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VALTUUSTON 17.12.2018 PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS
JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kunnanhallituksen tehtävänä on valtuuston päätösten laillisuusvalvonta ja
täytäntöönpano. Valtuusto on pitänyt kokouksensa 17.12.2018 ja käsitellyt pykälät
26 - 30.
Valtuusto teki päätökset seuraavista asioista:
-

Tilintarkastustoimeksianto
Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokoukset kevät-kesäkausi 2019
Vuoden 2019 talousarvio sekä vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma.

EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston 17.12.2018 pidetyssä kokouksessa
tehdyt päätökset laillisiksi ja valitusajan jälkeen täytäntöönpanokelpoisiksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa
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ALOITE MUOVINKERÄYKSESTÄ

Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, p. 0400 131 174
Tarja Karvinen on tehnyt aloitteen muovinkeräysastian saamisesta Osuustien
ekopisteeseen.
Pakkausjätteen kierrätystä hoitaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Osuustien
Rinki-ekopisteessä on kartonkipakkausten, lasipakkausten, metallin, paperin ja
vaatteiden keräysastiat.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus esittää Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle muovipakkausten
keräysastian sijoittamista Osuustie 2:n ekopisteelle.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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HENKILÖSTÖASIOITA / TÄYTTÖLUPAPYYNTÖJÄ VARHAISKASVATUKSEEN

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Anne Tuovila, p.050-591 5456
Varhaiskasvatuksen opettajalle on myönnetty vuorotteluvapaata 27.1.2019 asti.
Vuorotteluvapaan jatkoksi hän on anonut palkatonta työvapaata ajalle 28.1.31.7.2019.
Varhaiskasvatuksen opettajan tilalle tarvitaan sijainen.
Rekrytoinnin taloudellinen vaikutus:
Varhaiskasvatuksen opettajan palkkamenot on budjetoitu talousarvioon 2019, joten
kustannuslisäystä ei synny.
Päiväkodinjohtaja Malla Heinonen anoo täyttölupaa:
- varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle
28.1.-31.7.2019.
Varhaiskasvatuksen avustaja jää eläkkeelle 1.4.2019 alkaen ja pitää sitä ennen
kertyneet vuosilomansa. Varhaiskasvatuksen toimialueella tarvitaan vähintään yksi
kokoaikainen avustaja. Avustaja työskentelee pääsääntöisesti avustajana
esiopetusryhmässä pienten lasten koululla osallistuen myös aamu- ja iltapäivällä
tarjottavaan osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen.
Rekrytoinnin taloudellinen vaikutus:
Varhaiskasvatuksen avustajan palkkamenot on budjetoitu talousarvioon 2019, joten
kustannuslisäystä ei synny.
Päiväkodinjohtaja Malla Heinonen anoo täyttölupaa:
-

varhaiskasvatuksen avustajan määräaikaiseen työsuhteeseen 30.1.-30.6.2019.
Perustelut määräaikaisuudelle: Esiopetuksessa olevien lasten määrän
vähenemisen vuoksi avustajan tarve tarkastetaan ennen syksyn 2019
lukukauden alkua uudelleen.

EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus myöntää seuraavat täyttöluvat:
-

varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen työsuhde ajalle 28.1.2019 31.7.2019

-

varhaiskasvatuksen avustajan määräaikainen työsuhde ajalle 30.1.2019 –
30.6.2019.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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SUOSITUS LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN KUSTANNUSJAON PERIAATTEISTA
PIRKANMAALLA
Pirkanmaan liitto pyytää lausuntoa Suosituksesta liityntäpysäköinnin kustannusjaon
periaatteista Pirkanmaalla. Kunnat voivat hyväksyä suosituksen oman
hallintosääntönsä mukaisesti. Päätökset pyydetään toimittamaan viimeistään
28.2.2019 Pirkanmaan liittoon.
Pirkanmaan maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 10.12.2018 suosituksen
Pirkanmaan liityntäpysäköinnin kustannusjakoperiaatteista ja päätti lähettää sen
edelleen hyväksyttäväksi jäsenkuntiinsa sekä tiedoksi Kuhmoisten kunnalle.
”Suositus liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista Pirkanmaalla –
Liityntäpysäköinnin kustannusjako, varustetaso ja edistämiskeinot” –raportti on
valmistunut osana maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua. Raportti ja
diaesitys on julkaistu Pirkanmaan liiton internetsivuilla osoitteessa
https://www.pirkanmaa.fi/maankaytto-liikenne/liikennejarjestelma/suunnitelmia-jaselvityksia/.
Kustannusjakoperiaatteet toteuttavat vuonna 2014 laadittua Pirkanmaan
liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmaa, ja sen ovat laatineet Pirkanmaan liitto,
Pirkanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto yhteistyössä Pirkanmaan kuntien
kanssa. Suosituksen laatimista on ohjannut Pirkanmaan liityntäpysäköinnin
kehittämisryhmä, johon kuuluu edustajia kunnista, Tampereen kaupunkiseudun
kuntayhtymästä, ELY-keskuksesta, Liikennevirastosta ja Pirkanmaan liitosta.
Pirkanmaan kuntien liityntäpysäköinnin yhdyshenkilöt ovat osallistuneet selvityksen
laatimiseen työpajassa 14.3.2018 ja kommentoimalla suositusluonnosta.
Suosituksesta on järjestetty kunnille infotilaisuus 22.11.2018.
Pirkanmaan liikennejärjestelmätyön yhtenä kärkenä on aktiivisesti kehittää
maakunnan joukkoliikennepalveluja ja sujuvoittaa matkaketjuja. Polkupyörien ja
henkilöautojen liityntäpysäköinti tuo joukkoliikennepalvelut myös niiden liikkujien
ulottuville, jotka eivät asu bussireittien varrella tai rautatieasemien lähellä.
Kehittämällä liityntäpysäköintiä palvelutasoltaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien
varteen tarjotaan kestävä ja sujuva liikkumispalvelu erityisesti säännöllisesti
työmatkaansa pendelöiville asukkaille.
Kuntien rooli liityntäpysäköinnin edistämisessä on merkittävä. Valmistuneessa
selvityksessä annetaan suositus uusien liityntäpysäköintialueiden
toteuttamiskustannusten jakamisesta kuntien ja valtion välillä. Suositus
kustannusjakoperiaatteiksi tarjoaa ohjeen neuvotteluihin, jotka käydään
kohdekohtaisesti kunkin liityntäpysäköintialueen toteuttamisedellytysten, kuten
toteutus- ja rahoitushalukkuuden varmistuttua. Periaatteita voidaan soveltaa
Pirkanmaan joukkoliikenteen vaihtopaikkojen ja liityntäpysäköinnin
kehittämissuunnitelman (2014) mukaisten ja muiden liikennejärjestelmätyön
yhteydessä tarpeelliseksi katsottujen pyörä- ja henkilöautopysäköintien

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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toteuttamiseksi linja-auto- ja rautatieasemien yhteyteen ja muihin
joukkoliikennejärjestelmän kannalta keskeisiin paikkoihin.
Kustannusjakomallia sovelletaan sekä rautatie-, linja-auto- että mahdollisen
seudullisen raitiovaunuliikenteen liityntäpysäköintiin. Kustannusjakomalli on
joukkoliikennemuodosta riippumaton. Kustannusjakoperiaatteet on määritelty
erikseen polkupyörien ja autojen liityntäpysäköinnille.
Pyöräpysäköinnin kustannukset jaetaan tasan kunnan ja valtion kesken. Uusien
liityntäpysäköintialueiden osalta autopysäköinnissä valtio osallistuu 50 % osuudella
seudullisesti merkittävillä alueilla. Kehittämissuunnitelmassa paikallisesti
merkittäväksi tai pienimuotoiseksi alueeksi luokitelluilla alueilla valtion osuus on 30
%. Autopaikkojen perushinta on sama riippumatta siitä, onko alue maantasossa vai
rakenteellinen.
Raportti sisältää suosituksen kustannusjakoperiaatteeksi valtion ja kuntien välillä
sekä liityntäpysäköintialueilla tavoiteltavaksi varustelutasoksi. Lisäksi siinä esitetään
hyviä käytäntöjä liityntäpysäköinnin edistämiseksi Pirkanmaalla. Selvityksen
yhteydessä laadittiin liityntäpysäköinnin käyttäjäkysely Lempäälän, Nokian ja
Toijalan rautatieasemilla.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy suosituksen liityntäpysäköinnin kustannusjaon
periaatteista Pirkanmaalla.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 1/2019

KUNNANHALLITUS

14.1.2019

5§

8

VUODEN 2019 EDUSKUNTAVAALIEN JA EUROPARLAMENTTIVAALIEN
ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA JA
AUKIOLOAJAT, SEKÄ LAITOSÄÄNESTYKSEN JÄRJESTÄMINEN
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Yleinen ennakkoäänestys sekä
laitos- ja kotiäänestys toimitetaan kotimaassa 3.-9.4.2019.
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Yleinen ennakkoäänestys
sekä laitos- ja kotiäänestys toimitetaan kotimaassa 15.-21.5.2019.
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 eduskuntavaalien ja
europarlamenttivaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa ja ilmoitettava ne
vaalitietojärjestelmään viimeistään 25.1.2019.
Edellisissä vaaleissa on toimitettu laitosäänestys Juupakodilla ja Kortekodilla.
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:
Vuoden 2019 eduskuntavaalit:
3.4.-5.4.2019
6.4.-7.4.2019
8.4.-9.4.2019

09.00 - 17.00
12.00 - 16.00
09.00 - 17.00

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit:
15.5.-17.5.2019
18.5.-19.5.2019
20.5.-21.5.2019

09.00-17.00
12.00-16.00
09.00-17.00.

Lisäksi kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyksestä laitoksissa Juupakoti
ja Kortekoti.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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VUODEN 2019 EDUSKUNTAVAALIEN JA EUROPARLAMENTTIVAALIEN
VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA
Eduskuntavaalit toimitetaan vuoden 2019 huhtikuussa. Varsinainen vaalipäivä
eduskuntavaaleissa on sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaaleissa
26.5.2019. Vaaleissa sovelletaan vaalilain (714/1998) ja vaalilain muutoksen
(361/2016) säännöksiä.
Vuoden 2019 eduskuntavaalissa ja europarlamenttivaaleissa 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
Juupakodin vaalitoimikunnan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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PÄÄTÖS:
kunnanhallitus nimesi Juupajoen äänestysalueen vaalilautakuntaan seuraavat
henkilöt: Jonna Sahrakoski (pj), Tero-Pekka Pajunen (vpj), Tarja-Riitta Koskinen,
Anne Lepola, Iiri Välttilä ja varajäseniksi Liisa Soikka, Arto Toivonen ja Heikki
Lehtonen.
Kunnanhallitus nimesi vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt: Ulla Mäkinen (pj),
Piritta Pasuri, Esko Välttilä (vpj), ja varajäseniksi Leena Nikulainen, Mirja Saarinen
ja Pertti Pasuri.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA
YHTEISPALVELUSTA (TYP), YLÄ-PIRKANMAA

Kunnanhallitus 15.12.2015 § 163
Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Virrat ja Ruovesi kuuluvat Ylä-Pirkanmaan TYPalueeseen. Toiminta käynnistyy, kun yhteistyösopimus on hyväksytty kaikissa
sopimuskunnissa, suunnitelmien mukaan 1.1.2016.
TYP:n toimintaa johtaa TYP -lain ja -asetuksen mukainen johtoryhmä. TE-toimisto
on asettanut 24.6.2015 työllistymistä edistävälle monialaiselle yhteispalvelulle
johtoryhmän. Johtoryhmä asettaa yhteiselle toiminnalle vuosittain tavoitteet ja
seuraa tavoitteiden toteutumista. Johtoryhmän työskentely ja tehtävät perustuvat
Valtioneuvoston asetukseen työllistymistä edistävästä palvelusta (TYP-asetus 3 §).
Ylä-Pirkanmaan TYP-toiminta on luonteeltaan pääsääntöisesti monikanavaista,
jolloin kunnan, TE-toimiston ja Kelan palvelut ovat asiakkaalle lähipalveluita
tietotekniikkaa (video, Lync) hyödyntäen.
Mahdollisista yhteisistä kustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti. Jakoperusteena
voidaan käyttää yli 300 pv. työmarkkinatukea saaneiden kokonaismäärää kunnassa
kunkin toimintavuoden tammikuussa. Jokainen sopimuspuoli vastaa itse omista
kustannuksistaan.
Toimintamallissa mukana olevat kunnat ovat nimenneet monialaisen yhteispalvelun
johtajaksi Vuokko Hjeltin Mänttä-Vilppulan kaupungista ja hänen varahenkilökseen
Kristiina Haaviston Ruoveden kunnasta. Johtoryhmä on hyväksynyt nimetyt henkilöt
kokouksessaan 18.11.2015.
Esityslistan liitteenä nro 1 on johtoryhmän valmistelema yhteistyösopimus.
EHDOTUS (Kj):
Juupajoen kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen
yhteistyösopimuksen työllistämistä edistävästä yhteispalvelusta (TYP), YläPirkanmaa.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
Kunnanhallitus 14.1.2019 § 7
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta edellytti aloittamaan
vuoden 2016 alusta TYP-toiminnan. Voimassa ollut sopimus on päättynyt vuoden
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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2018 lopussa. TYP-toiminta on lakisääteistä toimintaa. Maakunta- ja
soteuudistuksen viivästyessä, sopimusta on tarkoituksenmukaista jatkaa. Uusi
astuu voimaan, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus on
voimassa 31.12.2021 asti tai siihen asti jos laki työllistymistä edistävästä
monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) ja lain nojalla annettu asetus
(1377/2014) kumotaan.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy TYP-sopimuksen jatkamisen vuoden 2021 loppuun
saakka.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
1) Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 11.2.2019.
2) Seuraava valtuuston kokous pidetään 4.3.2019.
3) Kunnanjohtaja on valittu osallistujaksi alueelliselle maanpuolustuskurssille
18. - 22.3.2019.
4) Juupajoen Yrittäjien yhteydenotto.
5) Saapunut arvonlisäverolasku.
EHDOTUS (Kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 1/2019

KUNNANHALLITUS

14.1.2019

9§

14

TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Kunnanjohtajan päätös 21.12.2018. Smartum-liikuntaseteleiden jakoperusteet
vuoden 2019 alusta alkaen.
2) Kunnanjohtajan päätös 2.1.2019. Määräaikaisen projektihenkilön palkkaaminen
1.1.-30.4.2019.
3) Hyvinvointijohtajan päätös 15.11.2018. Tenavatonnianomus.
4) Hyvinvointijohtajan päätös 5.12.2018. Tenavatonnianomus.
5) Hyvinvointijohtajan päätös 18.12.2018. Varhaiskasvatuksen
erityislastentarhanopettajan ostopalvelusopimus.
6) Hyvinvointijohtajan päätös 19.12.2018. Tenavatonnianomus.
7) Ylä-Pirkanmaan Työhyvinvointiohjelman väliraportti.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 1/2019

KUNNANHALLITUS

14.1.2019

10 §

15

KIRJELMÄT
1) Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös 5.12.2018. Kuntien epäilty kilpailua
vääristävä tai estävä toiminta vesiensuojeluun, ympäristöön ja elintarvikkeisiin
liittyvien laboratoriopalveluiden markkinoilla.
2) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 13.12.2018. Ruokailukustannusten
korvauksen määrä.
3) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 13.12.2018. Virka- ja
työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta.
4) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 21.12.2018. Matkakustannusten
korvaukset 1.1.2019 lukien.
5) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 31.12.2018. Vuoden 2018
yleiskirjeluettelo.
6) Maanmittauslaitoksen tiedote 18.12.2018. Yksityistiet 1.1.2019 jälkeen.
7) Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 15.11.2018. Liikuntatoiminnan ja
nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2019.
8) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 11.12.2018 esityslista.
9) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 11.12.2018 pöytäkirja.
10) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje 20.12.2018. Väinö
Paunu Oy reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen KÄYTTÖ-645306 muutos
1.1.2019 alkaen.
11) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus
21.12.2018, marraskuu 2018.
12) Pirkanmaan Jätehuollon tiedote 13.12.2018, Taksat 2019.
13) Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2019-2021.
14) Pirkanmaan maakuntahallituksen kokouksen 10.12.2018 esityslista.
15) Pirkanmaan maakuntahallituksen kokouksen 14.1.2019 esityslista.
16) Pirkanmaan maakuntavaltuuston kokouksen 3.12.2018 pöytäkirjanote § 23,
Pirkanmaan liiton talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2019-2021.
17) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.12.2018. Marraskuun 2018
tilannekatsaus.
18) Ruoveden kunnanhallituksen kokouksen 17.12.2018 pöytäkirjanote § 190,
Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
(TYP), Ylä-Pirkanmaa.
19) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 20.12.2018
esityslista.
20) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 20.12.2018
pöytäkirja.
21) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 29.11.2018
pöytäkirja.
22) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 29.11.2018 pöytäkirja.
23) Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 13/2018 30.11.2018. Omaishoidon tuen
hoitopalkkiot vuonna 2019.
24) Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 14/2018 5.12.2018. Perhehoidon
palkkiot ja korvaukset vuonna 2019.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 1/2019

KUNNANHALLITUS

14.1.2019
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25) Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 15/2018 17.12.2018. Elatusapujen ja
elatustukien määrät nousevat 1.1.2019.
26) Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 16/2018 27.12.2018. Toimeentulotuen
perusosa 2019.
27) Suomen Kuntaliiton yleiskirje 1/2019. Vuoden 2018 yleiskirjeluettelo.
28) Suomen Kuntaliiton yleiskirje 14.12.2018. Suomen Kuntaliiton suositus
kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2019.
29) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.12.2018
esityslista.
30) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.12.2018
pöytäkirja.
31) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.12.2018
pöytäkirjanote § 48. Kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa
1.1.2019 alkaen.
32) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.12.2018
pöytäkirjanote § 49. Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa
1.1.2019 alkaen.
33) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.12.2018
pöytäkirjanote § 50, Liite 1.
34) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.12.2018
pöytäkirjanote § 50. Sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksa 1.1.2019 alkaen.
35) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.12.2018
pöytäkirjanotteen § 48, Liite 1.
36) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 12.12.2018
pöytäkirjanotteen § 49, Liite 1.
37) Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellisen
ympäristöterveydenhuollon jaoston kokouksen 13.12.2018 esityslista.
38) Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellisen
ympäristöterveydenhuollon jaoston kokouksen 13.12.2018 pöytäkirja.
39) Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2018. Päätös kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien
tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019.
40) Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2018. Päätös kuntien kotikuntakorvauksen
perusosasta vuodelle 2019.
41) Ylä-Pirkanmaan työhyvinvointiohjelma, väliraportti.
EHDOTUS (Kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

Juupajoen kunta

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Pykälä

14.1.2019

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

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

5, 6, 7,
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

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:
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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 260 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.

