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KUNNANHALLITUS

Kokouksen paikka
ja aika

Juupajoen kunnanvirasto, torstaina 9.8.2018 klo 15.00 – 16.10

Läsnäolevat jäsenet

Jani Jauhiainen
Juha Soikka
Juho Eskola
Johanna Kallenautio
Anne Lepola
Heikki Sikiö
Iiri Välttilä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut läsnäolevat

Pekka Rae

valtuuston puheenjohtaja, saapui
klo 15.10

Hannu Hämylä
Ulla Mäkinen
Pekka Maasilta
Anne Tuovila
Lea Nurminen
Mervi Korhonen

valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
vs. kunnanjohtaja
hyvinvointijohtaja § 102 klo
15.00 – 15.22.
rehtori § 102 klo 15.00 – 15.22
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Kallenautio ja Heikki Sikiö.

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja

Jani Jauhiainen

Pöytäkirjanpitäjä

Mervi Korhonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella

Johanna Kallenautio
pöytäkirjantarkastaja

9 . 8 . 2018

Heikki Sikiö
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastolla ja yleisessä tietoverkossa 13.8.2018 alkaen.
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VALTUUSTON 25.6.2018 PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS
JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kunnanhallituksen tehtävänä on valtuuston päätösten laillisuusvalvonta ja
täytäntöönpano. Valtuusto on pitänyt kokouksensa 25.6.2018 ja käsitellyt pykälät
12 - 17.
Valtuusto teki päätökset seuraavista asioista:
-

Viran auki julistaminen, kunnanjohtaja / rekrytointitoimikunnan puheenjohtajan
valinta / kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot
Eron myöntäminen Pirkko Lindströmille kunnanjohtajan virasta
Selvitys siivous- ja ruokapalveluiden yhtiöittämisestä loppuraportti ja
jatkotoimenpiteet / jatkolinjaukset / sote-ruokapalveluyhtiön perustaminen
Kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien säännösten
toimeenpano Juupajoen kunnassa / ohjeiden hyväksyminen.

EHDOTUS (Vs. kj):
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston 25.6.2018 pidetyssä kokouksessa
tehdyt päätökset laillisiksi ja valitusajan jälkeen täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätösten osalta voidaan ryhtyä täytäntöönpanotoimiin myös ennen
lainvoimaisuutta siltä osin, kun se on Kuntalain 98 §:n mukaan mahdollista.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa
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IRTISANOUTUMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / JÄSENTEN NIMEÄMINEN
Pirkko Lindström on lähettänyt seuraavan 19.6.2018 päivätyn kirjeen.
”Ilmoitan, että irtisanoudun seuraavista luottamustehtävistä 8.8.2018 lukien, kun
Juupajoen kunnanjohtajan virkasuhteeni päättyy:
-

Leader PoKo ry:n hallituksen jäsenyys (puheenjohtaja)
Juupas Oy:n hallituksen jäsenyys
Kiinteistö Oy Kirjakoski hallituksen jäsenyys sekä
Hyytiälän neuvottelukunnan jäsenyys.

Lisäksi ilmoitan, että automaattisesti päättyvät virkasuhteeseen perustuvat
työtehtävät mm. Ylä-Pirkanmaan TYP johtoryhmän jäsenyys (varapuheenjohtaja) ja
Pirkanmaan henkilöliikennetyöryhmän jäsenyys.
EHDOTUS (Vs. kj):
Kunnanhallitus päättää
-

merkitä irtisanoutumisen luottamustehtävistä tiedoksi,
nimetä ehdokkaan Leader PoKo ry:n hallituksen jäseneksi, ja
että kunnanjohtaja toimii Hyytiälän neuvottelukunnan jäsenenä.

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus nimesi ehdokkaaksi Leader PoKo ry:n hallituksen jäseneksi Pekka
Rakeen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN
IRTISANOMINEN
Oriveden kaupunki on lähettänyt 2.7.2018 oheisen kirjeen Juupajoen kunnalle.
”Oriveden kaupunki ja jakelussa mainitut kunnat ovat sopineet talous- ja
velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä siten, että palvelut sopijakunnille tuottaa
Oriveden kaupunki. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään kunkin kalenterivuoden
lopussa siten, että irtisanominen tulee tapahtua vähintään neljä (4) kuukautta ennen
kalenterivuoden päättymistä.
Oriveden kaupunki on allekirjoittanut aluehallintoviraston kanssa
toimeksiantosopimuksen talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 1 §:ssä
tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä ja sitoutunut tuottamaan ao. palveluja
toimialueellaan 1.1.2016 alkaen. Kyseisen sopimuksen ehtojen mukaisesti
aluehallintovirasto on irtisanonut sopimuksensa päättymään 31.12.2018, koska
talous- ja velkaneuvonnan järjestämisvastuu siirtyy oikeusapu- ja
edunvalvontapiirille 1.1.2019 alkaen.
Tästä samasta edellä mainitusta syystä myös Oriveden kaupunki irtisanoo
jakelussa mainittujen kuntien/kaupunkien kanssa tehdyn sopimuksen talous- ja
velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä päättymään 31.12.2018.
Lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja, marjatta.lilja@orivesi.fi
tai 050 366 4444.
ORIVEDEN KAUPUNKI
Juha Kuusisto
kaupunginjohtaja

Marjatta Lilja
talous- ja hallintojohtaja

Jakelu:
Juupajoen kunta
Hämeenkyrön kunta
Ikaalisten kaupunki
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Ruoveden kunta
Virtain kaupunki”
EHDOTUS (Vs. kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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KUNNANJOHTAJAN VIRKAVAALI
Kunnanhallitus on päättänyt 18.6.2018 § 72 julistaa kunnanjohtajan viran auki ja
valitsi rekrytointitoimikunnan hoitamaan kunnanjohtajan viran täyttöä.
Kunnanjohtajan virka on ollut haettavana 8.6. - 26.6.2018 välisenä aikana
Kuntarekryssä sekä te-palveluiden sivuilla. Hakuilmoitus on julkaistu lisäksi
Juupajoen kunnan verkkosivuilla, Aamulehdessä, sekä Kuntalehden
verkkolehdessä.
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.
Hakuaika kunnanjohtajan virkaan päättyi 26.6.2018 klo 15.00.
Hakuaikana kunnanjohtajan tehtävään saapui 21 hakemusta.
Rekrytointitoimikunta päätti kokouksessaan kutsua 5.7.2018 pidettyyn
haastatteluun viisi (5) hakijaa. Haastatteluissa oli mukana Personnellin ulkopuolinen
asiantuntija sekä johtoryhmä ja henkilöstön edustaja. Rekrytointitoimikunta päätti
kokouksessaan 5.7.2018 kutsua hakijoiden joukosta soveltuvuusarviointiin kolme
(3) hakijaa.
Kunnanjohtajan viran soveltuvuusarvioinnit järjestettiin viikkojen 29 ja 30 aikana.
Lisäksi 7.8.2018 pidetään yleisölle avoin ehdokashaastattelu valtuustosalissa.
Soveltuvuusarvioinnin yhteenvedot esitetään rekrytointikonsultin toimesta 9.8.2018
järjestettävässä suljetussa kokouksessa rekrytointityöryhmän jäsenille.
Kuntalain 41 §:n mukaisesti valtuusto toimittaa kunnanjohtajan vaalin. Jos vaalissa
ei kukaan ehdokkaista ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi
vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jälkimmäisessä vaalissa eniten ääniä
saanut tulee valituksi.
Kunnanjohtajan palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista päättää
kunnanhallitus. Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kuntajohtajan on tehtävä
johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimus
neuvotellaan kunnanhallituksen puheenjohtajan johdolla (hallintosääntö 4 §).
Virkavaali on ehdollinen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 7 §:n
mukaan. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ennen virkavaalin vahvistamista. Virkavaalin vahvistaa
kunnanhallitus.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 5 §:n mukaan kunnanjohtajan
virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole
hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kunnanjohtajan virkaa hakeneiden hakuasiakirjat ja hakijayhteenveto on luettavissa
kokoukseen osallistuville ennen kokousta hallintopäällikön työhuoneessa.
Tietosuojalain perusteella tietoja ei liitetä esityslistaan ja pöytäkirjaan.
Kunnanhallituksen jäsenillä on lisäksi mahdollisuus tutustua ennen kokousta
hallintopäällikön työhuoneessa ja kokouksessa soveltuvuusarviointien tuloksiin,
jotka ovat salassa pidettäviä.
Rekrytointityöryhmä päätti kokouksessaan 9.8.2018 suosittaa yksimielisesti
kunnanhallitukselle, että kunnanjohtajan virkaan valitaan Jyri Lammela, sekä hänen
kieltäytymisensä varalle Teemu Heinonen.
Valintatyöryhmän esitys perustuu kokonaisarviointiin, johon vaikuttavina seikkoina
otettiin huomioon hakemusasiakirjat ja niistä laadittu yhteenveto hakijoista,
haastattelut ja esittäytymiset yleisötilaisuudessa, sekä käytetyn konsultin arvio.
EHDOTUS (Vs. kj):
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää
-

suorittaa kunnanjohtajan viran virkavaalin toistaiseksi voimassa olevaan
virkasuhteeseen,
että valinta on siten ehdollinen, että virkaan valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan,
että virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että kunnanvaltuusto päättää
-

valita kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen Jyri
Lammelan, sekä hänen kieltäytymisensä varalle Teemu Heinosen,
että valinta on siten ehdollinen, että virkaan valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan,
että virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
1) Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 10.9.2018.
2) Seuraava valtuuston kokous pidetään 16.8.2018.
3) Pajusen yksityistiekunnan avustusanomus 2.7.2018. Pehmenevien kohtien
korjaus.
EHDOTUS (Vs. kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Kunnanjohtajan päätös 21.6.2018. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten
hyväksyminen.
2) Kunnanjohtajan päätös 26.6.2018. Valokuituverkon jatkotoimet / hankkeiden
täytäntöönpanon käynnistäminen / projektityöntekijän palkkaaminen.
3) Kunnanjohtajan päätös 28.6.2018. Juupajoen kunnan käteiskassat ja käteisen
rahan käsittely.
4) Kunnanjohtajan päätös 28.6.2018. Veteraaniavustukset vuodelle 2018.
5) Kunnanjohtajan päätös 28.6.2018. Kyläyhdistysten avustukset 2018.
6) Kunnanjohtajan päätös 28.6.2018. Juupajoen rotkon turvallisuusasiakirjan
hyväksyminen.
7) Kunnanjohtajan päätös 2.8.2018. Johtoryhmän täydentäminen.
8) Teknisen johtajan päätös 19.6.2018. Maa-alueen vuokraus.
9) Teknisen johtajan päätös 19.6.2018. Harvennushakkuutarjouksen
hyväksyminen.
10) Teknisen johtajan päätös 19.6.2018. Avohakkuutarjouksen hyväksyminen.
EHDOTUS (Vs. kj):
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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KIRJELMÄT
1) Tampereen kaupungin pormestarin Lauri Lylyn kirje 13.6.2018. Euroopan
kulttuuripääkaupunkihanke.
2) Tampereen kesäyliopiston kirje 13.6.2018. Tampereen kesäyliopistoyhdistys
ry:n ylimääräinen kokous 29.8.2018.
3) Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kokouksen 12.6.2018 muistio.
4) Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kokous 12.6.2018, Kustannusjaon ja
ennakoiden laskenta 2018.
5) Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kokous 12.6.2018, Kustannusjaon
toteuma 2017.
6) Ministeri Saarikon kirje kunnille ja sairaanhoitopiireille 25.7.2018. Hyvät
kuntatoimijat - nyt on aika ennaltaehkäistä kuumuuden haittoja iäkkäiden
suojaamiseksi.
7) Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjanote 2.7.2018 §
173. Palvelusopimus Mänttä-Vilppulan kaupunki / Juupajoen kunta.
8) Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston kokouksen 18.6.2018 pöytäkirjanote §
48, selvitys Nokian kaupungin liittymisestä Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen
kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueeseen.
9) Nokian kaupunginvaltuuston kokouksen 18.6.2018 pöytäkirjanote § 55,
tilannekatsaus neuvotteluihin ja selvitykseen Nokian kaupungin liittymisestä
Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden
yhteistoiminta-alueeseen.
10) Nokian kaupunginvaltuuston kokouksen 18.6.2018 pöytäkirjanote § 55,
äänestyslista.
11) Oikeusministeriön kirje 21.6.2018. Maakuntavaalien vaalipäivä muuttuu.
12) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 esityslista.
13) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 liite asiaan nro
3.
14) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 liite asiaan nro
4.
15) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 liite asiaan nro
5.
16) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 liite asiaan nro
6.
17) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 liite asiaan nro
7.
18) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 liite asiaan nro
8.
19) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 liite asiaan nro
11.
20) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 liite asiaan nro
12.
21) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 liite asiaan nro
13.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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22) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 liite asiaan nro
16.
23) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 pöytäkirja.
24) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 pöytäkirjanote
§ 76 liitteineen, ympäristöluvan muuttamisen tarpeen arviointi Millog Oy Lylyn
toimipaikan lämpökeskus.
25) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 pöytäkirjanote
§ 77 liitteineen, ympäristöluvan muuttamisen tarpeen arviointi Millog Oy Lylyn
toimipaikan jakeluasema.
26) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 26.6.2018 pöytäkirjanote
§ 78 liitteineen, ympäristöluvan muuttamisen tarpeen arviointi, eläinsuoja tiloilla
2,70 ja 2,68.
27) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työkirja, toukokuu 2018.
28) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työkirja, kesäkuu 2018.
29) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hankintapäätös
16.7.2018. Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista, PIRELY
2018/2.
30) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje 18.7.2018.
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen Mäntän Tilausliikenne Oy KÄYTTÖ643117 muutos 30.7.2018 alkaen.
31) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 1.8.2018.
Poikkeaminen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä, Juupajoen rotko.
32) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus,
toukokuu 2018.
33) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus
kesäkuu 2018.
34) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä valtuuston kokouksen 28.5.2018
pöytäkirja.
35) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö 19.6.2018. Maakunnallinen
apuvälinepalvelu.
36) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tilannekatsaus 31.5.2018.
37) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tilannekatsaus 30.6.2018.
38) Ruoveden kunnanhallituksen kokouksen 2.7.2018 pöytäkirjanote § 91. Hakemus
työelämän kehittämisrahaan vuodelle 2018 – Yhteisellä kehittämisellä kohti
vaikuttavaa ja hyvinvoivaa työtä.
39) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 14.6.2018
pöytäkirja.
40) Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 14.6.2018 pöytäkirja.
41) Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyöfoorumin kokouksen 6.6.2018 muistio.
42) Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyöfoorumin kokouksen 6.6.2018 LIITE 1
Palveluverkko.
43) Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyöfoorumin kokouksen 6.6.2018 LIITE 2
perehdytyssuunnitelma.
44) Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyöfoorumin kokouksen 6.6.2018 LIITE 3
Jaakko Herrala Sote ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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45) Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyöfoorumin kokouksen 6.6.2018 LIITE 4
Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta.
46) Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 27.6.2018. Lausuntopyyntö luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta.
EHDOTUS (Vs. kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ KOULUTOIMEEN

Valmistelija rehtori Lea Nurminen, puh. 050 5112836
Pyydän täyttölupaa määräaikaisen ja osa-aikaisen koulunkäynnin ohjaajan
palkkaamiseen koulukeskukseen ajalle 13.8.2018 – 22.12.2018.
Perustelut: kesän aikana tullut asiantuntijalausunto oppilaan tarpeesta
koulunkäynninohjaajan tukeen koulupäivän aikana.
Ohjaajan tarve kevätlukukaudeksi arvioidaan syyslukukauden aikana.
Rehtori Lea Nurminen on kokouksessa selvittelemässä avustajan tarvetta.
EHDOTUS (Vs. kj):
Kunnanhallitus hyväksyy anotun täyttöluvan.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

Juupajoen kunta

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Pykälä

9.8.2018

Sivu
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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

95, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

96
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

96
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:

223
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).
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.

