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KUNNANJOHTAJAN VIRKAVAALI / KUNNANJOHTAJAN VIRAN
VASTAANOTTAMINEN JA VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN
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.

Valtuusto 16.8.2018 § 20
Viran hakijoiden hakemusasiakirjat sekä soveltuvuusarviointien yhteenvedot ovat
nähtävillä kokoukseen osallistuville valtuutetuille kokouksessa. Lisäksi kokoukseen
osallistuvilla valtuutetuilla on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin ennen kokousta
hallintopalveluiden toimistossa.
Yhteenveto hakijoista on luettavissa ennen kokousta hallintopäällikön
työhuoneessa sekä kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
Otteen oikeaksi todistaa:
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Kunnanhallitus esittää yksimielisesti, 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.
PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja julisti keskustelun asiassa avatuksi.
Ryhmäpuheenvuorot käyttivät Heikki Sikiö (KESK), Juha Soikka (KOK) ja Anne
Lepola (SDP).
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi kunnanvaltuuston
yksimielisesti hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen.
Kunnanhallitus 8.10.2018 § 114
Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 16.8.2018 Jyri Lammelan Juupajoen
kunnan uudeksi kunnanjohtajaksi.
Valinta on siten ehdollinen, että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valtuuston päätöksen
mukaisesti virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Jyri Lammela on toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja
hän on ilmoittanut ottavansa kunnanjohtajan viran vastaan 22.10.2018.
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta saadun tiedon mukaan kunnanvaltuuston
16.8.2018 tekemästä päätöksestä ei ole valitettu.
EHDOTUS (kunnanhallituksen puheenjohtaja):
Kunnanhallitus päättää
- vahvistaa kunnanjohtajan ehdollisen virkavaalin,
- merkitsee tiedoksi, että Jyri Lammela on ilmoittanut ottavansa viran vastaan
22.10.2018, sekä
- valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan päättämään kunnanjohtajan
koeajan palkasta.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA
Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus päättää saatavien poistamisesta ja
perinnästä luopumisesta.
Kirjanpidosta esitetään poistettavaksi seuraavat saatavat, joita ei ole perintäkeinoin
saatu perittyä:
Saatavan luonne

Euromäärä

Päivähoitomaksut
Vesimaksut
Vuokrat
Yhteensä

1800,98
281,93
6579,02
8661,93

EHDOTUS (Vt. kj):
Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2018 kirjanpidosta poistetaan saatavia
yhteensä 8661,93 euroa.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN MARRASKUUSSA PIDETTÄVÄN
YHTYMÄKOKOUKSEN EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN VALINTA
Sastamalan koulutuskuntayhtymä on toimittanut 27.9.2018 kuntaan seuraavan
kirjeen:
SASKY koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous kokoontuu 29.11.2018
päättämään mm. vuoden 2019 talousarviosta.
Jäsenkuntia pyydetään valitsemaan yhtymäkokousedustajansa ko.
kokoukseen kuntalain 60 §:n mukaisesti.
Edustajien ja varaedustajien yhteystiedot postiosoitteineen pyydetään
toimittamaan kuntayhtymän kirjaamon sähköpostiin:
kirjaamo(at)sasky.fi.
Esityslista postitetaan edustajille viimeistään 15.11.2018.
Sastamalassa 27. päivänä syyskuuta 2018
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Antti Lahti
kuntayhtymäjohtaja
Sastamalan koulutuskuntayhtymän uusi perussopimus on tullut voimaan 1.6.2017.
Perussopimuksen 5 ja 6 §:ien mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää
yhtymäkokous. Kukin jäsenkunta valitsee kuhunkin kokoukseen erikseen yhden
yhtymäkokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan.
Yhtymäkokousedustajan äänivallasta säädetään perussopimuksen 7 §:ssä.
Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen
valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan
muu toimielin.
EHDOTUS (Vt. kj):
Kunnanhallitus nimeää Juupajoen kunnan edustajan ja varaedustajan Sastamalan
koulutuskuntayhtymän marraskuussa pidettävään yhtymäkokoukseen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus nimesi Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen
Juupajoen kunnan edustajaksi Jani Jauhiaisen ja varaedustajaksi Piritta Pasurin.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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JUSTIINA ATERIAPALVELUT OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISASIAKIRJOJEN
HYVÄKSYMINEN JA HALLITUSJÄSENEN NIMEÄMINEN

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:

Otteen oikeaksi todistaa:
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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
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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kaupunginhallitus kokoontuu 13.2.2017. Tarjoustilanne esitellään kokouksessa.
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:
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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1. Toiminnan jatkaminen nykyisellään
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.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ruoka- ja siivouspalveluiden
yhtiöittämisselvityksen.
Edelleen kunnanhallitus valtuuttaa ao. viranhaltijat valmistelemaan
yksityiskohtaisemmin mahdollista ruokapalvelujen yhtiöittämistä raportin
vaihtoehdon 3 a pohjalta.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 16.10.2017 § 168
Mänttä-Vilppulan kaupunki on päättänyt toteuttaa ruokapalvelujen yhtiöittämistä
koskevan jatkohankkeen. Juupajoen kunnan edustajat on kutsuttu mukaan
ohjausryhmään, jonka ensimmäinen kokous pidetään 16.10.2017.
Selvitystyön on tarkoitus olla valmis 30.6.2018 siten, että mahdollinen yhtiö voi
aloittaa toimintansa 1.1.2019. Selvitystyön aikana on tarkoitus ratkaista Juupajoen
kunnan mahdollinen osallistuminen perustettavaan yhtiöön.
Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ruokapalvelujen yhtiöittämisen jatkohankkeen
käynnistymisen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 16.4.2018 § 45
Sote-ruokapalvelujen yhtiöittämisselvitystyötä on jatkettu talven aikana yhdessä
Mänttä-Vilppulan ja Inspira -konsulttiyhtiön kanssa.
Tavoitteena on saada yhtiön perustamisasiakirjat valmisteltua siten, että asiaa
esitellään kuntien yhteisessä valtuustoseminaarissa 14.5.2018 ja kesäkuussa asia
saatetaan kunnissa päätöksentekoon.
Selvitystyössä vaihtoehtona on järjestely, jossa Juupakodin ja Juupajoen
kotipalveluaterioiden valmistus siirretään perustettavan ruokapalveluyhtiön
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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hoidettavaksi samoin kuin Mänttä-Vilppulan sote-ruokapalvelutkin. Muu kunnan
ruokapalvelutuotanto jäisi kunnan omaksi toiminnaksi.
Toisena vaihtoehtona on keskusteltu myös Juupakodin ruokapalvelun siirtämisestä
sote -palveluntuottajan eli Mäntänvuoren Terveys Oy:n hoidettavaksi.
Esityslistan ohessa lähetetään yhtiöittämisselvitysraportin luonnosversio 14.3.2018
kokoukseen osallistuville (ei julkinen).
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sote-ruokapalveluselvityksestä annettavan
tilannekatsauksen sekä linjaa valmistelun jatkotoimia Juupajoen kunnan osalta.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi sote-ruokapalveluselvityksestä annetun
tilannekatsauksen sekä linjasi valmistelun jatkotoimia.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Ulla Mäkinen poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn kohdalla klo 16.09.
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.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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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.
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:
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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liiketoimintasuunnitelma
yhtiöjärjestys
perustamissopimus
osakassopimus
liiketoiminnan kauppakirja

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.
Valtuusto 25.6.2018 § 16
Esityslistan liitteenä n:o 1 ovat yhtiön perustamisasiakirjaluonnokset:





yhtiöjärjestys
perustamissopimus
osakassopimus
liiketoiminnan kauppakirja

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 8.10.2018 § 117
Kunnanvaltuusto on valtuuttanut kunnanhallituksen hyväksymään Justiina
Ateriapalvelut osakeyhtiön lopulliset yhtiön perustamisasiakirjat ja päättämään
muista täytäntöönpanotoimista.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Yhtiön perustamisasiakirjat ovat liitteenä pl. liiketoiminnan kauppakirja, joka
käsitellään erillisenä asiana ennen yhtiön toiminnan aloittamista.
Liite n:o 1, yhtiöjärjestys
Liite n:o 2, perustamissopimus
Liite n:o 3, osakassopimus
Liite n:o 4, liiketoimintasuunnitelma
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä ja viisi varajäsentä.
Osakassopimuksen mukaisesti Juupajoen kunta nimeää yhtiön hallitukseen yhden
varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen
kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä
talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
EHDOTUS (Vt. kj):
Kunnanhallitus päättää
-

hyväksyä yhtiön perustamisasiakirjat liitteiden mukaisesti
nimetä yhtiön hallitukseen yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus hyväksyi yhtiön perustamisasiakirjat liitteiden mukaisesti.
Kunnanhallitus nimesi yhtiön hallitukseen jäseneksi Jyri Lammelan ja varajäseneksi
Juho Eskolan.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Iiri Välttilä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn
kohdalla klo 15.23.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
1) Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 5.11.2018.
2) Seuraava valtuuston kokous pidetään 12.11.2018.
3) Valtuustoseminaari pidetään 1. - 2.11.2018.
EHDOTUS (Vt. kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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KIRJELMÄT
1) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran ja Suomen Kuntaliiton kirje
19.8.2018. Raportointivelvollisuus EU:lle tontin luovuttamisesta sosiaaliseen
asuntotuotantoon.
2) Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 11.9.2018. Alueellisen junaliikenteen
järjestämisen pilottihanke sekä osto- ja velvoiteliikenteen kehittäminen 20202022.
3) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirje 17.9.2018. Kuntouttavan
työtoiminnan järjestäminen.
4) Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston kokouksen 3.9.2018 pöytäkirjanote § 53,
ateriapalveluyhtiön perustaminen.
5) Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston kokouksen 3.9.2018 pöytäkirjanote § 54,
Ruoveden kunnan esitys neuvottelujen käynnistämisestä Mänttä-Vilppulan ja
Juupajoen kuntien kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintaalueeseen liittymisestä.
6) Oikeusministeriön kirje 7.9.2018. Hallituksen kertomus kielilainsäädännön
soveltamisesta 2017.
7) Oikeusministeriön kirje 1.10.2018. Vuonna 2019 toimitettavat vaalit.
8) Oikeusministeriön kirje 1.10.2018. Kuntakirje vaalit 2019, korjattu sivu 39.
9) Oikeusministeriön kirje 1.10.2018. Kuntakirje vaalit 2019 korjattu sivu 40.
10) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 11.9.2018 pöytäkirja.
11) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Työkirja1, elokuun
työllisyystilanne.
12) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus elokuu
2018.
13) Pirkanmaan Jätehuollon tiedote 26.9.2018. Lietekuljetuksia koskevat valitukset
käsitelty.
14) Pirkanmaan Jätehuollon tiedote 28.9.2018. 24 kuljetusurakoitsijaa tyhjentää
päivittäin yli 12 000 jäteastiaa.
15) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kysely kuntayhtymän jäsenkunnille 7.9.2018.
Kysely halukkuudesta tulla mukaan osakkaaksi ateria- ja puhtauspalveluita
tuottavaan yhtiöön.
16) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston päätös 28.5.2018. Ateriapalveluiden
yhtiöittäminen, Pirkanmaan Voimia Oy:n perustaminen.
17) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksen 8.10.2018
kokouskutsu ja esityslista.
18) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tilannekatsaus 31.8.2018.
19) Sasky koulutuskuntayhtymän kirje jäsenkunnille 27.9.2018. 29.11.2018
yhtymäkokousedustajien valinta.
20) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 27.09.2018
esityslista.
21) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 27.9.2018
pöytäkirja.
22) Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen 24.9.2018 § 120. Lausunto
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luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja
rautateiden runkoverkosta.
23) Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 17.9.2018 11-2018. Ohjeita
sosiaalipäivystysten järjestämisestä.
24) Suomen Kuntaliiton yleiskirje 7.9.2018. Kolmiulotteisten kiinteistöjen
muodostamisen mahdollistavat lainsäädäntömuutokset.
25) Suomen Kuntaliiton yleiskirje 19.9.2018. CGI:n Rondo-sopimuserimielisyydet
kunta-asiakkaiden kanssa.
26) Suomen Kuntaliiton yleiskirje 25.9.2018. Kopioston nauhoitussopimukset
vuodelle 2019.
27) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.09.2018
esityslista.
28) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.09.2018
pöytäkirja.
29) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.09.2018
pöytäkirjanote § 32, Jätehuoltolautakunnan vuoden 2019 talousarvion
hyväksyminen.
30) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.09.2018
pöytäkirjanote § 33, Jätehuoltoviranomaisen osavuosikatsaus ja talousarvion
toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2018.
31) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.9.2018
pöytäkirjanote § 32, Liite 2 Kuntien lausunnot kokonaisuudessaan.
32) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.9.2018
pöytäkirjanote § 32, Liite 3 Yhteenveto kuntien lausunnoista.
33) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.9.2018
pöytäkirjanote § 33, Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2018.
34) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen
pöytäkirjanote § 32, Liite 1 talousarvio 2019.
35) Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksen 21.5.2018 päätös § 96. Tampereen
Voimia liikelaitoksen yhtiöittäminen ja Pirkanmaan Voimia Oy:n perustaminen
yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.
36) Valtiokonttorin kirje 2.10.2018. Veteraaniasioiden Kuntakirje 3/2018.
EHDOTUS (Vt. kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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JUUPAJOEN KUNNAN ILMOITUS HALUKKUUDESTA OSALLISTUA
ALUEELLISEN JUNALIIKENTEEN PILOTTIHANKKEESEEN JA LAUSUNTO
OSTO- JA VELVOITELIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 2020-2022
Mäntän kaupunginhallitus 8.10.2018 § 231
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on toimittanut 11.9.2018 päivätyn liitteenä
olevan kirjeen, jolla pyydetään näkemyksiä alueemme liikkumistarpeista ja
rautateiden osto- ja velvoiteliikenteen mahdollisesta tulevasta tarjonnasta sekä
ilmoittamaan kiinnostus osallistua pilottiyhteistyöhön uuden ostoliikennesopimuksen
ja velvoitepäätöksen valmistelussa ja toteutuksessa. Ilmoitus halukkuudesta
osallistua pilottihankkeeseen sekä näkemykset osto- ja velvoiteliikenteen
kehittämiseksi tulee toimittaa LVM:n kirjaamoon viimeistään 23.10.2018 klo 16.15.
"Liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee rautateiden osto- ja velvoiteliikenteen
seuraavaa kautta vuodesta 2020 alkaen. Nykyiset ostoliikennesopimus ja päätös
velvoiteliikenteestä ovat voimassa vuoden 2019 loppuun. Tulevalla kaudella on
tarkoitus pilotoida yhdessä alueiden kanssa alueellista liikennettä sekä tarkastella
muutoinkin osto- ja velvoiteliikenteen kokonaisuutta ottaen huomioon alueiden
tarpeita."
Osto- ja velvoiteliikenne
LVM pyytää osto- ja velvoiteliikenteen suunnittelua varten näkemyksiä alueemme
liikkumistarpeista sekä osto- ja velvoiteliikenteen mahdollisesta tulevasta
tarjonnasta.
LVM pyytää tietoa, onko alueemme lippujärjestelmä yksinoikeussopimuksessa
(LVM/VR) määritellyn mukainen, jotta seudulliset lipputuotteet voidaan hyväksyä
käyttöön junaliikenteessä, ja mitä toimenpiteitä se mahdollisesti edellyttää.
Alueellisen liikenteen pilotointi
LVM pyytää viranomaistahoja ilmoittamaan kiinnostuksensa osallistua pilottiyhteistyöhön uuden ostoliikennesopimuksen ja velvoitepäätöksen valmistelussa ja
toteutuksessa.
Pilottihankkeen alustava aikataulu on
• 10/2018: pilottihakemukset LVM:lle
• 11/2018: päätökset valituista pilottikohteista, sopimukset asianomaisten
toimijoiden kanssa
• 12/2018-02/2019: pilotin suunnitteluvaihe (yhteistyössä LVM ja alueelliset toimijat)
• 03/2019: lopulliset liikennöintisopimukset ja ratakapasiteetin haku liikennettä
varten
• 12/2019: pilotti käynnistyy
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• v. 2021 väliarvio pilottien onnistumisesta, alustavat päätökset pilotoidun liikenteen
vakiinnuttamisesta
• 06/2022: pilotin ja VR:n osto- ja velvoiteliikennesopimuksen päättyminen,
liikenteen mahdollinen vakiinnuttaminen.
Mänttä-Vilppulan kaupungin saavutettavuuden ja raideliikenteen kehittäminen
Kaupunki on ollut osallisena alueellisessa kehitystyössä, laatinut maankäyttöön
liittyviä suunnitelmia ja toteuttanut maanhankintaa, mitkä ovat valmistelleet ja
tukeneet tulevia saavutettavuuden parantamisen ja junaliikenteen kehittämisen
toimenpiteitä. Tällaisia viime vuosina ovat olleet mm:
• Vilppulan keskuskadun yleissuunnitelma
• Mäntän keskustan alueen yleissuunnitelma
• keskustaajaman osayleiskaava
•Tampereen lähiliikenneselvitys, jonka lisätilauksena on laadittu Mäntän
taajamajunaliikenteen kehittäminen -selvitys
• Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen
• Alueellinen junaliikenteen järjestämisen edellytykset -selvitystyö
• Taidekaupungin liikenteen kehittämissuunnitelma
• kiinteistöjen hankinta Vilppulan taajamasta radan vierestä.
Kaupungin tavoitteena on pitkään ollut henkilöjunaliikenteen palauttaminen Mäntän
keskustaan. Toimenpiteiden luonnollisena jatkeena on kaupungin osallistuminen
pilottiyhteistyöhön. Kaupunki on laadituttanut asiantuntijatyönä liitteenä olevan
taustamuistion Kohateam Oy:llä. Taustamuistion pohjalta laaditaan laaditaan
lopullinen lausunto näkemyksistä osto- ja velvoiteliikenteen kehittämiseksi ja
osallistumishakemus pilottihankkeeseen.
Pilottihankkeen kustannukset kaupungille vuosina 2019-2022 ovat arviolta investointikustannuksiltaan 190 000 € ja käyttötalouskustannuksiltaan 83 000 €.
Kustannuksiin ei ole tässä vaiheessa laskettu oman työn osuutta ja ne tarkentuvat
vasta, kun kaikki hankkeeseen osallistuvat tahot ja lopulliset
kustannusjakoperusteet ovat tiedossa. Halukkuutta osallistua Mänttä-Vilppulan
kaupungin pilottihankkeeseen on tarkoitus tiedustella Juupajoen kunnalta, Oriveden
kaupungilta, Nokian kaupungilta ja Pirkanmaan liitolta.
Pilottihakkeeseen osallistuminen on kaupunkistrategian päämäärän "saavutettavuuden vahvistaminen ja liikenneyhteyksien parantaminen" mukaista toimintaa.
(Valmistelija tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 044 728 8789).
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Kunnanhallitus 8.10.2018 § 120
Juupajoen kunta pitää erittäin tärkeänä Tampere -Vilppula radalla kulkevan
kiskobussiliikenteen kaksinkertaistamista pilottihankkeessa.
Juupajoen kunta on valmis osallistumaan pilottihankkeen kuntaosuuden kustannuksiin
asukaslukujen mukaisella suhteella.
Liite n:o 5, Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 11.9.2018, Alueellisen junaliikenteen
järjestämisen pilottihanke sekä osto- ja velvoiteliikenteen kehittäminen 2020 – 2022.
Liite n:o 6, tausta-aineisto Tampere-Mänttä-Vilppula henkilöjunaliikenteen pilottihanke.
EHDOTUS (Vt. kj):
-

Juupajoen kunta ilmoittaa halukkuutensa osallistua pilottihankkeeseen
valtuuttaa vt. kunnanjohtajan laatimaan lopullisen lausunnon ja ilmoituksen osallistua
pilottihankkeeseen Mänttä-Vilppulan kaupungin, Pirkanmaan liiton ja muiden
kuntien/kaupunkien kanssa.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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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

114, 118, 119, 120
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

115, 116, 117
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

115, 116, 117
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:

266
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.

