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HENKILÖSTÖASIOITA / TÄYTTÖLUPIA KOULUTOIMEEN

Kunnanhallitus 5.3.2018 § 25
Valmistelija: Rehtori Lea Nurminen, puh. 050 511 2836
Perusopetuksen rehtori pyytää lupaa henkilöiden palkkaamiseen seuraaviin
tehtäviin:
-

Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen määräaikaisena kevätlukukauden 20172018 loppuun asti ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 6.8.2018
alkaen.
Koulunkäynninohjaaja irtisanoutui toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta
helmikuun alussa.
Perusteet määräaikaiselle täyttämiselle kevätlukukauden 2017-2018 loppuun
asti:
koulunkäynninohjaajan työllistämisen vaikeus koko kesäksi koulujen kesäloman
ajaksi, kun ei ole ehtinyt kertyä vuosilomia.

-

Luokanopettajan palkkaaminen toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.
Juupajoen peruskoulussa on tällä hetkellä työssä 2 luokanopettajaa
määräaikaisessa virkasuhteessa. Kirkonkylän koululle tarvitaan alkuopetukseen
luokanopettaja, kun ikäluokat kokonaisuudessaan aloittavat koulupolkunsa
siellä. Viran täyttäminen ei lisää nykyistä opettajamäärää vaan nyt
määräaikaisena ollut virka täytetään toistaiseksi.

EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt täyttöluvat koulutoimeen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus hyväksyi esityksen koulunkäynninohjaajan palkkaamisesta
määräaikaisena kevätlukukauden 2017-2018 loppuun asti ja toistaiseksi voimassa
olevaan työsuhteeseen 6.8.2018 alkaen.
Kunnanhallitus päätti siirtää seuraavaan kokoukseen esityksen luokanopettajan
palkkaamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 4/2018

KUNNANHALLITUS

26.3.2018

70

Kunnanhallitus 26.3.2018 § 33
Valmistelija: Rehtori Lea Nurminen, puh. 050 5112836
Perusopetuksen rehtori pyytää lupaa henkilöiden palkkaamiseen seuraaviin
tehtäviin:
-

Luokanopettajan palkkaaminen toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Juupajoen peruskoulussa on tällä hetkellä työssä 2 luokanopettajaa
määräaikaisessa virkasuhteessa. Kirkonkylän koululle tarvitaan alkuopetukseen
luokanopettaja, kun ikäluokat kokonaisuudessaan aloittavat koulupolkunsa siellä.
Viran täyttäminen ei lisää nykyistä opettajamäärää vaikka nyt määräaikaisena ollut
virka täytetään toistaiseksi. Rekrytointi on opetustoimen kehittämisselvityksen
yhteydessä laaditun henkilöstösuunnitelman mukainen.
-

Luokanopettajan viran jatkaminen määräaikaisena lukuvuodeksi 2018-2019

Juupajoen koulukeskuksessa on tällä hetkellä työssä 2 luokanopettajaa
määräaikaisessa virkasuhteessa. Lukuvuoden 2018-2019 alusta koulukeskuksessa
tarvitaan yksi luokanopettaja vähemmän kuin aikaisemmin, kun sinne ei enää tule
1. luokan oppilaita. Luokanopettajien tarve tulevalle lukuvuodelle on siis 5
opettajaa. Viran täyttäminen toistaiseksi on arvioitava keväällä 2019, kun
perusopetuksen muutoksista aiheutuva siirtymävaihe päättyy.
-

Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen määräajaksi lukuvuodeksi 2018-2019
ajalle 6.8.2018-2.6.2019

Juupajoen peruskoulussa on 4 vakituisessa työsuhteessa olevaa
koulunkäynninohjaajaa, joista yksi tullaan rekrytoimaan kevään aikana.
Helmikuussa 2018 koulukeskukseen palkattiin määräaikainen avustaja kevään
2018 ajaksi. Ohjaajan tarve jatkuu myös tulevana lukuvuonna. Tarve on arvioitava
uudelleen lukuvuotta 2019-2020 varten.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt täyttöluvat koulutoimeen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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HENKILÖSTÖASIOITA / TÄYTTÖLUPIA VARHAISKASVATUKSEEN JA
ESIOPETUKSEEN

Kunnanhallitus 22.5.2017 § 74
Syksyllä 2017 esiopetus siirtyy päiväkodilta Kirkonkylän koululle. Esiopetuksen
lisäksi päivähoitoa tarvitsevat lapset hoidetaan koululla ja vuorohoitoa tarvitsevat
lapset Ryhmiksellä. Opetusministeriö on antanut suosituksen koskien
esiopetusryhmien kokoa ja niiden lisäksi annettavan päivähoidon ryhmäkokoa.
Suosituksen mukaan esiopetuksen opetusryhmään saa kuulua pääsääntöisesti
enintään 13 oppilasta. Mikäli esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän
työskentelyyn osallistuu lastenhoitaja, koulunkäyntiavustaja tai muu tehtävään
soveltuvan ammatillisen koulutuksen suorittanut henkilö, opetusryhmän
enimmäiskoko voi olla enintään 20 lasta.
Opetusryhmän enimmäiskoko voidaan väliaikaisesti ylittää, jos se on opetuksen
luonteen, opetuksessa käytettävän työskentelytavan tai jonkin pakottavan syyn
takia perusteltua eikä järjestely vaaranna opetuksen tavoitteiden saavuttamista.
Kun esiopetus järjestetään päivähoitopaikassa, jossa lapsi on koko päivän,
noudatetaan päivähoitoasetuksen 6 § 1 momentin säännöstä eli kahdeksaa yli
kolmevuotiasta lasta kohden tulee olla yksi kasvatusvastuussa oleva henkilö. Kun
esiopetusta järjestetään päivähoitopaikassa vain esiopetukseen osallistuville
lapsille, sovelletaan henkilöstömitoituksessa päivähoitoasetuksen 6 §:n 2
momenttia eli yhtä kasvatusvastuussa olevaa henkilöä kohden voi olla enintään 13
lasta.
Ensi syksynä esiopetusryhmän koko on 22, eli kolme lasta enemmän, kuin syksyllä
2016 oli tiedossa. Näistä lapsista tämän hetkisen tiedon mukaan tarvitsee
päivähoitoa 14, lisäksi iltapäivisin koululla voi olla 1.-2.-luokkalaisia
iltapäivähoidossa. Henkilökuntaa on siirtymässä päiväkodilta yksi
lastentarhanopettaja ja yksi avustaja (vrt. 2016–2017 1 lastentarhanopettaja, 1
lastenhoitaja, 1,5 avustajaa/ 19 lasta).
Aamuisin lapset saapuvat hoitoon klo 6.30/7.00 alkaen, ensimmäinen työntekijä
tarvitaan jo tuolloin. Iltapäivällä hoitoa tarjotaan klo 16.30/17 asti. Hoitoa
tarvitsevien lasten joukossa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Tämän vuoksi
täytyy olla riittävä määrä henkilökuntaa (3,5), jotta asetuksen velvoittama suhdeluku
täyttyy. Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila anoo täyttölupaa: - lastenhoitajan
määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.8.2017–1.6.2018 esiopetusryhmään.
Kunnanhallitus 26.3.2018 § 34

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Täyttölupa esiopetuksen opettajan määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.20181.6.2019 esiopetusryhmässä.
Täyttölupa lastenhoitajan määräaikaiseen työsuhteeseen 6.8.2018-1.6.2019
esiopetusryhmässä.
Varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään laissa ja
asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
(L 272/2005 ja A 608/2005).
Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on yliopistossa suoritettu
vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan
koulutus, tai sellainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
(sosionomi AMK), johon sisältyy vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatukseen ja
sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja. Yksittäiset tutkinnon lisäksi
suoritetut erilliset opinnot eivät tuota lastentarhanopettajan kelpoisuutta.
Esiopetuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksen 7 §:ssä.
Esiopetusta on kelpoinen antamaan opettaja, joka on kelpoinen antamaan
luokanopetusta.
Opetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetusta saavia oppilaita, kelpoinen on myös
henkilö, joka on suorittanut lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottavan
kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (A 794/04 19 § 1 mom. ja 20 § 1 mom.) tai
lastentarhanopettajan tutkinnon.
Asetuksessa (7 § 3-4 mom.) säädetään lisäksi sosiaalikasvattajan, sosiaalialan
ohjaajan ja sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneiden henkilöiden kelpoisuudesta.
Heillä oli tietyin edellytyksin oikeus hankkia kelpoisuus esiopetuksen opettajiksi
suorittamalla opetusministeriön hyväksymät esiopetuksen opinnot (15 tai 20 ov.
tutkinnosta ja työkokemuksesta riippuen). Opintojen suorittamisaika rajattiin
asetuksessa siten, että ne on pitänyt suorittaa ennen vuotta 2004. Sen jälkeen
suoritetut esiopetuksen opinnot eivät tuota kelpoisuutta.
Juupajoen esiopetusryhmä siirtyi toimimaan Kirkonkylän koululle syksyllä 2017.
Esiopetus ja alkuopetus muodostavat asteittain lukuvuodesta 2018 - 2019 alkaen
joustavan esi- ja alkuopetuksen yksikön, ns. Pienten lasten koulun 0.-2. luokille.
Toiminnalle ominaista on tiivis yhteistyö esi- ja alkuopetuksen ryhmien ja
henkilökunnan välillä.
Vuonna 2018 esiopetukseen ilmoittautuneiden määrä on poikkeuksellisen suuri, 29
lasta. Suositus esiopetusryhmän enimmäiskoolle on 13 lasta. Tämän vuoksi ryhmä
tulee jakaa. Koululle tarvitaan yksi esiopetuksen opettaja lisää määräajaksi.
Varhaiskasvatuksessa järjestettävään esiopetukseen sovelletaan, ellei
perusopetuslaissa toisin säädetä, lisäksi varhaiskasvatuslain säädöksiä, muun
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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muassa lapsiryhmien koon, henkilöstömitoituksen ja henkilöstön kelpoisuuksien
osalta. Koska puolet ryhmän lapsista tarvitsee esiopetuksen lisäksi osa-aikaista
varhaiskasvatusta, tarvitaan ryhmään myös lastenhoitaja. Ryhmän hoitojärjestelyt
toimivat samoin kuin nytkin toiminnassa olevan ryhmän.
Päiväkodin johtaja Malla Heinonen anoo täyttölupaa ryhmäperhepäivähoitajalle:
Ryhmäperhepäivähoitoa on lisätty 12.2.2018 alkaen kasvaneen hoidontarpeen
vuoksi. Ryhmikseen on avattu toinenkin ryhmä, ja ryhmäperhepäivähoitajia on nyt
kahdessa ryhmässä, molemmissa kaksi hoitajaa. Esiopetuksessa avustajana
toiminut ryhmäperhepäivähoitaja on ollut syksyn 2017 ajan iltapäivisin
ryhmäperhepäivähoidossa paikkaamassa vajetta. Hän on siirtynyt 12.2. alkaen
kokoaikaiseksi ryhmäperhepäivähoitajaksi ryhmikseen.
Eskarissa tarvitaan ryhmäavustajaa päivittäin neljäksi tunniksi. Sinne on palkattu
ryhmäavustaja 12.2.-11.4.2018 ajalle. Tarve jatkuu kuitenkin eskarin päättymiseen
1.6. asti. Anon täyttölupaa ryhmäavustajalle 12.4.-1.6.2018, työaika 4 h päivässä.
Päiväkodin johtaja Malla Heinonen anoo täyttölupaa esiopetuksen opettajan
määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2018-1.6.2019 sekä lastenhoitajan
määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 6.8.2018-1.6.2019.
Määräaikaisuuden perusteena on lasten määrän väheneminen esiopetuksessa
seuraavana vuonna.
Päiväkodin johtaja Malla Heinonen anoo täyttölupaa ryhmäperhepäivähoitajalle
määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 12.4.-1.6.2018.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt täyttöluvat varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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JUUPAKODIN TOIMINTA 1.3.2018 ALKAEN
Kunnanhallitus on aiemmin käsitellyt Juupakodin toimintaa mm. kokouksissaan
8.3.2017 § 32, 13.6.2017 § 108 ja 109 sekä 16.10.2017 § 159.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 26.2.2018 päätöksen, jota on
korjattu 9.3.2018, jossa palvelujen tuottaja Mäntänvuoren Terveys Oy:lle
28.10.2013 myönnettyyn lupaan tehdään hakemuksessa pyydetyt muutokset
lisäämällä siihen Juupakoti-toimintayksikkö.
Toiminta alkaa 1.3.2018.
Tuotettavat palvelut: Luvanvaraiset palvelut / Asumispalvelut / Tehostettu
palveluasuminen - vanhukset: 22 asiakaspaikkaa.
Toimintayksikön vastuuhenkilö: Palveluvastaava Päivi Olsbo.
Palvelujen tuottajan tulee seurata toimintayksikön asiakkaiden toimintakykyä sekä
palveluiden tarvetta ja mitoittaa toimintayksikön välitöntä asiakastyötä tekevän
hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne sekä avustavissa työtehtävissä
toimivan henkilöstön määrä ja rakenne vastaamaan asiakkaiden määrää ja
palveluiden tarvetta kaikissa tilanteissa ja kaikkina vuorokauden aikoina, myös
yövuoroissa.
EHDOTUS (Kj):
Merkitään aluehallintoviraston päätös tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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EHDOTUKSET ITSENÄISYYSPÄIVÄN KUNNIAMERKKIEN SAAJISTA 30.4.2018
MENNESSÄ
Aluehallintovirastot pyytävät ehdotuksia vuoden 2018 itsenäisyyspäivänä
annettavista Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien
kunniamerkeistä. Ehdotukset koskevat maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja
kulttuuriministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä
valtiovarainministeriön hallinnonaloja. Ehdotusten on perustuttava hyvin
perusteltuihin, ritarikuntien sääntöjen mukaisiin henkilökohtaisiin ansioihin.
Ritarikuntien hallitus tekee lopulliset esitykset annettavista kunniamerkeistä
tasavallan presidentille.
Kunniamerkkiehdotusten tulee perustua ritarikuntien sääntöjen mukaisiin
merkittäviin henkilökohtaisiin ansioihin, jotka tulee perustella ehdotuksissa hyvin.
Ensisijaisena lähtökohtana merkin saannille on keskitason yläpuolella olevat ansiot,
jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa
yhteiskunnallisissa tehtävissä.
Edellytyksenä kunniamerkin antamiselle esim. kunnalliselle luottamushenkilölle on
pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kunnallishallinnon alalla. Ehdotettaessa
kunniamerkkejä kunnallisille luottamushenkilöille on ehdotettavasta henkilöstä
ilmoitettava myös hänen päätoimensa ja koulutuksensa sekä muutkin kuin
pelkästään luottamustoimen hoitamiseen liittyvät ansiot.
Kriteereitä ylemmän kunniamerkin saamiselle on, että edellisestä kunniamerkin
antamisesta tai arvonimen myöntämisestä on kulunut vähintään seitsemän vuotta.
Tällöin on tärkeää korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneitä
ansioita.
Asianmukaisesti täytetyt ja perustellut ehdotukset pyydetään toimittamaan
viimeistään 30.4.2018 siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella kunniamerkin
saajaehdokas asuu.
Kunniamerkkiehdotuslomake ja lomakkeen täyttöohje
Lisätietoa myös www.ritarikunnat.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 200, 65101 Vaasa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: Marja-Liisa Keski-Rauska, p. 0295 018
815, yksikön päällikkö Ismo Myllyaho, p. 0295 018 820.
Sisäministeriön hallinnonala: johdon assistentti Tarja Siirilä, p. 0295 018 501.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: ylitarkastaja Aija Ström, p. 0295
018 593. Valtiovarainministeriön hallinnonala: neuvotteleva virkamies Tove Lindell,
p. 0295 018 510, ylijohtajan sihteeri Elisabet Heinrich, p. 0295 018 511.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy kunniamerkkityöryhmän esityksen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS
Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun
mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen
valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston 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 kunnan toiminnan tuloksesta,
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset
lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta
päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.
Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan
tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä.
Esitys Juupajoen kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomukseksi vuodelta 2017 on
esityslistan liitteenä n:o 1. Toimintakertomukseen sisältyy konsernituloslaskelma,
konsernitase ja konsernin rahoituslaskelma sekä niihin liittyviä tunnuslukuja.
Esityslistan liitteenä n:o 2 ovat tuloslaskelman toteutumavertailu ja
toteutumavertailu tulo- ja menolajeittain.
Kunnan vuoden 2017 tilikauden tulos on 495.645,98 euroa ylijäämäinen.
Tuloslaskelmassa tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 10.571,23 euroa, jonka jälkeen
tilikauden ylijäämäksi muodostuu 506.217,21 euroa. Tämä on jo 4. perättäinen
ylijäämäinen tilivuosi.
Tilinpäätöksen toimintakulut olivat kokonaisuudessaan 12.575.820,05 euroa, jossa
on talousarvion alitusta 151.570 euroa. Merkittävä rooli käyttömenojen laskussa on
kiky-sopimukseen sisältyneellä henkilöstösivukulujen pienenemisellä ja
lomarahojen määräaikaisella leikkauksella. Tämän lisäksi kunnan eri toimialat ovat
tehneet huolellista työtä ja tiukkaa taloudenpitoa, minkä ansiosta käyttömenojen
ylityksiä ei ole tullut.
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Toimintatuottoja kertyi 2.033.973,59 euroa, joka on 73.803 euroa talousarviossa
arvioitua enemmän.
Merkittävimmät tekijät talousarviota selkeästi paremman tilinpäätöksen taustalla
ovat: ennakoitua parempi yhteisöverokertymä, kiinteistöjen myyntivoittotuotot
(Suinu-Väihi), sairaanhoitopiirin ylijäämän palautus (n. 85.000 euroa) sekä
käyttömenojen osalta hyvin toteutunut talousarvio.
Tilinpäätösvuonna verotuloja kertyi 194.176 euroa budjetoitua enemmän, eli
kaikkiaan 7.174.176 euroa. Vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna verotulot
nousivat 3,8 % (v.2016 veroja 6,9 Meur). Tuloveroja kertyi tillivuonna 5.707.298
euroa, joka on 1,8 % enemmän kuin vuonna 2016. Yhteisöverokertymän kasvu oli
merkittävä, yhteisöveroja kertyi peräti 22,5 % edellistä vuotta enemmän: tilivuonna
2017 923.792 euroa ja vuonna 2016 754.367 euroa. Kiinteistöveroja kertyi 543.086
euroa, joka on likimain sama kuin edellisenä vuonna.
Valtionosuuksien määrä vuonna 2017 oli 4,3 milj. euroa, josta verotulojen tasausta
on 1.025.000 euroa. Valtionosuusuudistus tuli voimaan 2015 vuoden alusta.
Uudistus on leikannut huomattavasti Juupajoen valtionosuuksia. Ennen uudistusta,
tilivuonna 2013, kunta sai valtionosuuksia 5 milj. euroa. Vuoden 2017
valtionosuudet pitävät sisällään uudistuksen negatiivista vaikutusta tasaavaa
siirtymäkauden osuutta vielä 82.147 euroa (v. 2016 tasaus oli 243.987 eur).
Vuonna 2018 siirtymätasausta ei kunnalle enää tule. Myös asukasluvun lasku
vaikuttaa valtionosuuksia pienentävästi ja on huomattava, että vaikutus näkyy
valtionosuuksissa kahden vuoden viiveellä.
Kertomusvuonna käynnistyi Juupakodin saneeraus nykyaikaiseksi tehostetun
palveluasumisen yksiköksi. Saneerauksen myötä Juupakotiin on rakennettu 20
asuntoa (oma wc.t/kylpyhuone), joista kaksi on tiloiltaan suurempaa soveltuen
esimerkiksi avioparin tai sisarusten asunnoksi. Saneerauksessa on uudistettu
rakennuksen talotekniikkaa ja varustettu kiinteistö mahdollisia häiriötilanteita varten
ajanmukaisella varalämpöjärjestelmällä. Lisäksi Juupakodin pihaan kunnostetaan
ikäihmisille viihtyisä liikunta- ja ulkoilualue. Koko hankkeen kustannusarvio on n. 1,1
milj. euroa ja siihen on saatu ARA:n investointiavustusta 320.000 euroa. Hanke
valmistui 2018 helmikuussa.
Korkeakosken vesi- ja viemäriverkoston saneerausinvestoinnit käynnistettiin
vuonna 2015 ja nämä investoinnit jatkuvat koko taloussuunnitelmakauden.
Tilivuonna 2016 saneeraukseen käytettiin 106.012 euroa.
Tilivuonna 2017 kunnan pitkäaikaisten lainojen määrä väheni. Pitkäaikaista lainaa
on kunnalla vuoden lopun tilanteen mukaan 1.719 euroa per asukas, mikä on
selvästi alle valtakunnan keskiarvon. Juupakodin saneeraukseen saatuun ARA:n
investointiavustuksen myöntämiseen liittyy myös 747.000 euron
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 4/2018

KUNNANHALLITUS

26.3.2018

79

korkotukilainapäätös. Lainaa nostettiin tilivuonna 300.000 euroa. Koko
kuntakonsernin lainamäärä on 3.183 eur/as.
Hyvien tilinpäätösten ansiosta kunnan taloudellinen asema on vahvistunut ja taseen
ylijäämä on noussut vuoden 2013 320.000 eurosta tilinpäätösvuoden 2,3 milj.
euroon, mikä on 1.195 euroa/asukas.
Kertomusvuoden murheellisin tunnusluku on kunnan asukasluvun kehitys.
Asukasmäärä viime vuoden lopun tilanteessa oli 1.904 (vrt. v. 2016 1.961 as) eli
väestökato on edelleen voimistunut. Vuosittain syntyvien lasten määrä näyttää nyt
vakiintuneen reiluun kymmeneen, kun kertomusvuonna syntyi 14 lasta ja edellisenä
vuonna 2016 syntyi 13 lasta.
Vastuualuejohtajat ovat kokouksessa esittelemässä tilinpäätöstä omalta osaltaan.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää
1. esittää kunnanvaltuustolle, että poistoero 10.571,23 euroa tuloutetaan, jonka
jälkeen tilikauden ylijäämä 506.217,21 euroa siirretään taseen omaan
pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille,
2. allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan
tarkastettavaksi,
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi, sekä
4. antaa kunnanjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia tilinpäätökseen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
1) Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 16.4.2018.
2) Seuraava valtuuston kokous pidetään 21.5.2018.
EHDOTUS (Kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Hyvinvointijohtajan päätös 13.3.2018. Sopimus kuntouttavan työtoiminnan
järjestämisestä.
2) Hyvinvointijohtajan päätös 13.3.2018. Päätös KL-Kuntahankintojen
puitesopimukseen sitoutumisesta.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRJELMÄT
1) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston esitykset 6.12.2018 myönnettävistä
kunniamerkeistä.
2) Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 22.2.2018 § 26,
Kaavoituskatsaus 2018.
3) Tommi Haukijärven kirje 1.3.2018. Perustettava yritys Juupajoen Onkimatkat.
4) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksen 19.3.2018
kokouskutsu ja esityslista.
5) Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokouskutsu 28.3.2018.
6) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 1/2018 19.3.2018. Kunnallinen
yleinen virka- ja työehtosopimus 2018-2019.
7) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 2/2018 19.3.2018. KVTES 20182019 työaikaluku ja liite 18.
8) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 3/2018 19.3.2018. Kunnallinen
lääkärien virkaehtosopimus 1.2.2018-31.3.2020.
9) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 5/2018 19.3.2018. Kunnallinen
tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2018-2019.
10) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 6/2018 20.3.2018. Kunnallinen
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018-2019.
11) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Esitykset 6.12.2018 myönnettävistä
kunniamerkeistä.
12) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Päätös 9.3.2018,
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti Mäntänvuoren
Terveys Oy.
13) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Päätös 26.2.2018, Korjattu 9.3.2018
Mäntänvuoren Terveys Oy, Juupakoti.
14) Hämeen Heimoliitto ry:n jäsentiedote 1.2018. Hämeen Heimoliitto ry:n
sääntömääräinen vuosikokous 19.3.2018 Kauppakeskus Tuulosessa.
15) Mänttä-Vilppulan kaupungin peruspalvelulautakunnan kokouksen 20.3.2018
esityslista.
16) Nokian kaupunginhallituksen päätös 5.3.2018 § 69, neuvotteluesityksen
tekeminen Mänttä-Vilppulan kaupungille ja Juupajoen kunnalle.
17) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 13.3.2018 pöytäkirja.
18) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen helmikuun 2018
kuntataulu työllisyyteen.
19) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö
13.3.2018, Väinö Paunu Oy reittiliikennelupahakemuksen muutos.
20) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus
helmikuu 2018.
21) Pirkanmaan Jätehuollon tiedote 13.3.2018, Vuorekseen rakennetaan uuden
ajan jäteasema.
22) Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen uutiskirje 6.3.2018.
23) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto tilannekatsaus 28.2.2018.
24) Ruoveden kunnan lausuntopyyntö 15.3.2018 Haukkakankaan kallioaineksen
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ottosuunnitelma Ruovesi 2018.
25) Ruoveden kunnan lausuntopyyntö 15.3.2018 maa-aines- ja
ympäristölupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy Juupajoki 15.3.2018.
26) Ruoveden kunnan lausuntopyyntö 15.3.2018, Haukkakangas Ruovesi 2018
ympäristölupahakemus 1.1.
27) Ruoveden kunnan lausuntopyyntö 15.3.2018, Kommentit Haukkakankaan maaainessuunnitelma 14.12.2017.
28) Ruoveden kunnan lausuntopyyntö 15.3.2018, Liitteet Haukkakangas
lisäselvityspyyntö 22.12.2017.
29) Ruoveden kunnan lausuntopyyntö 15.3.2018, Lupahakemus maa-aines
Metsähallitus Haukkakangas 28.8.2017.
30) Ruoveden kunnan lausuntopyyntö 15.3.2018, Pirkanmaan maakuntakaava
seliteosa.
31) Ruoveden kunnan lausuntopyyntö 15.3.2018, Pirkanmaan
maakuntakaavakartta.
32) Ruoveden kunnan lausuntopyyntö 15.3.2018, Täydennys Haukkakangas
Ruovesi 22.12.2017.
33) Ruoveden kunnan lausuntopyyntö 15.3.2018, Ympäristölupahakemus saate
Metsähallitus Metsätalous Oy.
34) Suomen Punaisen Ristin vuosikokouskutsu 28.4.2018 Hauholle Hämeen piirin
osastoille ja jäsenkunnille ja yrityskannatusjäsenille.
35) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 22.3.2018
esityslista.
36) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 22.3.2018
lisäesityslista.
37) Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 3/2018. Kuntalain 126 § mukainen
työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden yhtiöittämisvelvollisuus.
EHDOTUS (Kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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HENKILÖSTÖASIOITA / TÄYTTÖLUPA RUOKAPALVELUIHIN

Valmistelija: Ruokapalvelupäällikkö Jenni Vuorela-Mattila, puh. 050 559 8751
Ruokapalvelupäällikkö pyytää täyttölupaa kokin sijaisen palkkaamiseen
ajalle 4.5.2018 - 4.8.2019.
Perustelut täyttöluvalle: toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan kokin
perhevapaa.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn täyttöluvan ruokapalveluihin.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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