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YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Kunnanhallitus 19.5.2015 § 66
Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh. 0400 131 174
Vuoden 2015 talousarvioon on varattu yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin
30.000 €. Kunnan hallintosäännön mukaan tekninen johtaja päättää yksityisteiden
kunnossapidon kunnanavustusten myöntämisestä vahvistettujen maksuperusteiden
mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia on leikattu vuoden 2014 tasosta
28,6 %, liittyen kunnan talouden tasapainottamisohjelmaan.
Vuonna 2014 avustukset määräytyivät seuraavin perustein:
-

avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen pääsyteille
tiellä oltava perustettu tiekunta
tiekunnan on liitettävä avustushakemukseen edellisen vuoden tilinpäätös
kaikille tiekunnille perusavustus 0,8 x perityt yksikkömaksut, kuitenkin
enintään 650 €/km
entisille valtionaputeille lisäavustus vuosien 1994 ja 1995 valtionavustusten
keskiarvosta
avustus on max 650 €/km

Naapurikuntien puolella oleville yksityisteille myönnetään kunnossapitoavustus
laskennallisin perustein.
Mikäli tiekunta perii toimintaperusteisia yksikkömaksuja Juupajoen kunnalta,
vähennetään yksikkömaksujen osuus kunnanavustuksesta.
Avustukset laitetaan maksuun elokuussa.
Yksityisteiden avustuksissa on huomattavia vuosittaisia vaihteluja johtuen
kunnossapitokustannusten vaihteluista.
EHDOTUS (Kj):
Yksityisteiden vuoden 2015 kunnossapitoavustusta myönnetään 75 % vuosien
2012 – 2014 keskimääräisestä avustuksesta.
Naapurikuntien puolella oleville yksityisteille myönnetään 75 % edellisen vuoden
laskennallisesta kunnossapitoavustuksesta.
Mikäli tiekunta perii toimintaperusteisia yksikkömaksuja Juupajoen kunnalta,
vähennetään yksikkömaksujen osuus kunnanavustuksesta.
Avustukset maksetaan elokuussa.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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PÄÄTÖS:
Hallitus päätti yksimielisesti, että yksityisteiden kunnossapitoavustusta vuonna 2015
myönnetään 85 % vuosien 2012 – 2014 keskimääräisestä avustuksesta ja vuonna
2016 75 %.
Naapurikuntien puolella (tie johtaa Juupajoen kunnan puolella olevalle asuintalolle)
oleville yksityisteille myönnetään vuonna 2015 85 % edellisen vuoden
laskennallisesta kunnossapitoavustuksesta ja vuonna 2016 75 %.
Mikäli tiekunta perii toimintaperusteisia yksikkömaksuja Juupajoen kunnalta,
vähennetään yksikkömaksujen osuus kunnanavustuksesta.
Avustukset maksetaan elokuussa.
Kunnanhallitus 2.5.2017 § 58
Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on myönnetty talousarviossa 2017 30.000
euroa.
Avustuksia on leikattu vuosina 2015 ja 2016 yhteensä 25 %.
Tiekuntien vakaan talouden ja kunnossapidon suunnittelun vuoksi esitetään ettei
avustusperusteita muuteta.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää, että yksityisteiden kunnossapitoavustukset myönnetään
vuoden 2016 avustusperusteiden mukaisesti.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 16.4.2018 § 42
Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on myönnetty talousarviossa 2018 30.000
euroa.
Avustuksia on leikattu vuosina 2015 ja 2016 yhteensä 25 %.
Tiekuntien vakaan talouden ja kunnossapidon suunnittelun vuoksi esitetään ettei
avustusperusteita muuteta.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää, että yksityisteiden kunnossapitoavustukset myönnetään
toistaiseksi vuoden 2016 avustusperusteiden mukaisesti.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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TILINPÄÄTÖS 2017 / HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN
Vuosi 2017 oli kunnan 4. perättäinen ylijäämävuosi. Vuoden 2017 tilinpäätös on
506.217,21 euroa ylijäämäinen vuosikatteen ollessa plussalla 987.115,33 euroa.
Toimintakulut ovat vuoden 2017 tilinpäätöksessä 12.575.820,05 euroa ja
toimintatuotot 2.033.973,59 euroa. 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.
Talousarvion noudattaminen tilivuonna on ollut esimerkillisen täsmällistä sillä
tilivuoden talousarvion mukaiset toimintamenot alittuivat 151.570 euroa. Kunnan eri
toimialat ovat tehneet huolellista työtä ja tiukkaa taloudenpitoa, minkä ansiosta
käyttömenojen ylityksiä ei ole tullut. Myös kahtena edellisenä vuonna talousarvio
kokonaisuudessaan on toteutunut hyvin tarkasti. On myös huomattava, että
tilivuoden 2017 käyttömenot alittavat jopa vuoden 2016 toimintamenot, joten
talousarvion väljyydestä ei ole kyse.
Kunnanhallitus on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksessaan 26.3.2018. Tilintarkastus
pidettiin 26. - 28.3.2018. Tilintarkastaja esittää tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.
Työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötoimielin käsitteli alustavaa tilinpäätöstä
kokouksessaan 13.3.2018.
Yhteistyötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kiitoksena hyvästä
talouden toteutumasta ja erityisesti useamman vuoden jatkuneesta
talousarviomenojen alittamisesta kunnan työntekijöiden vuonna 2018 saama
liikunta- ja kulttuurisetelimäärä tuplataan vuonna 2018 niiden työntekijöiden osalta,
jotka olivat kunnan palveluksessa 31.12.2017 ja ovat edelleen.
Katri Sikiö esitti kokouksessa, että myös osa-aikaisille työtekijöille annettaisiin sama
määrä liikunta- ja kulttuuriseteleitä kuin kokoaikaisille työntekijöille.
Henkilöstön liikunta- ja kulttuurisetelit on otettu kunnassa käyttöön vuonna 2017.
Kunnanhallituksen 2.5.2017 tekemän päätöksen mukaisesti liikunta- ja
kulttuuriseteleitä myönnetään 50 euron arvosta per työntekijä per vuosi.
Kunnanjohtajan 9.8.2017 päättämän täsmennetyn soveltamisohjeen mukaan etu
koskee:
- kunnan vakinaista henkilöstöä,
- kunnan määräaikaisia työntekijöitä, mikäli työsuhde jatkuu vähintään 4 kk.
Määräaikaisilla henkilöillä edun arvo suhteutetaan työsuhteen kestoon ja
pyöristetään lähimpään täyteen 5 euroon (esim. 25 eur/6 kk, 20 eur/5 kk ja 15
eur/4 kk) ja

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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-

osa-työaikaisia, mikäli henkilön työaika on vähintään 50 % kokonaistyöajasta.
Osatyöaikaisilla edun arvo suhteutetaan työaikaan ja pyöristetään lähimpään
täyteen 5 euroon.
Etua ei myönnetä virkavapaan ajalta.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää palkita kunnan henkilöstöä hyvin hoidetusta taloudesta
myöntämällä vuonna 2018 kaksinkertaisen määrän liikunta- ja kulttuuriseteleitä
normaaliin vuoteen verrattuna (= kokoaikaisella vakituisella henkilöllä 100
eur/vuosi). Päätös koskee henkilöitä, jotka olivat kunnan palveluksessa 31.12.2017
ja palvelussuhde jatkuu edelleen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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NOKIAN KAUPUNGIN MAHDOLLINEN LIIITTYMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAJUUPAJOKI YHTEISTOIMINTA-ALUEESEEN / NOKIAN KAUPUNGIN
NEUVOTTELUESITYS JUUPAJOEN KUNNALLE JA MÄNTTÄ-VILPPULAN
KAUPUNGILLE NOKIAN KAUPUNGIN MAHDOLLISESTA LIITTYMISESTÄ AO.
KUNTIEN MUODOSTAMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESEEN /
NEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN

Kunnanhallitus 12.2.2018 § 19
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
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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kaupungilla mahdollisesti laajentuva Mäntä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoimintaalue aloittaisi toimintansa siten aikaisintaan syksyllä 2018. Uuden
hyvinvointikeskuksen toteuttamisaika on arviolta noin 18 kuukautta.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavan selvityksen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Iiri Välttilä poistui tämän pykälän kohdalla klo 17.05.
Uudeksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Emmi Pajunen.
Kunnanhallitus 5.3.2018 § 28
Nokian kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.2.2018 päättänyt esittää MänttäVilppulan kaupungille ja Juupajoen kunnalle neuvottelujen käynnistämistä Nokian
kaupungin liittymisestä em. kuntien muodostamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden
yhteistoiminta-alueeseen. Nokian kaupunginvaltuusto on samalla edellyttänyt, että
yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä tehdään kattava selvitys
ennakkovaikutusarviointeineen.
Nokian kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 tehnyt neuvottelukutsun
Mänttä-Vilppulan kaupungille sekä Juupajoen kunnalle ja nimennyt omalta osaltaan
neuvottelijat.
Kuntalain 49 §:n mukaisesti kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen nojalla
hoitaa tehtäviään yhdessä. Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan
valtuustot ovat päättäneet yhdenmukaisin päätöksin 30.6.2014, että kunnat
muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jonka vastuukuntana
toimii Mänttä-Vilppulan kaupunki ja yhteistyökuntana Juupajoen kunta.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotanto yhteistoiminta-alueella on ulkoistettu
2015 syksyllä ja 2016 talvella toteutetun kilpailutuksen perusteella. Mänttä-Vilppulan
kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.6.2016 (149 §) hyväksynyt kilpailutuksen
perusteella solmitun palvelusopimuksen Pihlajalinna-ryhmittymän kanssa. Palvelusopimuksen pohjalla olevan kilpailutukseen liittyneessä tarjouspyynnössä on todettu, että: "Palveluntuottajan voidaan edellyttää tuottavan hankinnan sisältöä vastaavia palveluita Mänttä-Vilppulan kaupungin lisäksi mahdollisten olosuhdemuutosten,
kuten kuntaliitosten, vastuukuntamallin, yhteistoiminta-alueen tai tulevan sote-uudistuksen seurauksena samoilla periaatteilla osana samaa hankintasopimusta myös
laajemmalle, yhteensä maksimissaan 60 000 asukkaan väestöpohjalle.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Väestöpohja voi laajentua esimerkiksi yllä mainittujen naapurikuntien tai muiden
Pirkanmaan tai Keski-Suomen kuntien suuntaan."
Edelleen 20.6.2016 solmitussa palvelusopimuksessa on todettu, että: "Palveluntuottajan voidaan edellyttää tuottavan hankinnan sisältöä vastaavia palveluita MänttäVilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan lisäksi mahdollisten olosuhdemuutosten,
kuten kuntaliitosten, vastuukuntamallin, yhteistoiminta-alueen tai tulevan sote-uudistuksen seurauksena samoilla periaatteilla osana samaa hankinta-sopimusta myös
laajemmalle, yhteensä maksimissaan 60 000 asukkaan väestöpohjalle.
Väestöpohja voi laajentua esimerkiksi naapurikuntien tai muiden Pirkanmaan tai
Keski-Suomen kuntien suuntaan."
Esityslistan liitteenä nro 1 on ote Nokian kaupunginhallituksen päätöksestä
19.2.2018.
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.2.2018 päättänyt vastata
myöntävästi Nokian kaupungin neuvotteluesitykseen edellytyksellä, että myös
Juupajoen kunta hyväksyy esityksen.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää
-

hyväksyä Nokian kaupungin neuvottelupyynnön sekä aloittaa neuvottelut ja
selvitystyön Nokian mahdollisesta liittymisestä yhteistoiminta-alueeseen

-

nimetä neuvottelijat ko. neuvotteluihin seuraavasti: kunnanvaltuuston
puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja lisäksi
kunnanjohtaja voi nimetä neuvotteluihin asiantuntijoita tarpeen mukaan

-

todeta, että projektin muusta poliittisesta ja operatiivisesta rakenteesta
päätetään erikseen

-

todeta, että mahdollinen liittyminen yhteistoiminta-alueeseen ja muut siihen
liittyvät järjestelyt valmistellaan päätettäväksi kunnanvaltuustoon kesäkuun 2018
loppuun mennessä.

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 16.4.2018 § 44
Neuvottelut Nokian kaupungin mahdollisesta liittymisestä Mänttä-Vilppula-Juupajoki
sote -yhteistoiminta-alueeseen ovat käynnistyneet. Neuvotteluryhmä kokoontui
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Mänttä-Vilppulassa 10.4.2018. Kokouksessa käytiin läpi asiassa tehtyjä juridisia
selvityksiä. Selvitystyötä tekemään on nimetty osa-alueittaisia valmistelutyöryhmiä.
Edelleen tavoiteaikana on saada asia kunnanvaltuustojen päätettäviksi kesäkuun
2018 loppuun mennessä.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi asiassa annettavan tilannekatsauksen sekä käy
keskustelua Juupajoen kunnan neuvottelutavoitteista.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi asiassa annetun tilannekatsauksen ja kävi
keskustelua kunnan neuvottelutavoitteista.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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SELVITYS SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUIDEN YHTIÖITTÄMISESTÄ /
LOPPURAPORTTI JA JATKOTOIMENPITEET / JATKOLINJAUKSET

Kunnanhallitus 14.2.2017 § 22
Mänttä-Vilppulan kaupunki on toteuttamassa kaupungin siivous- ja
ruokapalveluiden yhtiöittämisselvitystä. Selvityksen laadinta perustuu kaupungin
vuoden 2017 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin "Lähipalveluiden turvaaminen;
maakuntauudistuksen aiheuttamiin muutoksiin varautuminen".
Mänttä-Vilppulan kaupunki on 2.2.2017 kuntien kesken käydyissä neuvotteluissa
esittänyt Juupajoen kunnalle mahdollisuutta osallistua kunnan vastaavien
palvelujen osalta suunnitellun yhtiöittämisselvityksen laadintaan.
Maakuntauudistus on käynnissä. Tämän hetken tietämyksen mukaan henkilöstö,
jonka työpanoksesta yli 50 % kohdistuu sote-palveluihin tai soteen välittömästi
liittyviin tukipalveluihin, siirtyy maakunnan palvelukseen vuoden 2019 alusta lukien.
Tällöin siivous- ja ruokapalvelut -vastuualueen ruokapalveluhenkilöstöstä osa
siirtyisi maakunnalle. Tämä aiheuttaa ongelmia kuntien töiden mitoituksessa ja
työjärjestelyissä, koska joidenkin henkilöiden työpanoksesta osa kohdistuu sote- ja
osa sivistyspalveluihin.
On todennäköisestä, että maakunta ei tule järjestämään omilla resursseillaan kaikkia tukipalveluja, joista siivous- ja ruokapalvelut ovat yksi osa. Nykyisen tiedon
valossa on vielä epäselvää, voiko tuleva maakunta tehdä näiden tukipalvelujen
osalta yhteistyötä suoraan kuntien kanssa. On myös toistaiseksi epäselvää, voiko
maakunta hankkia jatkossa sote-palveluihin tarvittavia ruoka- ja siivouspalveluja
suorahankintana kunnilta, tuottaako maakunta palvelun pelkästään omana toimintana vai hankkiiko se kyseiset palvelut kilpailutuksen kautta julkisena hankintana.
Mänttä-Vilppulan kaupungin siivous- ja ruokapalvelujen vastuualue tuottaa tällä
hetkellä ruokapalveluja sote-palvelujen tuottajalle, kaupunkikonserniin kuuluvalle
Mäntänvuoren Terveys Oy:lle. Jos sote-palveluihin liittyvät kaupungin
ruokapalveluresurssit siirtyvät maakunnalle, resurssien jakaminen maakunnan sekä
kunnan kesken voi muodostua vaikeaksi.
Myös Juupajoen kunnan ruokapalveluyksikkö tuottaa palveluja Juupakodille eli
nykyisellään Pihlajalinna Terveys Oy:n sote-yksikölle.
Maakuntauudistukseen liittyy tällä hetkellä useita epävarmoja seikkoja. Kaikkia uudistuksen vaikutuksia kuntien siivous- ja ruokapalvelutuotantoon on vielä vaikea
ennakoida. Yksi vaihtoehto, miten palvelutuotanto voisi pysyä kuntien omassa
hallinnassa, on toimintojen yhtiöittäminen. Tätä taustaa vasten Mänttä-Vilppulan
kaupunki näkee tarkoituksenmukaisena selvittää siivous- ja ruokapalveluiden
yhtiöittämisen vaikutukset. Vaikka suurimmat epävarmuustekijät ovat tällä hetkellä
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ruokapalvelujen tuottamisessa, on myös siivouspalvelut syytä ottaa yhteisten resurssien vuoksi mukaan selvitykseen. Siivous- ja ruokapalveluissa on kaupungilla
tällä hetkellä yhdistelmätyöntekijöitä.
Selvityksen aikana todennäköisesti maakuntahallinnon lainsäädäntö sekä lain
tulkinta tarkentunee, mikä mahdollistaa lopullisten johtopäätösten tekemisen
paremman tiedon varassa.
Juupajoen kunnalla on oma ruokapalveluyksikkö, jonka toimintaa on uudistettu
viime vuosien aikana. Kunnan siivouspalvelut hankitaan pääosin ulkopuolisilta
yrittäjiltä ostopalvelusopimuksilla.
Selvitykseltä edellytetään seuraavia sisältöjä/tuloksia:



















nykytilanteen kartoitus ja lyhyt analyysi, mikä sisältää mm. vertailutietoa,
yhtiöittämisen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset nykyiseen tilanteeseen verrattuna,
vaikutukset palveluiden kokonaiskustannuksiin ja tuottavuuteen,
kustannusvaikutusten erittely kululajeittain (henkilöstökulut, ostopalvelut
jne.),
vaikutukset henkilöstön asemaan (henkilöstön määrä, osaaminen, työtehtävät, työehdot, työsopimukset),
vaikutukset käyttäjien saamaan palveluun (tilaaja-tuottaja -asetelman
vaikutukset ja organisoiminen),
yhtiöittämisen mahdolliset organisaatiomuodot ja -mallit ja niiden vertailu
(omistukselliset menettelyt),
yhtiöittämisen hallinnolliset muutosvaikutukset,
yhtiöittämisen juridiset vaikutukset,
yhtiön tarvitsemien tukipalveluiden kuten taloushallinnon, palkanlaskennan ja
lT -palveluiden järjestäminen / vaikutukset kaupungin/kunnan omiin ko.
tukipalveluihin,
yhtiön/yhtiöitettävien toimintojen tuleva kilpailuasema markkinoilla,
yhtiön mahdollisuudet palveluiden myyntiin ulkopuolisille asiakkaille,
yhtiön toiminnan tuloksellisuuden seuranta ja mittarit,
yhtiöittämisen verotukselliset ja rahoitukselliset vaikutukset,
yhtiöittämisen sopimustekniset vaikutukset,
yhtiöittämisen mahdollinen toteuttamisaikataulu,
yhtiöittämisen toimeenpanon vaatima työpanos ja kustannukset sekä
kokonaisarvio yhtiöittämisen vahvuuksista ja heikkouksista suhteessa
nykymalliin ja suositus toimenpiteiksi.

Selvitys on tarpeellista teettää ulkopuolisella konsulttiyrityksellä. Mänttä-Vilppulan
tekninen palvelukeskus on pyytänyt konsulttiyrityksiltä tarjousta selvityksen laatimisesta. Tavoitteena on saada tarjoukset ennen kokousta. Mänttä-Vilppulan
kaupunginhallitus kokoontuu 13.2.2017. Tarjoustilanne esitellään kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Alustavasti neuvottelussa on sovittu, että selvitystyön kustannukset jaetaan kuntien
kesken asukaslukujen suhteessa.
Mänttä-Vilppulan kaupunki nimeää selvitystyöhön ohjausryhmän, johon Juupajoen
kuntaa pyydetään nimeämään omat edustajansa.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää



osallistua Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa kuntien siivous- ja ruokapalveluiden yhtiöittämisselvityksen laatimiseen ja
että selvitys esitellään kunnanhallitukselle huhtikuun loppuun mennessä.

Lisäksi kunnanhallitus nimeää Juupajoen kunnan edustajat (1-2) selvityksen
ohjausryhmään.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
Juupajoen kunnan edustajiksi selvitystyön ohjausryhmään nimettiin kunnanjohtaja
Pirkko Lindström ja sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen.
Pöytäkirjaan merkitti, että Lea Nurminen ja Anne Tuovila poistuivat tämän
kokouksen jälkeen klo 17.15.
Kunnanhallitus 22.5.2017 § 94
Mänttä-Vilppulan kaupunki valitsi tarjouskilpailutuksen perusteella selvitystä
laatimaan Inspira Oy:n. Selvityksen käytännön laatimisesta vastasivat
apulaisjohtaja Anssi Wright ja analyytikko Elias Hämäläinen.
Selvitystyön ohjausryhmä kokoontui Mänttä-Vilppulassa kolme kertaa 24.2., 23.3. ja
21.4.2017. Selvityksestä informoitiin Juupajoen ruokapalveluhenkilöstöä
henkilöstökokouksissa 6.2. ja 18.4.2017. Henkilöstöllä oli myös mahdollisuus
tutustua raporttiluonnokseen.
Valmis raportti esiteltiin Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kunnanvaltuustojen
yhteisessä iltakoulutilaisuudessa 8.4.2017. Tilaisuuteen osallistui valtuutettujen ja
johtoryhmän lisäksi myös Juupajoen ruokapalveluesimies Jenni Vuorela-Mattila.
Selvityksessä on tarkasteltu seuraavia toimintamallivaihtoehtoja:
1. Toiminnan jatkaminen nykyisellään
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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2. Ruoka- ja siivouspalvelujen yhtiöittäminen kokonaisuudessaan
3. Markkinoilla tapahtuvan toiminnan yhtiöittäminen ja kuntatoiminnan
säilyttäminen ennallaan sekä
4. Markkinaehtoisesta yhtiöstä muodostetaan yhteisyritys yksityisen sektorin
palveluntarjoajan kanssa.
Selvityksen yhteenvetona todetaan:
1. Po. kuntien ruokapalvelut toimivat jo nyt sote-ruokapalvelujen osalta kilpailuilla
markkinoilla, minkä johdosta toiminnot pitäisi tuottaa osakeyhtiömuodossa
(yhtiöittämisvelvoite perustuu Kuntalakiin 126 § ja Kilpailulakiin 4 a luku)
2. Tarkasteltavat yksiköt toimivat nykyisin sidosyksikköasemassa ja hankintalaki
rajoittaa sidosyksikön markkinoilla toimimista. Uudessa hankintalaissa
sidosyksikön markkinoilla toimiminen on rajoitettu 5 %:iin liikevaihdosta ja
500.000 euroon.
3. Palveluiden hinnoittelussa olisi huolehdittava, että kustannuspohja sisältää
kaikkien palveluiden tuottamiseen vaadittujen tuotannon tekijöiden
kustannukset. Nykyisellään kuntien sisäisistä kustannustenjaoista puuttuu mm.
sisäisiä vuokria ja taloushallinnon kustannuksia.
4. Toiminnan yhtiöittäminen aiheuttaa verotuksellisia kustannuksia yhtiöittämisen
yhteydessä sekä jatkuvassa liiketoiminnassa. Verovaikutukset aiheutuvat
pääasiassa kuntien velvollisuudesta palauttaa keittiökiinteistöinvestoinneista
aikanaan vähennetty arvonlisävero. Jatkuvassa toiminnassa osa suunniteltavan
yhtiön myynnistä on arvonlisäverotonta ja tätä myyntiä vastaavien hankintojen
sisältämiä arvonlisäveroja ei voida vähentää.
5. Osakeyhtiömuoto tarjoaa paremman pohjan toiminnan kehittämiselle
tulevaisuudessa.
6. Yhdistämisen etuja:
- yhdistymisen edut nähdään melko vähäisinä ja yhdistymisestä olisi
enemmän hyötyä Juupajoen kunnalle. Juupajoki hyötyisi mm. laajemmista
henkilöstöresursseista korvaamaan esim. loma-aikojen tai muiden
poissaolojen aiheuttamia henkilöstötarpeita
- tarkasteltavat yksiköt toimivat nykyisin osana hankintarenkaita, joten
suurempi koko ei toisi juurikaan etuja kasvavien hankintavolyymien kautta.
Selvitysraportti lähetetään kunnanhallituksen jäsenille esityslistan ohessa. Asiaa
selvitetään kokouksessa tarkemmin.
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EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ruoka- ja siivouspalveluiden
yhtiöittämisselvityksen.
Edelleen kunnanhallitus valtuuttaa ao. viranhaltijat valmistelemaan
yksityiskohtaisemmin mahdollista ruokapalvelujen yhtiöittämistä raportin
vaihtoehdon 3 a pohjalta.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 16.10.2017 § 168
Mänttä-Vilppulan kaupunki on päättänyt toteuttaa ruokapalvelujen yhtiöittämistä
koskevan jatkohankkeen. Juupajoen kunnan edustajat on kutsuttu mukaan
ohjausryhmään, jonka ensimmäinen kokous pidetään 16.10.2017.
Selvitystyön on tarkoitus olla valmis 30.6.2018 siten, että mahdollinen yhtiö voi
aloittaa toimintansa 1.1.2019. Selvitystyön aikana on tarkoitus ratkaista Juupajoen
kunnan mahdollinen osallistuminen perustettavaan yhtiöön.
Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ruokapalvelujen yhtiöittämisen jatkohankkeen
käynnistymisen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 16.4.2018 § 45
Sote-ruokapalvelujen yhtiöittämisselvitystyötä on jatkettu talven aikana yhdessä
Mänttä-Vilppulan ja Inspira -konsulttiyhtiön kanssa.
Tavoitteena on saada yhtiön perustamisasiakirjat valmisteltua siten, että asiaa
esitellään kuntien yhteisessä valtuustoseminaarissa 14.5.2018 ja kesäkuussa asia
saatetaan kunnissa päätöksentekoon.
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Selvitystyössä vaihtoehtona on järjestely, jossa Juupakodin ja Juupajoen
kotipalveluaterioiden valmistus siirretään perustettavan ruokapalveluyhtiön
hoidettavaksi samoin kuin Mänttä-Vilppulan sote-ruokapalvelutkin. Muu kunnan
ruokapalvelutuotanto jäisi kunnan omaksi toiminnaksi.
Toisena vaihtoehtona on keskusteltu myös Juupakodin ruokapalvelun siirtämisestä
sote -palveluntuottajan eli Mäntänvuoren Terveys Oy:n hoidettavaksi.
Esityslistan ohessa lähetetään yhtiöittämisselvitysraportin luonnosversio 14.3.2018
kokoukseen osallistuville (ei julkinen).
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sote-ruokapalveluselvityksestä annettavan
tilannekatsauksen sekä linjaa valmistelun jatkotoimia Juupajoen kunnan osalta.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi sote-ruokapalveluselvityksestä annetun
tilannekatsauksen sekä linjasi valmistelun jatkotoimia.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Ulla Mäkinen poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn kohdalla klo 16.09.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 5/2018

KUNNANHALLITUS

16.4.2018

46 §

103

KUNNAN MARKKINOINTITOIMET / TENAVATONNIN KÄYTTÖÖNOTTO
Kunnan talousarvion hyväksymisen yhteydessä (18.12.2017 § 56) kunnanvaltuusto
päätti, että vuoden 2018 aikana otetaan käyttöön vauvaraha, jonka tarkemmista
yksityiskohdista päätetään talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä.
Talousarvioon on varattu tähän tarkoitukseen 15.000 euron määräraha vuodelle
2018.
Johtoryhmän toimesta on selvitelty eri vaihtoehtoja vauvaraha -käytänteeksi, jonka
avulla toivotaan kunnalle saatavan lisänäkyvyyttä sekä kuntaan uusia lapsiperheitä.
Kunnassa on viime vuosina syntynyt n. 15 lasta.
Selvitysten perusteella on päädytty esittämään Tenavatonnin käyttöönottoa.
Tenavatonnia maksettaisiin 1.000 euroa per vuosi viiden vuoden ajan kunnassa
syntyville lapsille, joiden huoltaja/-t ovat myös kirjoilla kunnassa.
Tenavatonnin saamisen ehdot:
1. Lahjaraha maksetaan lapsen syntymän / adoption jälkeen enintään viitenä
perättäisenä vuotena 1.000 euroa / vuosi, yhteensä enintään 5.000 €. Oikeus
lahjaan päättyy sinä vuonna, kun lapsi täyttää 5 vuotta.
2. Lahjan saamisen edellytyksenä on
-

että lapsi ja vähintään yksi huoltaja ovat Juupajoen kunnassa kirjoilla 1.1.
kunakin vuonna.
Lapsen syntymä-/adoptiovuonna tulee vähintään yhden huoltajan olla
kirjoilla Juupajoella lapsen syntymän / adoption hetkellä.
3. Lahjan myöntää huoltajan hakemuksen perusteella Juupajoen
hyvinvointijohtaja. 1. erä maksetaan sen jälkeen, kun lapsen nimellä oleva
pankkitili on avattu ja seuraavat erät kunkin vuoden joulukuun viimeisenä
päivänä.
4. Oikeus lahjarahaan päättyy, mikäli rahaan oikeutetun ja huoltajan
asuinkunta ja henkikirjoituskunta vaihtuu Juupajoelta joksikin muuksi
kunnaksi.
5. Oikeutta lahjarahaan ei saa takaisin, vaikka rahaan oikeutettu ja huoltaja
palaisivat ennen kuin lahjaan oikeutettu täyttää viisi (5) vuotta takaisin
Juupajoen kunnan asukkaaksi ja henkikirjoille.
6. Lahja ei ole tuloverotuksessa saajan veronalaista tuloa.
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7. Tätä sääntöä noudatetaan 1.1.2018 ja sen jälkeen syntyneille lapsille,
jotka täyttävät edellä esitetyt ehdot.
Tavoitteena on, että vuosittain kunnassa syntyisi n. 20 lasta. Tenavatonnin
kustannusvaikutus on vuosittain nouseva, mikäli lapsimäärä kasvaa toivotusti.
Alkuvuosina kustannukset ovat n. 15.000 - 45.000 euroa/vuosi ja jatkossa n. 80.000
- 100.000 euroa per vuosi.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Tenavatonnin
käyttöönoton Juupajoen kunnassa 1.1.2018 lukien asiaselostuksessa mainituilla
kriteereillä.
PÄÄTÖS:
Keskustelun kuluessa Iiri Välttilä esitti Tenavatonnin saamisen ehtojen muuttamista
siten, että oikeus lahjaan päättyy sinä vuonna, kun lapsi täyttää 6 vuotta. Hänen
esitystään ei kannatettu, joten se raukesi.
Puheenjohtaja totesin kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan
päätösesityksen.
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VALOKUITUVERKON JATKOTOIMET / HANKKEIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANON
KÄYNNISTÄMINEN

Kunnanhallitus 13.6.2018 § 110
Orbion Consulting on tehnyt kunnan kattavat valokuituverkkosuunnitelmat Akaan
kaupungille sekä Juupajoen, Urjalan ja Vesilahden kunnille. Suunnitelmissa
tarkastelukulma oli koko kunnan alueen hankealueet ja niiden kustannuslaskelmat.
Valokuituverkkosuunnittelun kanssa samaan aikaan kaupallisista operaattoreista
kuituverkko-operaattori Lounea ja mobiilioperaattori ukkoverkot ovat osoittaneet
kiinnostusta kuntien alueiden laajakaistatarjonnan edistämiseen.
Seuraavassa vaiheessa on tarve selvittää kysyntäpotentiaalia sekä poliittista
tahtotilaa mahdollisen verkkohankkeen toteuttamiseksi sekä kuvata ja analysoida
etenemisskenaariot a) operaattoriyhteistyö, b) yksittäisten kyläverkkohankkeiden
tukeminen ja c) kunnan tai kuntien yhteisen verkkoyhtiön perustaminen kunnan
kannalta. Selvityksen tuloksena on skenaariot kunnan vaihtoehtoisista rooleista
tehtävineen, vaihtoehtojen analysointi, etenemismallit ja taloudellisten vaikutusten
selvittäminen kunnan päätöksenteon perustaksi sekä suositus kuntakohtaiseksi
etenemismalliksi laajakaistasaatavuuden edistämiseksi kunnan alueella.
Akaan, Juupajoen, Urjalan ja Vesilahden laajakaistasuunnitelmien seuranta
kokouksessa 11.5.2017 päätettiin pyytää Orbion Consulting Oy:ltä kirjallinen tarjous
valokuituverkkohankkeen etenemisskenaarioista. Esityslista liitteenä nro 3 on
Orbion Consulting Oy:n laatima 19.5.2017 päivätty kirjallinen tarjous.
Urjalan kunnanhallitus on hyväksynyt tarjouksen kokouksessaan 29.5.2017.
EHDOTUS:
Kunnanhallitus hyväksyy Juupajoen kunnan osalta liitteenä olevan Orbion
Consulting Oy:n tarjouksen ehdolla, että myös Akaan kaupunki ja Vesilahden kunta
hyväksyvät tarjouksen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 16.4.2018 § 47
Alkuperäisen, keväällä 2017 valmistuneen, suunnitteluhankkeen kautta on saatu
yksityiskohtainen, koko kunnan kattava tietoverkkosuunnitelma
kustannusarvioineen. Suunnitelman laadinnan edetessä ja kustannusarvion
tarkentuessa on käynyt ilmi, että pienen kunnan voimavarat eivät riitä suunnitelman
toteuttamiseen kokonaisuudessaan kerralla. Kunnan päätöksenteon
selkiyttämiseksi toteutettiin syksyn aikana jatkoselvitys vaihtoehtoisista
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etenemisskenaarioista eli sen selvittämiseksi, miltä osin tietoverkkoa olisi
mahdollista toteuttaa kaupallisten operaattoreiden toimesta ja mille osille olisi
mahdollista saada käyntiin hankkeita, joihin haetaan julkista rakentamistukea.
Konkreettisesti, miten edetä Juupajoella, jotta kiinteä tietoverkkoinfrastruktuuri
saataisiin rakennettua mahdollisimman kattavasti kunnan alueelle.
Jatkotyö tehtiin yhteistyössä Juupajoen, Akaan, Urjalan ja Vesilahden kuntien
kanssa. Ulkopuolisena asiantuntijana toimi Orbion Consulting Oy / Arto Saikanmäki.
Hankkeen raportoinnin, seurannan ja työn ohjauksen varmistamiseksi toteutettiin
hanketoimijoiden ja suunnittelijan yhteisiä säännöllisesti koolle kutsuttuja
seurantakokouksia. Syksyn aikana ohjausryhmä kokoontui 26.9., 14.11. ja
20.12.2017.
Hankkeen aikana suunnittelutyöstä informoitiin kunnan luottamushenkilöitä sekä
kuntalaisia ja yrittäjiä erilaisissa yhteisissä tilaisuuksissa. Verkkosuunnitelman
valmistuttua järjestettiin kunnanvaltuustolle ja –hallitukselle sekä kunnan
johtoryhmälle info-tilaisuus 27.6.2017. Kuntakohtaisia etenemisskenaarioita käytiin
läpi kahdessa kylätilaisuudessa 30.10. Lylyssä ja 31.10. Kopsamolla.
Kylätilaisuuksiin osallistui n. 60 henkilöä.
Jatkoselvitystyössä on etsitty kuntakohtaisesti parhaita toteuttamisvaihtoehtoja
kiinteän laajakaistan saamiseksi po. kuntien alueille. Konsultti on analysoinut
kuntien konkreettisia etenemisvaihtoehtoja selvittäen tarkemmin toiminnan
organisointia, verkon rahoitusmalleja kunnan ja loppukäyttäjän kannalta,
rakentamisen vaiheistusta sekä hankkeen kriittisiä menestystekijöitä.
Tarkastelukulmana on ollut koko kunnan hanke, kylähankkeet sekä
yhteistyövaihtoehdot operaattoreiden kanssa.
Markkina-analyysi (selvitys operaattoreiden investointisuunnitelmista) tilattiin
hankeryhmän kunnille Pirkanmaan liiton kautta. Viestintävirasto järjesti julkisen
kuulemisen Juupajoen hankealueesta 29.6. - 15.8.2017. Analyysi saatiin Juupajoen
osalta 6.10.2017, jolloin sitä voitiin hyödyntää laajakaistahankkeen
jatkoselvitystyössä. Markkina-analyysistä ei syntynyt hankkeelle kustannuksia.
Analyysin perusteella suositus Juupajoen kunnan etenemismalliksi on seuraava:
-

-

Kuntatoimijan perustaminen Juupajoen koko kunnan valokuituyhteyksiä
rakentamaan vaatisi kunnan investointikykyyn nähden kohtuuttoman suuren
riskinoton, joten se ei ole suositeltavaa.
Lähiajan suosituksena onkin haja-asutusalueiden kyläverkkohankkeiden
toteuttaminen, ei niinkään kuntavetoisesti, vaan kylien omaan aktiivisuuteen
perustuen. Hankkeet voivat saada julkista tukea, jonka vuoksi sitoumukset ja
hankeriskit ovat hallittavia.
Kuntataajaman osalta kunnan tulee vielä selvittää avoimesti todellinen kysyntä
ennen mahdolliseen omaan verkkohankkeeseen lähtemistä. Kysynnän mukaan
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kunnan on mahdollista arvioida tarvittavan verkkohankkeen laajuutta ja sen
vaatimia taloudellisia sitoumuksia osaltaan. Kunta voi kilpailuttaa
vuokratalokiinteistöjensä valokuituyhteydet edistämään kaupallista tarjontaa.
Esityslistan ohessa lähetetään raportti Juupajoen kunnan laajakaistaratkaisut /
etenemisvaihtoehdot.
Kylähankkeiden jatkotoimenpiteistä on neuvoteltu Lylyn ja Kopsamon
kyläyhdistysten edustajien kanssa 12.4.2018. Neuvotteluissa on sovittu, että
kylähankkeiden toteuttaminen käynnistetään siten, että kuntaan palkataan
määräaikainen henkilö laatimaan hankehakemukset kylähankkeiden rahoituksesta
sekä toteuttamaan mahdollinen toimijan kilpailutus. Kyläyhdistykset osallistuvat
palkkakustannuksiin yhdessä 1/3 osuudella ja kunnan osuus on 2/3. Kunnan
kustannusosuus on arviolta n. 5.000 euroa. Kyläyhdistykset vastaavat
liittymäsitoumusten hankkimisesta. Tavoitteena on, että sitoumukset on hankittuna
31.5.2018.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Juupajoen kunnan laajakaistaratkaisut -raportin.
Edelleen kunnanhallitus päättää, että kylähankkeiden liikkeelle saamiseksi kunta
palkkaa määräaikaisen henkilön laatimaan hankehakemukset ja toteuttamaan
mahdollinen toimijan kilpailutus. Kyläyhdistykset osallistuvat kustannuksiin
asiaselostuksessa esitetyllä tavalla.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
1)
2)
3)
4)
5)

Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 14.5.2018.
Seuraava valtuuston kokous pidetään 21.5.2018.
Juupakodin juhla 19.4.2018
27.4. 2018 Veteraanipäivä
Henkilöstön ilmapiirikartoitus

EHDOTUS (Kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Kunnanjohtajan päätös 11.4.2018. Kuntajäsenmaksu Pirkanmaan Yrityskummit ry:n
toimintaan.
2) Hyvinvointijohtajan päätös 3.4.2018. Päätös vuoden 2018 hyvinvointiavustusten
myöntämisestä.
3) Tarkastuslautakunnan kokouksen 27.3.2018 pöytäkirja.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRJELMÄT
1) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 4/2018 23.3.2018. Kunnallinen
teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018-2018.
2) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 7/2018 22.3.2018. Ohjeita ja esim.
KVTESn 1.1.2019 paikallisen järjestelyerän laskemisesta.
3) MTK-Pirkanmaa 1917 - 2017. Juha Kuisma, Satoi tai paistoi.
4) Nuorisotakuun seuranta tammi-helmikuu 2017 ja 2018, Juupajoki.
5) Pirkanmaan maakuntahallituksen kokouksen 9.4.2018 esityslista.
6) Pirkanmaan maakuntavaltuuston kokouksen 16.4.2018 esityslista.
7) Pirkanmaan maakuntamuseon julkaisu Pirkanmaan alta, arkeologisia
tutkimuksia 15.
8) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksen 19.3.2018
pöytäkirja.
9) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin raportti 29.3.2018. Pirkanmaan terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman seurantaraportti 2017 hyväksytty.
10) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uusi historiikki. Ripeitä ratkaisuja, rohkeita
askelia. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 70 vuotta potilaan parhaaksi.
11) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 22.3.2018
pöytäkirja.
12) Suomen Kuntaliiton yleiskirje 3/2018 9.4.2018. Kuntia kannustetaan liittymään
kuntien yhteiseen KuntaTietoPalveluun - Suomen Kuntasäätiö antaa tukea.
13) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 18.04.2018
esityslista.
14) Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellisen
ympäristöterveydenhuollon jaosto kokouksen 19.4.2018 esityslista.
15) Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kirje 3.4.2018, Toimeentulotuen
lakisääteisten käsittelyaikojen kysely huhtikuu 2018.
16) Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kuntatiedote 3.4.2018, Lastensuojelulakiin
perustuva, lastensuojelun määräaikoja koskeva kysely kuntiin.
17) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista voimaan
1.4.2018.
EHDOTUS (Kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh. 0400 131 174
Oriveden kaupunki pyytää Juupajoen kunnan lausuntoa kaupunginhallituksen
päätöksen 15.1.2018 § 6 mukaisesti Oriveden kaupungin uudelleen nähtäville
asetettavasta rantaosayleiskaavaehdotuksesta.
Rantaosayleiskaavaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja asetuksen 19 ja 32 §:n mukaisesti uudelleen yleisesti nähtävillä 27.2 - 28.3.2018.
Rantaosayleiskaavaa on laadittu oikeusvaikutteisena siten, että kaavaa voidaan
käyttää loma- ja asuinrakentamisen rakennuslupien myöntämisperusteena rantaalueilla ja mm. Eräjärven kyläosayleiskaava-alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu
lisäksi seitsemän ranta-alueisiin liittyvää laajempaa rakennusjärjestyksessä
suunnittelutarvealueiksi katsottua kyläaluetta: Eräjärvi, Längelmäen kk, NaappilaSuomasema, Päilahti-Pitkäjärvi, Siitama, Talviainen ja Västilä.
Kaavaehdotus ja muut aineistot ovat nähtävillä Oriveden kaupungin internetsivuilla
osoitteessa:http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-jaymparisto/kaavoitus/orivedenrantayleiskaava. Sivuilla on myös linkki kaupungin
karttapalveluun, jossa kaavaehdotus on myös nähtävissä.
EHDOTUS (Kj):
Juupajoen kunnalla ei ole huomautettavaa Oriveden kaupungin
rantaosayleiskaavaehdotuksesta.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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