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Kokouksen paikka
ja aika

Juupajoen kunnanvirasto, maanantaina 12.8.2019 klo 15.00-15.50.

Läsnäolevat jäsenet

Taija Heletoja
Juha Soikka
Juho Eskola
Johanna Kallenautio
Ulla Mäkinen
Heikki Sikiö
Iiri Välttilä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen, saapui klo 15.02.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut läsnäolevat

Pekka Rae
Hannu Hämylä
Anne Lepola
Jyri Lammela
Pekka Maasilta
Anne Tuovila
Lea Nurminen
Mervi Korhonen

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja
tekninen johtaja
hyvinvointijohtaja
rehtori
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Sikiö ja Iiri Välttilä.

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja

Taija Heletoja

Pöytäkirjanpitäjä

Mervi Korhonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella 12 . 8 . 2019

Heikki Sikiö
pöytäkirjantarkastaja

Iiri Välttilä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastolla ja yleisessä tietoverkossa 14.8.2019 alkaen.
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POKO RY:N HANKESUUNNITELMA / YHDISTYKSET KUNTIEN KUMPPANEINA
YLÄ-PIRKANMAALLA / LOPPURAPORTTI

Kunnanhallitus 7.6.2018 § 71
Taustaa
Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien rooli on muuttumassa. Huomattava
osa niiden palvelujen tuottajan rooliin kuuluvista tehtävistä on siirtymässä uusiin
maakuntiin. Elinvoiman kehittämisen rooli kunnan toiminnassa korostuu. Tällöin
tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, joista kumppanuus on eräs tärkeimmistä.
Kumppaneina ovat toisaalta oman alueen toimijat, kuten esimerkiksi yhdistykset ja
toisaalta monen tyyppiset toimijat oman alueen ulkopuolelta.
Eräänä osana kumppanuuteen, myös yhdistysten kohdalla, liittyy palveluiden
tuotanto. Sitä tapahtuu jo tällä hetkellä, mutta mahdollisuuksia sen lisäämiseen on
tarpeen selvittää, kuten myös pelisääntöjä ja organisoitumisen tapoja tässä
toiminnassa, kunnan ja kolmannen sektorin rajapinnassa.
Myös yhdistystoiminta on muutoksen tilassa. Eräs tällainen asia on yhdistysten
toiminta-alueen muutos kohti isompia kokonaisuuksia. Esimerkiksi kylätoiminnan
organisoituminen yhtä kylää isommaksi kokonaisuudeksi tai usean kunnan alueella
toimiva urheiluseura ovat tällaisia ajassa tapahtuvia muutoksia.
Muista kunnan kumppaneista yhdistykset poikkeavat siten, että niiden ”hartiat”
toimijoina ovat hyvin kapeat, koska ne toimivat lähes täysin vapaaehtoisvoimin.
Tämä lähtökohta huomioiden yhdistyksissä tehdään erittäin merkittävä
vapaaehtoistyön määrä jo tällä hetkellä, kuten esimerkiksi Laasanen (2011) on
neljän järjestön: MLL, 4H, SPEK ja SPR, osalta osoittanut. Kyseiset järjestöt
edustavat vain pientä osaa koko järjestökentästä, joten kokonaisuudessaan
yhdistystoiminnassa on kyse yhteiskunnan näkökulmasta merkittävästä
toiminnasta. Yhdistysten kyky vastata niihin kohdistuviin kasvaviin odotuksiin on
rajallinen. Jatkossa siihen myös kohdistuu merkittäviä haasteita, kuten väestön
ikääntyminen, ihmisten vapaaehtoistyöhön sitoutumisen tavassa tapahtuva muutos
kohti projektinomaista sitoutumisen tapaa sekä PoKon toiminta-alueen tapaisilla
alueilla tapahtuva väestön väheneminen.
Kunnissa edellä kuvattu yhdistysten haastava tilanne on tunnistettu, ja se on
herättänyt kysymyksen: miten me voimme auttaa yhdistyksiä tässä tilanteessa.
Yhdistykset tekevät jo tällä hetkellä alueen elinvoimaan vaikuttavia toimenpiteitä.
Ne vahvistavat yritysten toimintapuitteita mm. toteuttamalla yritysten fyysistä
toimintaympäristöä kehittäviä toimenpiteitä. Esimerkiksi Ruovedellä paikalliset
yrittäjä- ja tuottajajärjestöt sekä kyläyhdistykset yhdessä kunnan kanssa ovat
vieneet ripeästi eteenpäin laajakaistainvestointeja kunnan alueella. Yhdistykset ovat
myös vahvistamassa ja uudistamassa yrittäjyyttä, esimerkiksi 4H-yhdistykset
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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tekevät pitkäjänteistä työtä omien alueidensa elinvoiman hyväksi eri tavoin
edistämällä nuorten yrittäjyyttä, myös yrittäjyyttä uudistaen, kuten esimerkiksi pop
up -yrittäjyys ja luonnonkasvien hyötykäyttö. Metsänhoitoyhdistykset ovat aktiivisia
metsätalouden kehittäjiä mm. uusien elinkeinollisten avausten muodossa, niin myös
alueellamme toimiva MHY Pohjois-Pirkka ry. Edellä kuvattujen jo olemassa olevien
toimintojen oheen hankkeessa etsitään uusia tapoja yhdistysten osallistua alueen
elinvoiman vahvistamiseen osana toimintaansa sekä tälle toiminnalle nykyistä
koordinoidumpaa toimintatapaa.
Hankkeen lähtötilanteessa on kuntien omien näkemysten pohjalta eräitä
yhdistyskentän kuntakohtaisia erityispiirteitä tunnistettavissa. Juupajoella
leimallinen piirre on kunnan koosta johtuen yhdistysten pieni määrä. Ruovedellä ja
Virroilla puolestaan kyläyhdistykset ovat toimijoina vahvempia kuin alueen muissa
kunnissa.
Kehittämistarpeet
Kuntien ja muidenkin alueiden yhteydessä hyvin usein esille nouseva asia on
elinvoima. Elinvoima nähdään suurelta osin alueen sisäsyntyisenä asiana, joka
kytkeytyy yhteisöihin, vireyteen ja uusiutumiskykyyn. Tällöin kunta onkin paljon
enemmän kuin vain kuntaorganisaatio. Yhdistykset ovat merkittävä toimijaryhmä
tässä kokonaisuudessa.
Kunnat tarvitsevat yhdistyksiä kumppaneiksi. Siihen liittyvien odotusten kasvamisen
ohella myös yhteistyön muodoissa tulee tapahtumaan muutoksia. Näihin odotuksiin
liittyy myös eräitä vielä ratkaisuja kaipaavia kehittämistarpeita, kuten:
•
•
•
•

Kuntien yhdistyksiin kohdistuvat odotukset elinvoiman vahvistamisessa eivät
ole vielä selkeästi hahmottuneita.
Yhdistysten edellytyksiä vastata niihin kohdistuviin odotuksiin pitää
vahvistaa.
Palveluiden tuotannossa kunnan ja kolmannen sektorin rajapinta kaipaa
selkiyttämistä.
Kunnan ja sen alueen yhdistysten yhteistyölle pitää löytää toimintamalli, joka
on juuri sen alueen lähtökohtien ja tarpeiden mukainen.

Kukin PoKon toiminta-alueen kunnista on omanlaisensa, kuten taustaa osiossa
tuodaan esille, joten kuhunkin niistä pitää löytää omin toimintatapa kunnan ja
yhdistysten yhteistyölle.
Toteutus
Edellä esitettyjen kuntia ja yhdistyksiä koskettavien kehittämistarpeiden perusteella
Leader Poko ry:ssä on valmisteltu hankesuunnitelmaa, jonka PoKo ry toteuttaisi
yhdessä Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain kuntien kanssa. Hanke
on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.6.2018 - 30.4.2019.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Hanke käsittää seuraavat osatehtävät:
1. Määritellään kuntien odotukset kumppanuudessa yhdistysten kanssa. Huomiota
kiinnitetään eritoten elinvoiman vahvistamisen näkökulmaan. Tämä osatehtävä
toteutetaan järjestämällä työpaja kussakin alueen kunnassa kyseisen kunnan
johtavien luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa.
2. Selvitetään missä määrin yhdistyksillä on edellytyksiä vastata kuntien em.
odotuksiin sekä selvitetään mitä kehittämistoimenpiteitä tässä asiassa on
tarpeen. Tämä osatehtävä toteutetaan yhdistyskyselyn, aihepiiristä olemassa
olevan tutkimus- ja muun tiedon sekä yhdistyskentän avaintoimijoiden
haastattelujen avulla.
3. Toteutetaan työpaja yhdistysten roolin muodostamiseksi PoKon toimintaalueella, huomioiden tulevaisuusnäkökulma. Työpajaan kutsutaan avaintoimijat
alueen kunnista sekä rakennettavan toimintamallin näkökulmasta tärkeimmistä
yhdistyksistä. Työpajan vetäjänä käytetään ulkopuolista asiantuntijaa
ostopalveluna.
4. Rakennetaan edellisissä osatehtävissä tehdyn työn avulla kuhunkin kuntaan
malli sinne soveltuvasta kunnan ja sen alueen yhdistysten kumppanuuden
pohjalle rakentuvasta yhteistyön tavasta, joka huomioi edellä olevat kohdat 1,2
ja 3. Näitä toimintamalleja muokataan kussakin kunnassa järjestettävässä
kunnan ja yhdistysten edustajien työpajassa, jotta saadaan kyseisen kuntaan
sopiva tapa kunnan ja yhdistysten toimia yhdessä oman alueen elinvoiman
vahvistamiseksi.
Hankkeessa kohteena ovat alueen kuntien elinvoiman muodostumisen kannalta
tärkeimmät yhdistykset:
•
•
•
•
•
•
•

paikalliset yrittäjäyhdistykset kustakin kunnasta
MTK:n paikallisyhdistykset kustakin kunnasta
MHY Pohjois-Pirkka
4H-yhdistykset kustakin kunnasta
MLL:n paikallisyhdistykset kustakin kunnasta
aktiivisimmat urheiluseurat, eritoten Virtain Urheilijat, Ruoveden Pirkat ja
Mäntän Valo
toiminnaltaan vankimmat kyläyhdistykset, eritoten Killinkosken
kyläyhdistys, Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ja Kotalan kyläyhdistys

Kustannusarvio ja rahoitus
Palkkakulut

28.350 eur

flat rate 24 %

6.804 eur

ostopalvelut

4.000 eur

Yhteensä

39.154 eur

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Rahoitus
Aiko –rahoitus 60 %

23.492,40 eur

Alueen kunnat 35 %

13.703,90 eur

Poko ry 5 %

1.957,70 eur

Yhteensä

39.154 eur

Juupajoen kunnan osuus hankkeesta olisi asukasluvun suhteessa 1.122,35 euroa.
Kunnilta on pyydetty kesäkuun alussa sitoumukset osallistumisesta, jotta
hankehakemusta voidaan viedä eteenpäin rahoittajalle.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää, että Juupajoen kunta sitoutuu Yhdistykset kuntien
kumppaneina –hankkeeseen asiaselostuksen mukaisesti.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 12.8.2019 § 82
Poko ry. on toimittanut Juupajoen kunnalle loppuraportin yhdistykset kuntien
kumppaneina Ylä-Pirkanmaalla -hankkeesta.
Loppuraportissa annetaan suosituksia kunnille yhdistystoiminnan edellytysten
vahvistamiseksi. Loppuraportti on esityslistan liitteenä n:o 1.
EHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää merkitä loppuraportin tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Juho Eskola saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 15.02.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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PIRKANMAAN JUNAPILOTIN MARKKINOINTIKUSTANNUKSIIN
OSALLISTUMINEN
Pirkanmaa valikoitui yhdeksi Liikenne- ja viestintäministeriön alueellisen
junaliikenteen pilottialueeksi. Junapilotin myötä alueelle on tulossa 25 uutta
junavuoroa, joista yhdeksän lisävuoroa tulee Toijalan ja Tampereen välille, Nokian
ja Tampereen välille tulee 14 lisävuoroa ja Mänttä-Vilppulan suuntaan kaksi
lisävuoroa. Uudet junavuorot aloittavat 15.12.2019 ja pilotti päättyy 31.12.2020,
tosin optiokaudella on mahdollisuus jatkaa liikennöintiä 19.6.2022 asti.
Pirkanmaan liitto on kilpailuttamassa junapilotin markkinointia. Kustannukset
jaetaan Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja alueen
kuntien kesken. Markkinointibudjetti on 26 000 €, josta Juupajoen kunnan osuus on
1 000 €.
EHDOTUS:
Kunnanhallitus hyväksyy osallistumisen Pirkanmaan junapilotin
markkinointikustannuksiin.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2018

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Anne Tuovila, p. 050-591 5456
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama
valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten
varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus
toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään
varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä,
varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välisestä yhteistyöstä,
monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä.
Opetushallitus määräsi 19.12.2018 uusista varhaiskasvatussuunnitelman
perusteista. Perusteet uudistettiin vastaamaan uutta varhaiskasvatuslakia.
Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja yksityiset palveluntuottajat päivittävät omat
paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa kansallisten perusteiden mukaisesti ja
ne otetaan käyttöön elokuussa 2019. Edellisen kerran
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita on päivitetty vuonna 2017.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti
varhaiskasvatuslaki (540/2018), jossa säädetään lapsen oikeudesta
varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Esiopetus, jota säätelee
perusopetuslaki (628/1998), on osa varhaiskasvatusta. Esiopetusta ohjaa
Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteet.
Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen
kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta.
Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta
osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen
tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen
osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.
Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu
valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista
varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista.
Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty ePerusteet- työkalua käyttäen sähköisesti.
Suunnitelma on luettavissa sähköisesti ja se löytyy paperiversiona
varhaiskasvatuksen toimipaikoista. Liitteenä n:o 2 on Juupajoen kunnan
varhaiskasvatussuunnitelma.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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EHDOTUS:
-

Kunnanhallitus on saanut tietoonsa ja hyväksyy Juupajoen kunnan
varhaiskasvatussuunnitelman.

-

Varhaiskasvatussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2019.

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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KIINTEISTÖ OY KIRJAKOSKI / MUUTOSANOMUS
LAINANMAKSUOHJELMAAN

Kunnanhallitus 10.3.2015 § 45
Kiinteistö Oy Kirjakosken hallitus anoo 3.3.2015 toimittamallaan kirjeellä muutosta
KOy:n lainanmaksuohjelmaan siten, että kunnan 24.6.2010 myöntämään lainaan
myönnettäisiin lyhennysvapaa vuosi 2015. Lainaa on lyhennetty ohjelman
mukaisesti 6.000 euron tasaerin 30.6.2011 alkaen. Lisäksi KOy:n hallitus anoo
kahden lainan (myönnetty 24.6.2010 sekä 1.10.2013) yhdistämistä yhdeksi lainaksi.
Anomusten syynä on kiinteistöosakeyhtiön heikko taloudellinen tilanne.
Kiinteistö Oy:n taloustilannetta selvitetään kokouksessa.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää myöntää Kiinteistö Oy Kirjakoskelle lyhennysvapaan
vuoden 2015. Lisäksi kiinteistöyhtiölle myönnetyt lainat yhdistetään yhdeksi lainaksi
anomuksen mukaan.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan tarkemmin lainan
maksuohjelmasta.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Pekka Maasilta ja Mirja Saarinen poistuivat esteellisinä
(yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kunnanhallitus 12.8.2019 § 85
Kiinteistö Oy Kirjakosken hallitus on 27.3.2019 kokouksessa tehnyt päätöksen
pyytää Juupajoen kunnalta lainaohjelman/velkakirjan muutosta.
Nykyisen velkakirjan mukaan vuosilyhennys on 6.000,00 €/vuosi kahdessa erässä
ja korko 6 kk:n euribor+1%-yksikkö.
Kiinteistö Oy Kirjakosken hallitus pyytää, että uusi vuosilyhennys olisi yhteensä
2.000,00 € ja että lainan korko sidottaisiin peruskorkoon.
Velan määrä 31.7.2019 on 27.000 €.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy lainaehtojen muutoksen yhtiön anomuksen mukaisesti.
Lainasta laaditaan uusi velkakirja, missä velan vuosilyhennys on kerran vuodessa
2.000,00 € ja lainan korko sidotaan peruskorkoon.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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HENKILÖSTÖASIOITA / TÄYTTÖLUPAPYYNNÖT KIRJASTOON

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Anne Tuovila, p. 050-591 5456
Pitkäaikainen kirjastovirkailija on jäämässä eläkkeelle 1.9.2019 alkaen. Hän
irtisanoutuu työsuhteestaan 31.8.2019, mutta omasta pyynnöstään on valmis
jatkamaan kirjastovirkailijan työsuhteessa uudessa työsuhteessa 50 % työajalla.
Kirjaston henkilötyövuosipanos on tällä hetkellä 1,5 vuotta, eli kirjastonjohtaja
työskentelee 50 % työajalla. Kirjastotoiminnan säilyttäminen nykyisellään vaatii
henkilöstöresurssin pitämisen ennallaan. Täten kirjastovirkailijan lyhentyneen
työajan vuoksi kirjastonjohtajan työaika on nostettava 100 %.
EHDOTUS:
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kirjastovirkailijan 50 % työsuhteeseen ja
kirjastonjohtajan 100 % virkasuhteeseen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
1) Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 9.9.2019.
2) Seuraava valtuuston kokous pidetään 11.11.2019.
EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Kunnanjohtajan päätös 28.6.2019. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten
hyväksyminen.
2) Kunnanjohtajan päätös 5.7.2019. Maaseutuasiamiehen valinta.
3) Hyvinvointijohtajan päätös 13.6.2019. Luokanopettajan irtisanoutuminen.
4) Hyvinvointijohtajan päätös 24.6.2019. Juupajoen kunnan leikkipaikkojen
tarkastustoiminnan ostaminen Mänttä-Vilppulan kaupungilta.
5) Hyvinvointijohtajan päätös 27.6.2019. Kirjastovirkailijan irtisanoutuminen.
6) Teknisen johtajan päätös 27.6.2019. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten
hyväksyminen.
EHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 7/2019

KUNNANHALLITUS

12.8.2019

89 §
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KIRJELMÄT
1) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 13.6.2019. Vuoden 2019
ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset.
2) Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä kunnille 6.8.2019 oppilaiden koulumatkoista.
3) Mänttä-Vilppulan kaupungin peruspalvelulautakunnan kokouksen 26.6.2019
pöytäkirjanote § 37, Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2018.
4) Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunnan kokouksen 13.8.2019 esityslista.
5) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 18.6.2019 pöytäkirja.
6) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus
kesäkuu 2019.
7) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus
toukokuu 2019.
8) Pirkanmaan Jätehuollon yhteistoiminta-alueen kuntien keskustelutilaisuuden
10.6.2019 muistio.
9) Pirkanmaan pelastuslaitoksen kirje 26.6.2019. Nuohouksen järjestelyihin
muutoksia.
10) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen 10.6.2019 pöytäkirja.
11) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tilannekatsaus 30.6.2019.
12) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tilannekatsaus 31.5.2019.
13) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 30.7.2019, alle 30v tilanne 16.2018 ja 1-6.2019 Juupajoki.
14) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 13.6.2019
pöytäkirja.
15) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 13.6.2019 pöytäkirja.
16) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 13.6.2019 pöytäkirjanote § 15,
muut asiat.
17) Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2018 Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen
yhteistoiminta-alueelta.
18) Suomen Kuntaliiton ja Maanmittauslaitoksen kirje 9.4.2019. Pyyntö
asemakaavojen sijainnin tarkastamiseksi kiinteistötietojärjestelmässä.
19) Suomen Kuntaliiton yleiskirje 19.6.2019. Kopioston nauhoitussopimukset
vuodelle 2020.
20) Suomen Kuntaliiton yleiskirje 19.6.2019. Tieliikennelaki uudistuu, kuntien
varauduttava toimeenpanoon.
21) Valtiokonttorin tiedote 23.7.2019. Kuntatalouden tiedote 5-2019.
EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

Juupajoen kunta

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Pykälä

12.8.2019

Sivu

157

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

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

82, 83, 86, 87, 88, 89
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

84, 85
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

84, 85
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@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.

