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RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN

Kunnanhallitus 16.10.2017 § 167
Mänttä-Vilppulan tekninen johtaja Hannu Kemppainen on 28.9.2017 lähettänyt YläPirkanmaan kuntiin seuraavan kutsun:
”Viitaten alla olevaan valtuustoaloitteeseen liittyvään Mänttä-Vilppulan
kaupunginhallituksen pykälän valmistelutekstiin kutsun teidät/teidän valitsemanne
kuntanne edustajat kokoukseen Mänttä-Vilppulaan.
Voimassa olevaa rakennusjärjestystä on aikoinaan laadittu yhdessä YläPirkanmaan muiden kuntien kanssa. Osa kunnista onkin päättänyt ottaa käyttöön
vahvasti saman sisältöisen rakennusjärjestyksen, mutta osa kunnista on laatinut
omansa hieman eri sisältöisenä. Rakennusjärjestyksen uudistamisesta keskusteltiin
Ylä-Pirkanmaan kuntajohtajakokouksessa 27.6.2017 ja siellä kuntajohtajat
päätyivät siihen, että kaikilla kunnilla on omissa rakennusjärjestyksissään tällä
hetkellä uudistamistarpeita. Kuntajohtajien kesken sovittiin, että Mänttä-Vilppulan
kaupunki kutsuu lomakauden jälkeen asianomaiset viranhaltijat yhteiseen
kokoukseen, jossa tarkastellaan tarkemmin rakennusjärjestysten päivittämistä ja
yhteistyötä siinä.”
Kokouksen ajankohdaksi on vahvistunut 22.11.2017.
Juupajoen kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 4.3.2003.
Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys.
Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja
sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän
elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen
kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön,
rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön
hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita
niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus toteaa, että Juupajoen kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen
on ajankohtaista ja päättää, että uudistamistyö käynnistetään.
Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti Mänttä-Vilppulan kaupungin kutsuun
osallistua neuvotteluun mahdollisesta yhteistyöstä rakennusjärjestyksen
uudistamiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 18.6.2018 § 77
Ruoveden, Virtain, Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen rakennustarkastajat ovat
kokoontuneet talven ja kevään aikana 5 kertaa ja valmistelleet
rakennusjärjestyksen uudistamista. 17.5.2018 pidettiin Juupajoella laajennettu
työryhmän kokous, johon paikalle oli kutsuttu myös rakennustarkastuksesta
vastaavan toimielimen tai vastaavan puheenjohtaja.
Esityslistan ohessa on tämän hetken valmisteluvaiheen luonnos
rakennusjärjestykseksi.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus keskustelee rakennusjärjestysluonnoksesta sekä linjaa
jatkovalmistelua.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus valitsi rakennusjärjestyksen valmistelutoimikuntaan Veikko
Suosaaren, Pekka Rakeen sekä Ulla Mäkisen.
Rakennusjärjestyksen voimaantulon tavoiteaikatauluksi määriteltiin
30.4.2019.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallitus käsitteli seuraavaksi §:n 88.
Tekninen johtaja Pekka Maasilta poistui kokouksesta näiden pykälien käsittelyn
jälkeen klo 15.20.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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HENKILÖSTÖASIOITA / TÄYTTÖLUPA RUOKAPALVELUIHIN

Valmistelija: Rehtori Lea Nurminen, puh. 050 511 2836
Perusopetuksen rehtori pyytää lupaa henkilön palkkaamiseen seuraavaan
tehtävään:
-

ruokapalveluiden kokki on irtisanoutunut työsuhteestaan ja ajalle
1.8. – 31.12.2018 tarvitaan sijainen.
Anon täyttölupaa sijaisen palkkaamiseen ajaksi 1.8. – 31.12.2018.

EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn täyttöluvan ruokapalveluihin.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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VUODEN 2018 MAAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA JA
AUKIOLOAJAT
Maakuntavaalit toimitetaan vuoden 2018 lokakuussa. Varsinainen vaalipäivä
ensimmäisessä vaalissa on sunnuntaina 28.10.2018. Maakuntavaaleissa
sovelletaan vaalilain (714/1998) ja vaalilain muutoksen (361/2016) säännöksiä.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja
päätettävä yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista.
Vaalipäivän äänestyspaikka on aiemman päätöksen mukaan Juupajoen
kunnanvirasto. Aikaisemmin yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on ollut Juupajoen
kunnanvirasto. Kunnanhallituksen on määrättävä maakuntavaalin yleiset
ennakkoäänestyspaikat kunnassa ja ilmoitettava ne vaalitietojärjestelmään
viimeistään 17.8.2018.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää, että Juupajoen kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on
edelleen Juupajoen kunnanvirasto, osoite Koskitie 50, 35500 Korkeakoski.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että aukioloajat ennakkoäänestystä varten ovat:
17.10. - 19.10.2018
20.10. - 21.10.2018
22.10. - 23.10.2018

09.00 - 17.00
12.00 - 16.00
09.00 - 17.00

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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VUODEN 2018 MAAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTA JA
VAALITOIMIKUNTA
Maakuntavaalit toimitetaan vuoden 2018 lokakuussa. Varsinainen vaalipäivä on
sunnuntaina 28.10.2018. Vaaleissa sovelletaan vaalilain (714/1998) ja vaalilain
muutoksen (361/2016) säännöksiä.
Vuoden 2018 maakuntavaalissa on Juupajoella vaalilautakunnan käytössä
sähköinen vaaliluettelo.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja
asetettava:
1. Juupajoen äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten
vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu
jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään
kolme.
Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten
tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa
toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet
ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Edellisissä Tasavallan Presidentin vaaleissa kunnanhallitus nimesi kokouksessaan
16.10.2017 Juupajoen äänestysalueen vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: Jonna
Sahrakoski (pj), Hannu Hämylä (vpj), Anne Lepola, Tero-Pekka Pajunen, Iiri Välttilä,
ja varajäseniksi Tarja-Riitta Koskinen, Liisa Soikka ja Arto Toivonen.
Kunnanhallitus nimesi vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt: Ulla Mäkinen (pj),
Piritta Pasuri, Esko Välttilä (vpj) ja varajäseniksi Leena Nikulainen ja Mirja
Saarinen.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus asettaa Juupajoen äänestysalueen vaalilautakunnan sekä
vanhainkodin vaalitoimikunnan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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JUUPAJOEN KUNNALLE SAAPUNUT KUNTALAISALOITE
Heikki Hämylä on lähettänyt Juupajoen kunnalle seuraavan 4.6.2018 päivätyn
kuntalaisaloitteen:
”Hei,
Kuten tiedetään, Juupajoen väkiluku laskee kuin lehmän häntä. Omakotitaloja on
myynnissä parikymmentä.
Kysyn nyt, voisiko kunta tehdä jotain vanhojen talojen myynnin edistämiseksi,
vastaavasti kuin uusien omakotitonttien kohdalla.
Jos olemassa olevat talot saataisiin takaisin asumiskäyttöön, kunnan väkiluku
nousisi tai ainakin pysyisi ennallaan paljon nopeammin ja helpommin kuin uusia
taloja rakentamalla.
Ehdotan harkittavaksi esim. seuraavia toimenpiteitä:
• kunta palauttaa talon ostajalle varainsiirtoveron ja/tai
• kunta ei veloita vesi- ja jätevesimaksuja vuoden ajalta ja/tai
• kunta maksaa vuoden sähkölaskut tai
• kunta ei peri kiinteistöveroa vuoden ajalta ja/tai
• kunta maksaa talon ostajalle saman 3.999 € kuin tontin ostajakin saa talon
rakennettuaan tai
• kunta kustantaa työmatkat vuoden ajalta (esim. junaliput Tampereelle) ja
• kunta markkinoi, omistajien luvalla, myynnissä olevia taloja kuten tontteja
markkinoidaan.
Lisää keinoja varmaan löytyy.
Terv. Heikki Hämylä”
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee saapuneen kuntalaisaloitteen tiedoksi ja lähettää sen
valmisteltavaksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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MUUTOKSIA VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUIHIN 1.8.2018
ALKAEN

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Anne Tuovila, p.050-591 5456
Kunnanhallitus 18.12.2017 § 203
Eduskunta on 8.12. hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain
muutoksen (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta). Maksut alenevat
tammikuusta 2018 alkaen. Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat, ja
jatkossa toisen lapsen sisaralennus on 50 prosenttia nykyisen kymmenen sijaan.
Asiakasmaksuja alennetaan noin 71 miljoonalla eurolla. Muutos tuo arviolta 6700
perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Keskituloisen kahden lapsen
perheen (bruttotulot yhteensä 5900 e/kk) maksut laskevat vuodessa yli 1200
eurolla.
Asiakasmaksun suuruus määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen perusteella.
Maksun määräämisessä huomioon otettavat tulolajit pysyvät ennallaan.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu siten, että pieni- ja keskituloisilta
perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan maksun määräämisen
perusteena olevia tulorajoja korottamalla ja maksuprosenttia tasaamalla. Lisäksi
toisesta lapsesta perittävä maksu on 50% nuorimman lapsen laskennallisesta
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi
maksusta päätettäessä katsotaan aina nuorin päivähoidossa oleva lapsi.
Muilta osin maksuperusteet säilyvät ennallaan.
Tulorajataulukko 31.12.2017 asti
Perheen
koko

Tuloraja

Maksu-

Enimmäismaksun
tuloraja

prosentti
2 henkilöä

1915

11,5 %

4437

3 henkilöä

1915

9,4 %

5000

4 henkilöä

2053

7,9 %

5724

5 henkilöä

2191

7,9 %

5862

6 henkilöä

2328

7,9 %

5999

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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Perheen
koko

Tuloraja

Maksu-

175

Enimmäismaksun
tuloraja

prosentti
2 henkilöä

2050

10,7%

4760

3 henkilöä

2646

10,7%

5356

4 henkilöä

3003

10,7%

5713

5 henkilöä

3361

10,7%

6071

6 henkilöä

3718

10,7%

6428

EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää, että
- lakimuutos ja maksuperusteiden muutos tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen
- uuden lain perusteella tehtävät asiakasmaksupäätökset lasketaan syksyn 2017
tulotietojen tarkastuksessa ilmoitetuilla tuloilla, jollei asiakas ilmoita tulojen
muutoksesta.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 18.6.2018 § 82
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään
kahden vuoden välein.
Elokuun 2018 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
indeksitarkistuksista on 8.12.2017 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus
(840/2017).
Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen
hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä
ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei päivähoitomaksuihin eikä niiden
määräämisperusteisiin ole tehty.
Asiakasmaksulakia muutettiin 1.1.2018 alkaen tulorajojen ja sisarusalennuksen
osalta. Nyt päätetyt muutokset muuttavat em. lakimuutoksen tulorajoja sekä
asiakasmaksuja uudelleen 1.8.2018 alkaen.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen
varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu
lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta.
Asiakasmaksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen
osalta enintään 289 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää
maksua ei peritä.
Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2018 alkaen:
Perheen koko Tuloraja €/kk

Maksu %

2

2102

10,7

3

2713

10,7

4

3080

10,7

5

3447

10,7

6

3813

10,7

Korkeimman maksun tulorajat:
Perheen koko
2
3
4
5
6

Tuloraja € / kk
4803
5414
5781
6148
6514

Maksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän
kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Jos perheen
koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa
tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Mikäli hakija ei toimita perheen tulotietoja viimeistään kuukauden kuluessa
hoitosuhteen alkamisesta, määrätään maksu enimmäismaksun suuruiseksi ja se
korjataan asiakirjojen toimittamisesta seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos
lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta he asuvat samassa kunnassa,
määrätään maksu sen huoltajan perhekoon ja perheen tulojen mukaisesti, jossa
lapsella on väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Yhteishuoltajat sopivat itse
maksun jakamisesta. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan
alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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Maksujen muutoksen johdosta kunnassa tehtävät päätökset
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta tulee kunnassa tehdä päätös ja
tiedottaa muutoksesta asiakkaille. Lisäksi tehdään asiakaskohtaiset päätökset ja
tarvittavat muutokset asiakastietojärjestelmiin.
Asiakasmaksulaissa säädetyt maksut ovat enimmäismaksuja. Kunta voi päättää
luottamustoimielimessä siitä, että maksuja peritään enimmäismaksuja alhaisempina
tai niitä ei peritä lainkaan.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää, että
- lakimuutos ja maksuperusteiden muutos tulevat voimaan 1.8.2018 alkaen
- uuden lain perusteella tehtävät asiakasmaksupäätökset lasketaan alkuvuoden
2018 tulotietojen tarkastuksessa ilmoitetuilla tuloilla, jollei asiakas ilmoita tulojen
muutoksesta.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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KONSERNIKESKUSTELUT 2018
Juupajoen kunnalla on seuraavat tytäryhteisöt:
- Asuntohankintayhtiö Juupas Oy
- Kiinteistö Oy Kirjakoski
- Kiinteistö Oy Kopsamon Linna
- Koskitalot Oy.
Osakkuusyhteisöjä ovat:
- Juupajoen Lämpö Oy
- Kiinteistö Oy Juupajoen Koskiportti.
Tytäryhteisöjen kanssa on kesäkuun alussa käyty konsernikeskustelut.
Isännöitsijän kanssa keskusteltiin myös Juupajoen Vanhustenkotiyhdistyksen
tulevaisuudesta. Vanhustenkotiyhdistys hallinnoi Juupajoella kahta kiinteistöä:
Neliapila Korkeakoskella (8 as) sekä Koivukoto Lylyssä.
Konsernikeskusteluissa on käyty läpi yhtiön taloutta ja toimintaa, tulevia
investointitarpeita sekä muita tulevaisuuteen liittyvä pohdintoja. Keskusteluissa on
myös käyty läpi Juupajoen kunnanvaltuuston kunnan talousarvion yhteydessä
konserniyhtiöille määrittelemät sitovat tavoitteet.
Kunnan konserniohjeet uudistettiin syksyllä 2017. Myös tilintarkastaja on
tarkastusmuistiossaan 28.3.2018 painottanut, että tytäryhtiöiden tilaa on syytä
seurata säännöllisin väliajoin konserniohjeen mukaisesti.
Konsernikeskustelumuistiot (Asuntohankintayhtiö Juupas Oy, Ki Oy Kopsamon
Linna, Ki Oy Kirjakoski, Koskitalot Oy) ovat esityslistan ohessa.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi käydyt konsernikeskustelut ja niistä saadun
informaation.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanjohtaja Pirkko Lindström ja kunnanhallituksen
puheenjohtaja poistuivat esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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TYÖHYVINVOINTIHANKE / KUNTA3
Mänttä-Vilppulan kaupunki on päättänyt käynnistää työhyvinvointihankkeen, johon
on pyydetty mukaan myös Juupajoen ja Ruoveden kuntia.
Mänttä-Vilppulan kaupunki on linjannut asiaa kaupunginhallituksessa 28.5.2018.
Kuntien yhteinen suunnittelukokous pidettiin 6.6.2018. Mänttä-Vilppulan on
tarkoitus hakea projektiin ainakin Kuntien eläkevakuutuksen työelämän
kehittämisrahaa ja mahdollisesti rahoitusta myös muilta tahoilta.
Työhyvinvointiohjelman rungoksi Mänttä-Vilppulassa on linjattu seuraavia tavoitteita
ja toimenpiteitä:
Tavoitteet:
- Esimiesten työkykyjohtamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen
- Henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen
- Henkilöstön omaan työkykyyn ja työturvallisuuteen liittyvän
- osaamisen ja asenteiden parantaminen
- Työhyvinvoinnin tunnuslukujen ja työhyvinvoinnin kustannusten
ymmärryksen lisääminen ja tiedolla johtaminen
- Sairauspoissaolojen vähentäminen.
Käytännön toimenpiteitä:
- Laajan työhyvinvointikyselyn toteuttaminen ja pienempien kyselyiden
tuominen osaksi päivittäistoimintaa
- Työhyvinvoinnin tunnuslukujen ja kustannusten raportointi- ja
seurantajärjestelmä osaksi päivittäisjohtamista- ja toimintaa
- Aktiivisen tuen mallin päivittäminen
- Savuton kunta - toimintamallien päivittäminen
- Työsuojelun toimintaohjelman ja riskikartoitusten päivittäminen
- Päihdeohjelman päivittäminen
- Työterveyshuollon laajuuden tarkastelu ja työterveyspalveluiden
tarkoituksenmukaisempi kohdentaminen
- Työilmapiiriin vaikuttavien käytäntöjen päivittäminen (esim.
työyhteisösovittelukäytännöt jne.)
- Osatyökykyisyyden hallintamallin luominen
Juupajoella kunnanhallitus on linjannut, että henkilöstölle toteutetaan
työhyvinvointikysely kolmen vuoden välein. Edellinen kysely tehtiin
työterveyshuollon toimesta syksyllä 2014 ja viimeisin nyt tammikuussa 2018.
Henkilöstön työhyvinvointikyselyn palautetilaisuus pidettiin 27.3.2018, jossa asiaa
esitteli yhteistyötoimikunnalle ja esimiehille työterveyspsykologi Susanna Salminen.
Tämän jälkeen kyselyn tuloksia on esitelty henkilöstölle työpaikkakohtaisissa
tilaisuuksissa mm. kunnanvirastolla 21.5.2018. Johtoryhmä kokoaa
työpaikkakohtaisissa tilaisuuksissa sovitut toimenpiteet kokouksessaan 25.6.2018.
Kunnanhallitukselle esiteltiin koko kunnan tulokset 14.5.2018.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 8/2018

KUNNANHALLITUS

18.6.2018

180

Myös Juupajoella on todettu työsuojelun toimintaohjelman sekä riskikartoitusten
päivittämistarve ja sovittu em. asioiden toteuttamisesta tulevana syksynä. Muiltakin
osin em. tavoitteissa ja toimenpide-ehdotuksissa on useita myös Juupajoen kunnan
kannalta ajankohtaisia asioita. Työhyvinvointikysely Juupajoella on siis jo toteutettu
ja Ruovedelläkin se on parhaillaan meneillään.
Mänttä-Vilppulasta hankkeen projektiryhmään on nimetty henkilöstöpäällikkö,
työsuojeluvaltuutetut, projektisuunnittelija sekä työntekijäedustajat palvelualueilta.
Työhyvinvointihanketta Kunta3 käsiteltiin Juupajoen yhteistyötoimikunnassa
5.6.2018. Asia merkittiin tiedoksi ja toimenpidelistalle ehdotettiin lisättäväksi
ikäohjelman tms. laatiminen.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Mänttä-Vilppulan esityksen yhteisestä
työhyvinvointihankkeesta ja hyväksyy Juupajoen osallistumisen hankkeeseen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

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
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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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.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ruoka- ja siivouspalveluiden
yhtiöittämisselvityksen.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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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.
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.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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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.
Kunnanhallitus 18.6.2018 § 85
Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta ovat valmistelleet ruokapalveluyhtiön
”Justiina Ateriapalvelut Oy” perustamista. Yhtiön toiminta-ajatuksena on tuottaa
turvallisia ja terveellisiä ruokapalveluita kustannustehokkaasti ja laadukkaasti
kuntien ikäihmisille, henkilökunnalle ja kuntien kannalta markkinoille tapahtuvaan
toimintaan. ”Turvallista, terveellistä, taloudellisesti ja tehokkaasti.”
Yhtiön perustamisen lähtökohtana on vastata Kuntalain ja hankintalain
vaatimuksiin. Yhtiöön siirretään Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan
ruokapalveluista markkinoille suuntautuva toiminta. Perustamishetkellä tämä
tarkoittaa pääasiassa Mäntänvuoren Terveys Oy:lle tarjottavia aterioita. Jatkossa
yhtiö voi osallistua valikoiden tarjouskilpailuihin ja tarjota palvelujaan paikkakunnilla
tai lähiympäristössä oleviin tarpeisiin.
Yhtiön omistajat ovat asettaneet kannattavuudelle tavoitteen, jossa yhtiön tilikauden
tulos on 5 %. Tavoitteena on, että yhtiön toiminta on taloudellisesti kestävällä
pohjalla ja yhtiö kattaa toimintaan vaadittavat investoinnit ja toimintansa
yllättävätkin kulut tulorahoituksella. Vuosittaisten investointien määräksi on arvioitu
20 000 euroa. Yhtiö voi jakaa ylimääräisiä kassavaroja omistajille osinkona, mutta
yhtiön tavoitteena ei ole omistajatuloutuksen maksimointi. Yhtiö toimii kilpailluilla
markkinoilla ja yhtiön toiminnan lähtökohtana on markkinaehtoisuus. Tämä koskee
kaikkien tuotannontekijöiden hinnoittelua.
Yhtiön perustaminen toteutetaan liiketoimintakauppana, jossa ruokapalveluiden
tuottamiseen tarvittavat tilat ja kiinteistöt jäävät kaupungin ja kunnan omistukseen ja
yhtiö vuokraa käyttöönsä tarvitsemansa tilat. Kiinteät laitteet kuuluvat kiinteistöön ja
ovat mukana vuokrassa. Perustamishetkellä yhtiön valmistuskeittiöt sijaitsevat
Mänttä-Vilppulassa Sarapihassa ja Punatulkussa sekä Juupajoella Juupakodilla.
Kunnat myyvät yhtiölle siirtyvään toimintaan liittyvän irtaimen omaisuuden.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Sote –ruokapalveluhenkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen entisin palvelussuhteen
ehdoin liikkeen luovutusta koskevien työsopimuslain (55/2001) ja kunnallisista
viranhaltijoista annetun lain (304/2003) mukaisesti. Henkilöstöä siirtyy n. 18 hlöä
Mänttä-Vilppulasta ja Juupajoelta ?.
Yhtiö hankkii itsenäisesti kaikki tuotannontekijät kuten ruokapalvelujen raakaaineet. Yhtiö hankkii Mänttä-Vilppulan kaupungilta tukipalvelut kuten kirjanpito,
laskutus, palkanlaskenta ja ICT –palvelut.
Yhtiön omistusosuudet jakautuvat perustajakuntien kesken siten, että MänttäVilppula omistaa yhtiöstä 83 % (830 osaketta) ja Juupajoen kunta 17 % (170
osaketta). Kustakin osakkeesta on maksettava 100 euroa yhtiölle.
Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja hallitus, johon kuuluu 5 jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä Mänttä-Vilppulan kaupunki
nimeää 4 jäsentä (+ varajäsenet) ja Juupajoen kunta 1 jäsenen (+ varajäsen).
Kuntalain 47.2 §:n mukaan kuntayhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava
huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan
asiantuntemus. Tämä vaatimus kohdistuu hallitukseen kokonaisuutena.
Toiminnan alussa tarvittavan käyttöpääomarahoituksen rahoittavat yhtiön omistajat.
Käyttöpääomarahoituksen tarpeeksi on arvioitu 150.000 – 200.000 euroa. Tämä
katetaan perustamisvaiheen pääomapanoksella ja yhtiön toimintaan tavanomaisesti
kuuluvalla lainanotolla, eikä muu omistajien rahoitus siis ole tarpeen.
Yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa varsinaisesti vuoden 2019 alusta lukien.
Käytännössä yhtiö aloittanee jo loppuvuodesta 2018, jotta voidaan turvata
palvelujen häiriötön toiminta ja toimintojen sujuva siirtyminen.
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen ja Juupajoen kunnanhallituksen yhteinen
valtuuston iltakoulu pidettiin 21.5.2018. Tilaisuudessa käytiin läpi sote ruokapalveluyhtiön perustamisen taustoja, tehtyä selvitystyötä sekä yhtiön
perustamiseen liittyviä asioita. Iltakoulun esitysmateriaali on lähetetty tilaisuuden
jälkeen kaikille valtuutetuille sähköpostilla.
Juupajoen ruokapalveluhenkilöstölle yhtiön perustamissuunnitelmaa on esitelty
kokouksessa 31.5.2018.
Esityslistan ohessa ovat yhtiön perustamisasiakirjaluonnokset:






liiketoimintasuunnitelma
yhtiöjärjestys
perustamissopimus
osakassopimus
liiketoiminnan kauppakirja
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EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Juupajoen kunnan
osalta Justiina Ateriapalvelut osakeyhtiön perustamisen, hyväksyy määrärahan
25 000 euroa yhtiön perustamisvaiheen pääomitukseen sekä valtuuttaa
kunnanhallituksen luovuttamaan liiketoimintakauppana ja liikkeen luovutuksena
perustettavaan yhtiöön siirtyvän tarpeellisen ateriapalvelutoimintaan liittyvän
omaisuuden.
Juupajoen kunta merkitsee yhtiön 170 osaketta, osakekohtainen merkintähinta 100
euroa.
Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään lopulliset yhtiön
perustamisasiakirjat ja päättämään muista täytäntöönpanotoimista.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANJOHTAJAN TEHTÄVÄN HOITAMINEN
Kunnanhallitus on myöntänyt eron kunnanjohtaja Pirkko Lindströmille 7.6.2018
siten, että viimeinen virassa olo päivä on 7.8.2018. Kunnanjohtajalle on myönnetty
vuosiloma 2.7. - 7.8.2018 väliseksi ajaksi. Uuden kunnan rekrytointi on käynnistetty
ja tavoitteena on, että päätös uudesta johtajasta tehdään elokuussa pidettävässä
valtuuston kokouksessa.
Kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan
poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii hyvinvointijohtaja.
Hallintosäännön 28 §:n mukaan kunnanhallitus voi, milloin kunnanjohtajan virka on
avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan
väliaikaisen hoitajan.
Kunnanjohtajan tehtäväkokonaisuuden hoitamista alkusyksyn osalta on suunniteltu
kunnanviraston henkilöstön kanssa 12.6.2018 käydyssä työpajassa. Asiaa
esitellään tarkemmin kunnanhallituksen kokouksessa.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus nimeää kunnanjohtajan viran väliaikaiseksi hoitajaksi
hyvinvointijohtaja Anne Tuovilan alkaen 2.7.2018 siihen saakka, kunnes uusi
kunnanjohtaja ottaa viran vastaan. Perusteluna: hyvinvointijohtajalla on
parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen, koska hän on perehtynyt ao. asioihin jo
aiemmin sijaisuutta hoitaessaan.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan päättämään va.
kunnanjohtajan palkkauksesta.
PÄÄTÖS:
Juha Soikka esitti, että kunnanjohtajan viran väliaikaiseksi hoitajaksi nimetään
tekninen johtaja Pekka Maasilta 2.7.2018 alkaen siihen saakka, kunnes uusi
kunnanjohtaja ottaa viran vastaan. Häneen esitystään kannatti Heikki Sikiö.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava
esitys, on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen; ne jotka
kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät ”jaa”, ja ne jotka kannattavat Juha
Soikan esitystä äänestävät ”ei”.
Äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” -ääntä (Jauhiainen, Lepola, Pajunen), ja neljä ”ei” ääntä (Eskola, Sikiö, Soikka, Välttilä).
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on äänin 4 – 3 hyväksynyt Juha Soikan
päätösesityksen.
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Kunnanhallitus valtuutti kunnanhallituksen puheenjohtajan päättämään va.
kunnanjohtajan palkkauksesta.
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VIRAN AUKI JULISTAMINEN, KUNNANJOHTAJA /
REKRYTOINTITOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kunnanhallitus 7.6.2018 § 72
Kunnanjohtaja Pirkko Lindström siirtyy uuteen tehtävään elokuussa 2018 ja siitä
johtuen on tarpeen käynnistää uuden kuntajohtajan rekrytointi.
Kuntalain mukaan kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja
muuta toimintaa johtaa kunnanjohtaja. Valtuusto voi päättää, että kunnanjohtajan
sijasta kuntaa johtaa pormestari.
Hallintosäännön 38 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se viranomainen, jonka
tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan.
Hallintosäännön 39 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan
valinnasta.
Hallintosäännön 38 §:n mukaan, kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä
viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi
kunnanhallitus.
Viranhaltijalain 6 §:n mukaisesti virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista
säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen
säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus, jonka virkaan valittavan tulee
täyttää. Lisäksi haussa on mahdollista määrittää muita vaatimuksia ja
ominaisuuksia, joita virkaan valittavalta edellytetään ja toivotaan.
Viranhaltijalain 5 §:n mukaisesti kunnanjohtajan virkaan voidaan myös
suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka
kelpoisuudesta on esitetty selvitys.
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa
ja muuta toimintaa.
Hallintosäännön 37 §:n mukaan kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista
päättää valtuusto.
Kelpoisuusvaatimuksena kunnanjohtajan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto.
Lisäksi valinnassa arvostetaan kunnallista johtamiskokemusta, talousosaamista ja
sosiaalisia taitoja.
Kunnanjohtajan palkka määritellään johtajasopimuksen mukaisesti
kokonaispalkkana. Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kuntajohtajan on tehtävä
johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Rekrytointia varten nimetään toimikunta, joka tarvittaessa käyttää ostopalveluja
kunnanjohtajan rekrytointiprosessissa ja siihen liittyen myös soveltuvuusarviointia.
Alustavan aikataulun mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan elokuussa
2018.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan johdolla luottamushenkilöedustajat ovat
alustavasti valmistelleet rekrytointiprosessia.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää
-

-

-

julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassa olevaan
virkasuhteeseen. Rekrytointi-ilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan
kuntarekry.fi –sivustolla ja kunnan sähköisissä kanavissa sekä lyhennelmänä
Kuntalehden sähköisellä rekrytointisivulla ja Aamulehdessä
perustaa rekrytointia varten toimikunnan, joka toteuttaa kunnanjohtajan
rekrytointiprosessin sekä tekee kunnanhallitukselle esityksen valittavasta
henkilöstä
nimeää rekrytointitoimikunnan edustajat.
kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtona
on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus nimesi rekrytointitoimikuntaan seuraavat edustajat:
Hannu Hämylä, Jani Jauhiainen, Ulla Mäkinen, Juho Eskola, Pekka Rae, Juha
Soikka sekä Tarja Karvinen.
Haastattelutilaisuuteen kutsutaan lisäksi johtoryhmä ja henkilöstön edustaja.
Kunnanhallitus 18.6.2018 § 87
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus nimeää rekrytointitoimikunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus nimesi rekrytointitoimikunnan puheenjohtajaksi Juho Eskolan ja
varapuheenjohtajaksi Ulla Mäkisen.
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ESITYS JUUPAJOEN PALOASEMALLE RAKENNETTAVASTA LISÄTILASTA
Pirkanmaan pelastuslaitos esittää Juupajoen kunnalle seuraavaa:
” Juupajoella on vuonna 2004 valmistunut paloasema, joka käsittää kolme
tallipaikkaa, sosiaalitilan ja toimiston. Asemalta operoi Korkeakosken VPK
sammutusyksiköllä sekä säiliöautolla. Lisäksi tallissa säilytetään
miehistöajoneuvoja sekä erilaisia peräkärryjä.
Paloaseman viereisessä rakennuksessa on ollut vuokralla öljyntorjuntavarasto,
josta joudutaan luopumaan omistussuhteiden muutoksen tähden vuoden 2019
lopussa. Varastossa on säilytetty öljyntorjuntakalustoa sekä öljyntorjuntaperäkärryä.
Alustavassa palaverissa 14.2.2018, missä olivat läsnä Juupajoen kunnanjohtaja
Pirkko Lindström, Juupajoen kunnan tekninen johtaja Pekka Maasilta sekä
pelastuslaitokselta Heikki Kojo sekä Joni Hakala, sovittiin, että pelastuslaitos tekee
kevään 2018 aikana esityksen tulevasta tilatarpeestaan Juupajoen kunnalle.
Huomioiden edellinen, sekä valtakunnassa meneillään oleva SOTE-uudistus
mahdollisine ensihoitoon liittyvine muutoksineen, Pirkanmaan pelastuslaitos esittää
kolmen lisäpaikan (lämmin/puolilämmin) rakentamista nykyisen paloaseman
yhteyteen.”
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus toteaa, että Juupajoen kunta suhtautuu myönteisesti Pirkanmaan
pelastuslaitoksen esitykseen lisätilan rakentamisesta. Lisätilan rakentaminen
käsitellään kunnan vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen johtajan käynnistämään hankkeen
esisuunnittelun.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2021
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa
ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden
tavoitteet. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota
ja siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen
kuntalaki ei edellytä vuositasolla. Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenä
suunnitelmavuotena voi olla yli- tai alijäämäinen. Kuntalaki edellyttää, että
taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Uusi kuntalaki tiukensi
alijäämän kattamisvelvoitetta. Sen mukaan alijäämä tulee kattaa enintään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien,
muutoin kunta joutuu ns. kriisikuntamenettelyyn.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat
ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja
tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja
rahoitusosa.
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. kunnan taloudenhoidosta ja
valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion
valmistelusta.
Kuntatalouden tilanne on kohentunut huomattavasti muutaman viime vuoden
aikana. Suotuisaan kehitykseen ovat myötävaikuttaneet useat eri tekijät. Hyvän
taloustilanteen ansiosta verotulot ovat kasvaneet odotettua paremmin, ja
toimintamenot ovat puolestaan kehittyneet varsin maltillisesti. Kuntatalouden tila
keväällä 2018 on kokonaisuutena hyvä. Talouden nopea toipuminen ja vahvana
jatkuva talouskasvu nostavat työvoiman kysyntää ja työllisyys kasvaa nopeammin
kuin vuosiin. Talouden kasvua tukevat sekä kotimainen kysyntä että
ulkomaankauppa.
Valtiovarainministeriön kevään talouskatsauksen mukaan Suomen talouden kasvu
jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina vuosina, mutta hidastuu alle 1½
prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.
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Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,6 %. Merkit talouskasvun
jatkumisesta ovat edelleen suotuisat. Näitä ovat mm. teollisuuden uusien tilausten
ja elinkeinoelämän tuotanto-odotusten kasvu sekä kasvukeskusten vahvana jatkuva
rakennustoiminta. Toisaalta kasvua rajoittaa monella toimipaikalla oleva pula
ammattitaitoisesta työvoimasta.
Vuonna 2018 yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy työllisyyden sekä ansiotason
nousun seurauksena. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu kiihtyy
selvästi, mutta reaalitulojen kasvu jää alhaisemmaksi inflaation kiihtyessä.
Hinnat nousevat v. 2018 laajasti eri hyödykeryhmissä, mutta palveluiden hintojen
nousun vaikutus kokonaisinflaatioon pysyy suurimpana. Tänä vuonna hintojen
nousua kiihdyttää esim. viime vuoden tasoa korkeammalla oleva raakaöljyn hinta
sekä jalostettujen elintarvikkeiden hinnankorotukset. Välillisten verojen nousu
kiihdyttää osaltaan myös inflaatiota.
Vuonna 2018 ansiotaso nousee 1,9 %. Palkkaliukumien on ennakoitu jäävän
keskimääräistä pienemmiksi paikallisen sopimisen laajentuessa ja yrityskohtaisten
erien vuoksi. Ansiotason nousu kiihtyy v. 2019 2,5 prosenttiin sopimuskorotusten
ajoitustekijöiden vuoksi. Vuonna 2020 hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin
lomarahojen palautuminen kiihdyttävät edelleen ansiotason nousua.
Tämän hetken tiedon mukaan maakunta- ja sote-uudistus tulee voimaan 2020.
Uudistuksen myötä kuntien järjestämisvastuulla olevat tehtävät vähenevät n.
puolella ja kuntien käyttötalousmenot putoavat uudistuksen myötä lähes puoleen
nykyisestä. Tästä johtuen myös kuntatalouden rakenteita muutetaan vastaavasta
ajankohdasta.
Siirtyvien tehtävien rahoitusvastuun poistuessa kunnilta kuntien tuloja vähennetään
ja valtion tuloja kasvatetaan. Valtion verotuloja kasvatetaan kiristämällä valtion
ansiotuloverotusta ja korottamalla osuutta yhteisöveron tuotosta. Jotta
kokonaisveroaste ei kasva, kunnallisveroprosentteja alennetaan kaikissa kunnissa
yhtä suurella prosenttiyksiköllä uudistuksen voimaantulovuonna.
Myös kuntien valtionosuuksia vähennetään siirtyviä valtionosuustehtäviä
vastaavalta osalta n. 6,0 mrd eurolla. Koko maan tasolla siirtyvät kustannukset ja
tulot vastaavat toisiaan, mutta kuntakohtaiset erot voivat olla suuria. Muutosta
rajataan muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen siirtymätasauksella.
Valtionosuusjärjestelmän kautta valtio osallistuu kuntien järjestämien
peruspalvelujen rahoittamiseen. Valtionosuusjärjestelmä tasaa kuntien välisiä eroja
palvelutarpeessa, palvelujen järjestämisen kustannuksissa ja kuntien tuloissa.
Koska kaikilla kunnilla on yhtäläiset velvollisuudet samojen palvelujen
järjestämiseen asukkailleen kohtuullisella veroasteella, valtionosuusjärjestelmän
tehtävänä on taata kunnille yhtäläiset taloudelliset mahdollisuudet lailla säädettyjen
palvelujen järjestämiseen.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Ennakolliset laskelmat kuntien vuoden 2019 valtionosuudesta julkaistiin 2.5.2018.
Seuraava päivitys laskelmiin tehdään 14.6.2018 ja laskelmat tarkentuvat
myöhemmin syksyllä.
Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 232
miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 458 milj. euroa vuonna 2018). Valtionosuus
koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetusja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Lisäksi samassa
yhteydessä valtionosuuksien kanssa maksetaan kunnille ja muille opetuksen
järjestäjille kotikuntakorvauksia.
Kuntien valtionosuudet vähenevät ennakkolaskelmat mukaan -226 milj. euroa (-2,7
%, 41 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019. Valtionosuuden muutokseen
vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon
tarkistus (-214 milj. €), kuntien perustoimeentulotuen rahoitusosuuden muutos
(kuntien rahoitusosuus kasvaa 106 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille
maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+136 milj. €). Kilpailukykysopimuksen
takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. € (-91
€/as).
Kunnat ovat merkittävä veronsaajaryhmä, kunnallisveron jako-osuus on noin 60
prosenttia tuloveroista ja yhteisöveroistakin kunnille ohjautuu vajaa 30 prosenttia
(vuosina 2012–2015). Kuntien tuloista verotulojen osuus on keskimäärin puolet.
Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron osuudesta sekä
kiinteistöverosta.
Verovuodesta 2018 alkaen luonnollisten henkilöiden ja yritysten tuloverotuksessa
siirrytään verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen
joustava valmistuminen). Verotus ei enää päätykään kaikilla verovelvollisilla
samaan aikaan esimerkiksi lokakuun lopussa vaan joustavasti kesä-lokakuun
välillä. Tällä on suuria vaikutuksia kuntien verontilitysten jaksottumiseen eri
kuukausien välillä. Tähän saakka kunnalla vuoden pienin verotilityserä on tullut
marraskuussa. Uudistuksen jälkeen pienin tilityserä tulisikin jo elokuussa.
Vastaava muutos tapahtuu kiinteistöverotuksen osalta vuonna 2020. Vuodesta
2020 alkaen kiinteistöverojen tilitykset jaksottuvat pääosin heinä-lokakuulle
nykyisen syys-lokakuun sijaan.
Ensi vuoden talousarvion raamin arvioinnissa on käytetty verojen osalta Kuntaliiton
kuntakohtaista veroennustekehikkoa 4/2018. Myös verotuloennusteet tarkentuvat
syksyn kuluessa.
Talousarvion laadinnassa ja yksityiskohtaisemman raamin laadinnassa tullaan
hyödyntämään myös Kuntamaisema Oy:n laatimaa talousanalyysia sekä em.
analyysin kautta saatavaa suoritekohtaista kustannusvertailua.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Esityslistan liitteenä n:o 1 ovat talousarvion laadintaohjeet.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2019 talousarvion ja
vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelman laatimisohjeet.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
1)
2)
3)
4)
5)

Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 9.8.2018.
Seuraava valtuuston kokous pidetään 25.6.2018.
Elokuun valtuuston kokous pidetään 16.8.2018
Ruoveden kunnan kutsu 29.6.
PoKo ry:n matka 6. - 9.9.2018, ryhmät keskustelevat osallistujasta.

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

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Hyvinvointijohtajan päätös 11.6.2018. Kirjastonjohtajan valinta toistaiseksi
voimassa olevaan virkaan 14.6.2018 alkaen.
2) Hyvinvointijohtajan päätös 11.6.2018. Sopimus Juupajoen kunnan
kuraattoripalveluiden tuottamisesta Ruoveden kunnan sivistystoimen toimesta.
3) Hyvinvointijohtajan päätös 11.6.2018. Sopimus sähköinen hyvinvointikertomus
-järjestelmän lisenssi- ja käyttöoikeussopimuksen hankinnasta.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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KIRJELMÄT
1) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 12/2018 11.6.2018. Vuoden 2018
ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset ja lisäykset.
2) Kuntaneuvottelu muistio Mänttä-Vilppulassa 31.5.2018 Verohallinnon kanssa.
3) Mänttä-Vilppulan kaupungin peruspalvelulautakunnan kokouksen 30.5.2018
pöytäkirjanote § 31. Sosiaaliasiamiehen raportti § 31 liite 5.
4) Mänttä-Vilppulan kaupungin peruspalvelulautakunnan kokouksen 30.5.2018
pöytäkirjanote § 31. Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2017 Mänttä-Vilppulan
kaupunki ja Juupajoen kunta.
5) Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunnan kokouksen 12.6.2018 esityslista.
6) Pirkanmaan maakuntahallituksen kokouksen 18.6.2018 esityslista.
7) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 14.6.2018
esityslista.
8) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 6.6.2018 §
22, liite 1, TAE 2019 luonnos lausunnoille kuntiin.
9) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 6.6.2018 §
22, liite 2, lausuntopyyntö.
10) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 6.6.2018
pöytäkirja.
11) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 6.6.2018
pöytäkirjanote § 22. Jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019
lausunnolle.
EHDOTUS (Kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN
SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO JUUPAJOEN KUNNASSA / OHJEIDEN
HYVÄKSYMINEN

Kunnanhallitus 17.2.2014 § 26
Kuntalakiin vuonna 2012 lisätyt säännökset velvoittavat kunnat järjestämään
kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja
konsernivalvonnan sekä raportoimaan niiden tuloksellisuudesta. Riskienhallinnan
tulee olla järjestelmällistä toimintaa ja kattaa olennaiset kunnan ja kuntakonsernin
toimintaan ja talouteen liittyvät riskit. Säädökset tulevat voimaan tänä vuonna.
Sisäisen valvonnan järjestämisestä ei aiemmin ole kuntalaissa ollut säännöksiä.
Valvonnan ja riskienhallinnan merkitys on kuitenkin korostunut kuntien tehtävien
organisointitapojen monimuotoistuessa ja kuntien siirtäessä huomattavan osan
tehtävien hoidostaan peruskunnan ulkopuolelle. Lisäksi kuntien ja kuntakonsernien
toimintaan liittyvät riskit ovat usein hyvin monialaisia sekä toiminnallisesti ja
taloudellisesti merkittäviä. Uudistetut säännökset määrittelevät riskienhallinnan
olennaiseksi osaksi johtamista ja sisäistä valvontaa.
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja
toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden
saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta.
Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista
uhkaavia tekijöitä.
Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteista. Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset
määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan perusteista tulisi päättää mahdollisimman pian, jotta
tarkemmat menettelytapaohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämiseksi, toimeenpanon valvomiseksi ja raportoimiseksi voidaan laatia
säädetyssä ajassa.
Kunnanhallitus on velvollinen raportoimaan toimintakertomuksessa sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä. Raportoinnin
tulee läpinäkyvästi osoittaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmällinen
toimintatapa. Sen tulee perustua todennettavissa olevaan seuranta- ja
arviointitietoon sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan
järjestämisestä sekä tuloksellisuudesta.
Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämistä ja siitä raportointia. Tästä syystä sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan tulisi perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun
toimintatapaan. Yleisesti hyväksyttyjä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
viitekehyksiä ovat mm. COSO-IC, COSO-ERM, Intosai-standardi, ISO31000
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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standardi. Sisäisen valvonnan järjestämisessä voidaan hyödyntää myös erilaisia
laatukehikoita, kuten esimerkiksi CAF, EFQM -malleja.
Asiaa esitellään tarkemmin kunnanhallituksen kokouksessa.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
Kunnanhallitus 9.9.2014 § 138
Juupajoen kunnan sisäiset ohjeet on hyväksytty 1997. Kunnalle on nyt laadittu
uudet sisäisen valvonnan ohjeet. Ohjeita on käsitelty esimiesjohtoryhmässä
25.8.2014 ja yhteistyötoimikunnassa 8.9.2014. Hallintosääntöön on jo aiemmin
sisällytetty säädökset sisäisen valvonnan järjestämisestä kunnassa.
Esityslistan liitteenä n:o 4 on Juupajoen kunnan sisäisen valvonnan ohjeet.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Juupajoen kunnan
esityslistan liitteen mukaiset sisäisen valvonnan ohjeet. Ohjeet tulevat voimaan
välittömästi, kun valtuusto on ne hyväksynyt.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
Valtuusto 13.10.2014 § 28
Liite n:o 1, Juupajoen kunnan sisäisen valvonnan ohjeet.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
Kunnanhallitus 18.6.2018 § 93
Juupajoen kunnan sisäisen valvonnan ohjeet on päivitetty. Päivitystarvetta on tullut
johtuen mm. lainsäädännön muutoksesta (viittaukset Kuntalain pykäliin korjattu)
sekä kunnan hallintosäännön muutoksesta (viittaukset säännön eri kohtiin korjattu)
ja organisaatiouudistuksesta. Lisäksi eräitä säännön kohtia on täsmennetty.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Juupajoen kunnan sisäisen valvonnan ohje on esityslistan liitteenä nro 2.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Juupajoen
kunnan esityslistan liitteen mukaisen sisäisen valvonnan ohjeen. Ohje tulee
voimaan välittömästi, kun valtuusto on sen hyväksynyt.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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KYLÄT KARTALLE: LYLYN JA KORKEAKOSKEN KYLIEN
MAISEMANHOITOSUUNNITELMAT, JUUPAJOEN KYLIEN
OPASTUSTAULUJEN TIETOSISÄLTÖ SEKÄ JUUPAJOEN ROTKON
LUONTOPOLKURASTIEN SISÄLLÖN SUUNNITTELU / KYLÄT KARTALLE II HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

Kunnanhallitus 15.1.2018 § 3
Juupajoen kylät kartalle -hanke on Juupajoen kunnan hallinnoima Leaderkehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on tuoda esille Juupajoen historiallisesti ja
maisemallisesti merkittäviä kohteita ja tukea siten niiden matkailullista ja
virkistyskäytöllistä hyödyntämistä.
Kylät kartalle –hanke on koostunut useammasta osiosta, joista vuonna 2016
toteutettiin Koskenjalan kenkämuseon aineiston luettelointi, Kallenaution
kestikievarin historiasta kertovien elämyksellisten opastusten laatiminen sekä
Juupajoen rotkon rakenteiden kunnostussuunnitelma.
Vuoden 2017 aikana on hankkeessa laadittu Lylyn ja Korkeakosken kylien
alueelle maisemanhoitosuunnitelmat, Juupajoen kylien opastustaulujen tietosisältö
sekä Juupajoen rotkon luontopolkurastien tietosisältö. Näiden hankeosien
toteuttajana on ollut hankintakilpailutuksen kautta valittu Pro Agria / MKN
Maisemapalvelut.
Työn keskeisenä tavoitteena on ollut lisätä ja syventää tietämystä Juupajoen eri
kylien paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaista paikoista sekä koota
olemassa olevaa tietoa yhteen kaikkien käytettäväksi.
Hankesuunnitelman mukaisesti suunnitelmiin tarvittavaa aineistoa on kerätty
osallistavin (maisemakävelyt ja sähköinen kysely) menetelmin tiiviissä
yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. Tällä on pyritty aineistohankinnan lisäksi
myös herättämään asukkaiden mielenkiintoa asuinpaikkaansa kohtaan.
Suunnitelmien ja työskentelyn pohjana on käytetty myös jo olemassa olevia
dokumentteja sekä muuta kirjallista materiaalia (kaavat, suunnitelmat,
paikallishistoriat, yms.).
1. Maisemanhoitosuunnitelmat Lylyn ja Korkeakosken kylien alueelle
Lylyn suojeltu rautatieasemamiljöö on pahoin pusikoitunut. Suunnitelmassa on
laadittu käytännönläheinen maisemanhoitosuunnitelma kylämaiseman
kohentamiseksi ja alueen viihtyisyyden lisäämiseksi.
Korkeakosken taajamalla on vahvat teolliset perinteet, mikä näkyy mm.
rakennuksissa ja kaavoituksessa. Korkeakosken taajaman alueelle on laadittu
vastaava suunnitelma kuin Lylyyn.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Kummankin kylän osalta suunnitelma sisältää tiiviin arvion maiseman nykytilasta
sekä kuvauksen maisemaan sisältyvistä arvoista. Suunnittelutyön keskeisin osa
on maisemanhoidon tavoitetilan määrittäminen eli se tilanne, johon
hoitotoimenpiteillä pyritään kummassakin kylätaajamassa.
2. Juupajoen kylien opastus-/info-taulujen tietosisältö
Kunnan alueella olevat infotaulut ovat vanhentuneet ja ne on tarkoitus uusia.
Tavoitteena on saada kunnan eri kyliin (ainakin: Korkeakoski, Lyly,
Hyytiälä/Kallenautio ja Kopsamo) ja kantatie 58:n varrelle (esim. huoltoaseman
piha) ilmeeltään ja sisällöiltään yhdenmukaiset taulut. Suunnittelutyössä on koottu
materiaalia infotaulujen uudistamiseksi.
Laadittujen suunnitelmien pohjalta info-taulujen hankinta ja pystytys toteutetaan
myöhemmin erillisenä hankkeena.
3. Juupajoen rotkon luontopolkurastien (3–4 kpl) sisällön suunnittelu
Juupajoen rotko on ainutlaatuinen luontokohde Korkeakosken keskustassa. Rotko
on ollut suosittu retkikohde, mutta on tällä hetkellä suljettu yleisöltä
turvallisuuspuutteiden vuoksi. Rotkoon jo tehtyjä kunnostussuunnitelmia on jo
toteutettu kevään 2017 aikana: mm. parkkipaikalta laskeutuvat portaat on uusittu.
Perinteisten luontopolkurastien lisäksi aineisto on tarkoitus olla esitettävissä myös
mobiili -tekniikalla.
Kylät kartalle -hankesuunnitelma kokonaisuudessaan on luettavissa:
http://www.juupajoki.fi/ Elinkeinot ja yrittäjyys /Kehittämishankkeet /Juupajoen
kylät kartalle –kehittämishanke.
Maisema-asiantuntija Jutta Ahro Pro Agriasta on kokouksessa esittelemässä
laadittuja suunnitelmia.
Esityslistan liitteenä
-

nro 2 on Korkeakosken maisemanhoitosuunnitelma; Korkeakoski taajama
kosken kupeessa
nro 3 Lylyn maisemanhoitosuunnitelma, Lyly kylä radan varressa
nro 4 Juupajoen opastaulujen tietosisältö
nro 5 opastaulujen sijaintikartta
nro 6 Rotko opastaulu nro 1: Rotkon synty
nro 7 Rotkon opastaulu nro 2: Rotkon monipuolinen luonto
nro 8 Rotkon opastaulu nro 3: Rotko pulppuaa ja virtaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 8/2018

KUNNANHALLITUS

18.6.2018

206

EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Lylyn ja Korkeakosken kylien
maisemanhoitosuunnitelmat, Juupajoen opastaulujen sekä Juupajoen Rotkon
luontopolkurastien suunnitelmat.
Edelleen kunnanhallitus päättää, että
-

Korkeakosken ja Lylyn maisemanhoitosuunnitelmat laitetaan täytäntöön
kuntaa koskevilta osilta vuoden 2018 aikana. Työtä koordinoi projektityöntekijä
Katriina Vuorikivi ja että

-

opastaulujen visuaalisen ilmeen ja layoutin suunnitelmat toteutetaan Kylät
kartalle –hankkeen osana (sisältyy hankesuunnitelmaan) ja taulujen
investoinnille laaditaan kustannusarvio ja toteutussuunnitelma 31.5.2018
mennessä.

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 18.6.2018 § 94
Kylät kartalle –kehittämishankkeen viimeinen toteutusvuosi on meneillään.
Hankkeessa on tehty useita toimenpiteitä eri puolilla kuntaa. Hanke on synnyttänyt
paitsi suunnitelmia myös jo konkreettisia toimia kuten Rotkon uudet pitkät rappuset,
Kallenaution näytelmäesitykset kesällä 2017 sekä Lylyn kylän rantanäkymän
avaaminen (pusikoiden raivaus ja yhtenäisen lammaslaitumen rakentaminen 6 eri
kiinteistön alueelle).
Jo vuonna 2016 kehittämishankerahoitusta haettaessa oli suunnitelmissa hakea
Leader –rahoitusta myös suunnitelmien konkreettiseen toteuttamiseen. Poko ry
kuitenkin teki loppuvuodesta 2016 päätöksen, jolla julkisten toimijoiden leaderrahoitushaku kiellettiin. Hankkeen käytännössä ainoa mahdollinen toteuttaja
Juupajoella on kunta. Esim. Rotkon rakenteiden kunnostamisen osalta on selvitetty
myös muita (yhdistys) vaihtoehtoja.
Julkistoimijoiden hankerajoitus on nyt purettu (Poko ry:n hallitus 24.4.2018). Tällä
hetkellä on kuitenkin Pokon vuoden 2018 rahoituskehys käytetty, eikä uusia
hankkeita voida puoltaa. Hankesuunnitelma ja hakemus voidaan kuitenkin tehdä
valmiiksi ja jättää käsiteltäväksi Poko ry:lle odottamaan vuoden 2019
rahoituskehystä. Tämän aikataulun mukaan hanke voidaan myös huomioida
kunnan vuoden 2019 talousarviota valmisteltaessa.
Hankkeeseen on tarkoitus sisällyttää:
-

Rotkon luontopolkujen rakenteiden kunnostaminen

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Rotkon parkkipaikan kunnostaminen (istutukset, alueen rakenteet, penkit,
vieraslajien poisto)
Info-taulujen toteuttaminen ja sijoittaminen kunnan eri osiin (aik. suunnitelman
mukaan)
Korkeakosken maiseman kohentaminen (kyläkävelyjen ideoiden toteuttaminen,
patosillan ymp. raivaus, vieraslajien poisto, kukkalaatikot yms.,
liikenteenjakajien kunnostaminen)
Metsämytologian tuominen osaksi Rotkon (ja samalla koko kunnan)
markkinointia (sammalhahmojen yms. luonnonmateriaalikoristeiden
valmistaminen, alueen tarinallistaminen, markkinointitoimenpiteiden
toteuttaminen (erityisesti sosiaalisen median kautta).

Asiaa selvitetään tarkemmin kokouksessa.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää, että Kylät kartalle II –hankesuunnitelma valmistellaan
asiaselostuksessa esitetyn kokonaisuuden pohjalta ja rahoitushakemus jätetään
Poko ry:lle kesäkuun aikana. Hanketoimenpiteet sisällytetään kunnan vuoden 2019
talousarvioon. Päätös on siten ehdollinen, että mikäli hankerahoitusta ei saada,
kunnanhallitus arvioi hankkeen toteuttamismahdollisuudet uudelleen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 8990, 91, 92, 93, 94
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
oikaisuvaatimuksella/valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin, kun kyse ei ole
kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Juupajoen kunnanhallitus
Koskitie 50
35500 Korkeakoski
Pykälät

86, 87
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 §:n mukaan
kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Muutoksenhakuosoitus hankinta-asioissa
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan
julkisista hankinnoista annetuin lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä
oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Hankintaoikaisu

Pykälät:

Valitus
markkinaoikeudelle

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin: 050 4061 132
Faksi: 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(a)oikeus.fi
Seuraavat päätökset voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi:
Pykälät:
Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti
tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä
kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (hakemusosoitus).
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Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea
muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja
valitusaika

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

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 5642 200 (vaihde)
Faksi: 029 5642 269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuna hallinto-oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Tällä hetkellä maksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.

