
7) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus
joulukuulta 2017.
8) Pirkanmaan liiton kirje 16.1.2018, Pirkanmaan liiton kaavoituskatsaus 2018.
9) Pirkanmaan maakuntahallituksen kokouksen 15.1.2018 pöytäkirjanote § 4 2018,
Pirkanmaan liiton kaavoituskatsaus.
10) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kirje 18.1.2018, Nuorisotakuun seuranta
1-11.2016 ja 1-11.2017 Juupajoki.
11) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kirje 25.1.2018 Tilannekatsaus 12
Pirkanmaan TE-toimisto 29.12.2017.
12) Sasky koulutuskuntayhtymän kokouksen 19.12.2017 yhtymähallituksen
pöytäkirja.
13) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 1.2.2018 esityslista.
14) Suomen Kuntaliiton kirje 30.1.2018, Hulevesitulvariskien alustava arviointi 2
kierros.
15) Suomen Kuntaliiton muistio 11.1.2018, Hulevesitulvariskien alustava arviointi 2
kierros.
16) Suomen Kuntaliiton tiedote 16.1.2018, valtuuskunta toimikaudelle 2018-2021 on
valittu.
17) Suomen Kuntaliiton tiedote 30.1.2018, Suomen Kuntaliiton valtuuskunta 20182021.
18) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 07.02.2018
esityslista.
19) Tampereen kaupungin pelastusjohtajan 22.1.2018 vahvistama
valvontasuunnitelma 2018.
20) Tampereen kaupungin pelastusjohtajan viranhaltijapäätös 22.1.2018,
valvontasuunnitelma 2018.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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EHDOTUS (Kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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