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1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
Juupajoen vuoden 2016 talousarvion valmistelu kunnassa on sujunut varsin
rauhallisesti sillä se pohjautuu jo aiemmin tehtyihin isoihin linjauksiin.
Muutosten vuosien jälkeen vuoden 2016 talousarvio onkin
perusrakenteeltaan yhtenevä kuluvan vuoden talousarvioon nähden.
Viimeisin sisäisen organisoinnin muutos tehtiin syksyllä 2015, kun kunnan
ruokapalvelut keskitettiin yhteen valmistuskeittiöön koulukeskukselle.
Valtakunnan tasolla etenee kuntien näkökulmasta merkittävin muutos
vuosikymmeniin. Maan hallitus linjasi marraskuussa, että Suomeen
perustetaan maakuntajaon pohjalta 18 itsehallintoaluetta, joista 15 järjestää
itse alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Jatkossa Suomen julkinen hallinto
järjestetään siis kolmella tasolla, jotka ovat valtio, itsehallintoalue ja kunta.
Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja
kuntayhtymiltä itsehallintoalueille 1.1.2019. Osana uudistusta säädetään
valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että käyttäjä valitsee itse
sote -palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan.
Tulevat itsehallintoalueet perustetaan monitoimialaisiksi ja niille osoitetaan
ensivaiheessa myös palo- ja pelastustoimen tehtävät, maakuntaliittojen
kehittämistehtävät, Ely -keskusten alueiden- ja elinkeinoelämän
kehittämistehtävät
ja
mahdollisesti
ympäristöterveydenhuolto.
Itsehallintoalueen ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon edustajat
valitaan suorilla vaaleilla.
Maan hallitus tekee alkuvuodesta 2016 tarkemmat päätökset
aluehallintouudistuksen valmistelusta ja itsehallintoalueille siirrettävistä
tehtävistä. Marraskuussa nimetyn selvityshenkilö ministeri Lauri Tarastin
tehtäväksi on asetettu yhdessä ministeriöiden kanssa selvittää erityisesti
alueellisia ja kuntien lakisääteisessä yhteistyössä hoidettuja tehtäviä. On
mahdollista, että jatkossa osa siirrettävistä tehtävistä hoidetaan
itsehallintoalueiden yhteistyönä tai yhtä aluetta laajemmalla alueella. Lisäksi
selvitetään tullaanko joitakin aluehallinnon ja alueellisesti hoidettuja
tehtäviä siirtämään kokonaan tai joiltain osin kunnille.
Sote –uudistuksen rahoituslinjauksena hallitus on todennut, että
lähtökohtana ovat hallitusohjelman kirjaukset, joiden mukaan
kokonaisveroaste ei saa nousta ja työ verotus ei saa kiristyä millään
tulotasolla.
Uudistusta
valmistellaan
ensisijaisesti
valtion
rahoitusvastuuseen perustuvana ratkaisuna. Jatkovalmistelussa selvitetään
myös ratkaisu, joka perustuisi joltakin osin alueen omaan verotusoikeuteen.
Tämä tulee tuomaan huomattavia muutoksia kuntien valtionosuuksien
määrään sekä mahdollisesti myös rajoituksia kunnallisveron suuruuteen.
Uudistuksen tavoitteena on luoda edellytykset kestävyysvajeen
vähentämiseksi 3 miljardilla eurolla, tarvittavalle kustannusten kasvun
hidastamiselle sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden laadulle ja
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yhdenvertaiselle saatavuudelle. Linjauksilla on myös tarkoitus luoda
edellytykset palvelujärjestelmän uudistamiselle.
Kunnilta on pyydetty lausuntoa tulevan aluejaon perusteista sekä sote uudistuksen askelmerkeistä. Lausunnossa pyydetään erityisesti ottamaan
kantaa siihen, minkä nykyisen maakunnan pohjalta muodostettavaan
itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvan. Juupajoen osalta Pirkanmaan
maakunta on selvä vastaus.
Juupajoen kunta ja Oriveden kaupunki tekivät kuntarakennelain mukaisen
kuntaliitosselvityksen vv. 2013 – 2014. Huhtikuussa 2014 Juupajoen
kunnanvaltuusto päätti, että kunta jatkaa itsenäisenä.
Itsenäisyyspäätöksen jälkeen yhteistyötä on lisätty Ylä-Pirkanmaan kuntien
suuntaan ja erityisesti Mänttä-Vilppulaan, jonka kanssa Juupajoki on
muodostanut sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen 1.1.2015
lähtien. Monipuolinen kuntayhteistyö on Juupajoen kunnalle välttämätöntä,
koska kaltaisellamme pienellä kunnalla ei ole mahdollisuuksia täyttää yksin
kaikkia kunnille asetettuja velvoitteita.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen MänttäVilppulan kaupungille on tuonut suuremman organisaation vakautta ja
asiantuntemusta palveluihin liittyvien viranomaistehtävien hoitamiseen.
Lisäksi sote -palvelujen tuottamista koskeva palvelusopimus Pihlajalinna
Terveys Oy:n kanssa on tuonut kunnan taloudenhoitoon ennustettavuutta ja
merkittäviä kustannussäästöjä. Hankintasopimuksen mukaan sote palvelujen nettokustannusten kasvu voi olla enintään 2 % vuodessa.
Kumppanuus yksityisen toimijan kanssa on tuonut myös uusia
toimintatapoja ja asiantuntemusta palvelutuotantoon. Palvelusopimus
Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa on voimassa vielä vuodet 2016 – 2017.
Mänttä-Vilppulan kaupunki on parhaillaan (syksy 2015) kilpailuttamassa sote
-palveluitaan. Juupajoen kunta on mukana kilpailutuksessa yhteistoimintaalueen kautta siten, että uusi sopimus kattaisi myös Juupajoen sote palvelut 1.1.2018 lukien eli siitä ajankohdasta lähtien, kun oma
palvelusopimus Pihlajalinnan Terveys Oy:n kanssa päättyy.
Talousarvion laadintavaiheessa naapurikaupunkien Orivesi ja MänttäVilppula kanssa tiivistettiin edunvalvontatyötä oman lähijunaliikenteemme
säilyttämisen puolesta. Osana valtion säästötoimia Lvm ja VR ilmoittivat
yllättäen syyskuussa, että henkilöjunaliikenne loppuu kokonaan yhteysvälillä
Tampere-Keuruu maaliskuussa 2016. Edunvalvontaponnistelut tuottivat
kuitenkin tulosta ja ministeri Berner ilmoitti 5.11.2015 meille mieleisen
uutisen: henkilöjunaliikenne yhteysvälillämme jatkuu ainakin vuoden 2016.
Valtion tavoitteena on avata henkilöjunaliikenne kilpailulle nopeutetussa
aikataulussa ehkä jo vuonna 2017.
Henkilöjunaliikenneyhteyden säilyttäminen on Juupajoen kunnalle
strategisesti tärkeä asia. Tämän johdosta Juupajoki ja Mänttä-Vilppula ovat
päättäneet osallistua Tampereen kaupunkiseudun syksyllä 2015
käynnistyneeseen lähijunaliikenneselvitykseen. Selvitys sisältää tarkemman
analyysin mahdollisten uusien seisakkeiden rakentamisesta ja lähiliikenteen
kehittämisen realistisen etenemispolun vuoteen 2025. Tampere-Keuruu
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yhteysvälillä tutkitaan mahdollisuudet Mäntän keskustan seisakkeen
rakentamiselle ja lisävuorojen saamiselle.
Kuntien rooli on muuttumassa palvelukunnasta elinvoiman kehittäjän
suuntaan. Tämän linjauksen perusteella Juupajoen ja Ruoveden kunnat ovat
käynnistämässä yhteistä elinvoimahanketta keväällä 2016. Hankkeen
tarkoituksena on parantaa alueen yritysten ja organisaatioiden
toimintaedellytyksiä mm. kehittämällä ja edistämällä yritysten kasvua.
Hankkeen avulla on tarkoitus luoda pohjaa uusille elinkeinotoimen
avauksille ja tulevaisuuden yrittäjyydelle sekä toteuttaa konkreettisia
toimenpiteitä ja esityksiä koko seudun veto- ja elinvoimaisuuden
parantamiseksi.
Juupajoen eri kylissä on useita historiallisesti ja maisemallisesti merkittäviä
kohteita sekä luontoliikuntaan sopivia kohteita. Tämän pohjalta ollaan
alkuvuonna 2016 käynnistämässä Juupajoen kylät kartalle –hanketta.
Hankkeen tavoitteena on lisätä ja syventää tietämystä Juupajoen eri kylien
paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaista paikoista, laatia osalle
kohteista kunnostussuunnitelmat sekä koota olemassa olevaa tietoa yhteen
kaikkien
käytettäväksi
sekä
virittää
asukkaita
omatoimiseen
kehittämistyöhön.
Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.1.2015, mutta osaa kuntalain säädöksistä
sovelletaan vasta uuden valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien.
Uudistuneita säädöksiä ovat mm. pykälä valtuutettujen lukumäärästä, joka
säätelee jatkossa vain valtuutettujen vähimmäismäärän. Kunnan tulee tehdä
vuoden 2016 aikana päätös valtuutettujen lukumäärästä, muutoin voimaan
tulee Juupajoen kunnan kohdalta vähimmäismäärä eli 13 valtuutettua.
Talousarviovuoden aikana tullaan tekemään selvitys siitä, mikä on kunnan
organisaatio seuraavan valtuustokauden alusta lukien ja mikä on
valtuutettujen määrä.
Talousarvioesitys noudattelee edellisten vuosien linjaa ja tulos päätyy hyvin
niukasti ylijäämäiseksi 13.210 euroa (v. 2015 43.000 eur). Vuosikate kattaa
poistot ollen 488.010 euroa (v. 2015 518.000 eur).
Juupajoen kunnan ulkoiset toimintakulut ovat 12,1 milj. euroa (kasvu 1,5 %
vrt. ta 2015) ja toimintatuotot 1,2 milj. euroa (-6,8 %). Toimintakatteen
(nettomenot) kasvu kuluvan vuoden talousarvioon nähden on 2,5 %.
Verotulojen on ennakoitu kasvavan 6,6 % (yht. 7,0 milj. euroa) ja vastaavasti
valtionosuuksien vähenevän 4,1 % (yht. 4,5 milj. euroa) talousarvioon 2015
verrattuna. Veroprosentit on säilytetty vuoden 2015 tasossa eli
kunnallisvero 21 %, yleinen kiinteistövero 1,15 %, vakituisen asunnon
kiinteistövero 0,45 % ja muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,05 %.
Talousarvion mukaiset investoinnit pystytään kattamaan tulorahoituksella,
joten talousarvio ei sisällä esitystä uuden talousarviolainan ottamisesta.
Kunnan velkamäärä sen sijaan laskee vuoden aikana tehtävien vanhojen
lainojen lyhennysten ansiosta. Suunnitelmavuosien 2017 - 2018 osalta
kunnan taloustilanne näyttää heikommalta, mikä johtuu erityisesti
valtionosuuksien laskusta.
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Juupajoen talousarviovuosi 2016 sisältää uutta tekemistä ja monia
kehittämistoimia huomioiden kuitenkin laadukkaiden peruspalvelujen
edellyttämät resurssit.
Kiitän kunnan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä vuoden 2015 aikana
tehdystä työstä ja toivotan kaikille työn iloa uuden vuoden 2016 haasteisiin.

Pirkko Lindström
kunnanjohtaja
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2 YLEISPERUSTELUT
2.1 Taloudellinen katsaus ja toimintaympäristö
2.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne
Yleistä taloudellista tilannetta tarkastellaan valtion talousarvioesityksen
(28.9.2015) ja sen yhteydessä esitetyn taloudelliseen katsauksen (syksy
2015 /32a) pohjalta.
Tilastokeskukselta saatujen alustavien tietojen perusteella Suomen
kansantalous supistui viime vuonna 0,4 %. Viimeisin tieto vuoden 2015
toisen neljänneksen kehityksestä oli heikko, sillä talous kasvaa toisella
neljänneksellä vain 0,2 % edellisestä neljänneksestä. Ennusteen mukaan
Suomen talous kasvaa vuonna 2015 0,2 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Tulevina kahtena vuotena kehitys hidastuu entisestään; ennusteen mukaan
Suomen talous kasvaa alle 1,5 % vuosittain.
Suomen taloudellinen tilanne on erittäin vaikea. Teollisuustuotannon taso
tulee ennusteen perusteella olemaan v. 2017 noin neljänneksen alemmalla
tasolla kuin 10 vuotta sitten. Viennin kehitys on ollut vaisua kuluvankin
vuoden alkupuolella ja Suomen ennustetaan menettävän markkinaosuuksia
kansainvälisessä kaupassa myös lähitulevaisuudessa. Talouskasvun
ennustetaan jäävän kilpailijamaita hitaammaksi ja työttömyysasteen
säilyvän korkealla tasolla. Kotimaiset riskit liittyvät siis reaalitalouden
kehitykseen ja työmarkkinoihin. Ennustetun kaltainen talouskehitys ei tule
kohentamaan julkisen talouden tilaa Suomessa huolimatta julkisen talouden
laajoista sopeutustoimista.
Kansainvälisen talouden kehitys on myös huolestuttavaa viimeisimpien
uutisten valossa. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat yhä heikentyneet ja
kasvuvauhti taantuu 6,5 prosenttiin. On kuitenkin huomattava, että Kiinan
markkinarakenne ja toiminta eroavat huomattavasti länsimaisista
markkinoista joten liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä Kiinan
markkinatilanteen perusteella ei pidä tehdä.
Venäjän talous jatkaa supistumistaan eikä tule kasvamaan seuraavien
parinkaan vuoden aikana. Tämä heijastuu Suomeen Venäjän tuonnin
voimakkaana alenemisena. Venäjän osuus Suomen viennistä on jo nyt 5,5
prosentin tasolla.
Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat
kehittyneet suotuisasti. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan jatkavan
positiiviseen suuntaan kehitystään ja talouden kasvuvauhdin ennustetaan
olevan lähes 3 %:n luokkaa seuraavien parin vuoden ajan. Ison-Britannian
taloustilanteen arvioidaan myös jatkuvan hyvänä koko ennusteperiodin
(2015–2017) ajan.
Saksan kasvu pysyy noin 1,5 %: ssa ja Ruotsin talouskehitys jatkuu selvästi
euroaluetta nopeampana. Euroalueen talouskasvu sinänsä on maltillista,
noin pari prosenttia vuodessa seuraavien kahden vuoden aikana.
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Ennusteen riskit kansainvälisen talouden puolelta ovat negatiiviset. Kiinassa
yksityisen sektorin nopea velkaantuminen on jatkunut. Korkea ja kasvava
velkataso yhdistettynä hidastuvaan kasvuun voi aiheuttaa shokkeja. Kiinan
markkinoiden koon ja globaalien arvoverkkojen vuoksi shokit voivat
aiheuttaa laaja-alaisia vaikutuksia.
Euroalueella talouksien toipuminen velka- ja finanssikriisistä voi olla vielä
ennustettuakin hankalampaa. Yksityisen sektorin vähäinen luottojen kysyntä
voi leikata kulutusta tai investointeja ennustettua enemmän. Geopoliittiset
jännitteet mm. Venäjällä ja Lähi-idässä omalta osaltaan varjostavat
kasvunäkymiä.
Keskuspankkien harjoittama rahapolitiikka on edelleen kasvua tukevaa.
Lyhyet korot pysyvät hyvin alhaisina ja kolmen kuukauden euriborkoron
vuosikeskiarvoksi vuodelle 2017 ennustetaan 0,2 %. Kymmenen vuoden
korkotaso pysyy myös alhaisena, ollen 1,2 % ennustehorisontin viimeisenä
vuotena. Euron dollarikurssin arvioidaan heikkenevän noin 10 % vuoteen
2017 mennessä, mikä tukee viennin hintakilpailukykyä dollaria
maksuvaluuttana käyttävillä markkinoilla.
Energian,
erityisesti
öljyn,
hinnan
aleneminen
edesauttaa
energiaintensiivisen
talouden,
kuten
Suomen,
kasvunäkymiä.
Viimeaikaisesta öljyn hinnan voimakkaasta alenemisesta huolimatta öljyn
hinnan ennustetaan kääntyvän maltilliseen nousuun seuraavien parin
vuoden aikana.
Tänä vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 0,2 %. Ennusteessa
oletetaan hyvin maltillista suhdanteiden paranemista vuoden 2015
viimeisellä vuosipuoliskolla. Tavaroiden ja palvelujen vienti kasvaa 0,9 % ja
vastaavasti tuonti laskee 0,2 %. Viennin hitaan kasvun taustavaikuttajia ovat
Suomen heikko kustannuskilpailukyky ja heikentynyt vientikysyntä.
Työllisyyskehitys on ollut alkuvuodesta heikkoa. Työllisten määrä arvioidaan
0,7 % edellisvuotta alemmaksi ja työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi
ennustetaan 9,6 %.
Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikais- ja
rakennetyöttömien
määrän
nopea
nousu.
Ansiotaso
nousee
ennusteperiodin aikana hitaasti. Kuluvana vuonna ansiotasoindeksi nousee
1,1 % ja seuraavina kahtena vuotena ansiotason ennustetaan nousevan 1,2
%.
Heikentyvästä työllisyystilanteesta huolimatta kotitalouksien käytettävissä
olevat reaalitulot kasvavat prosentilla ja kuluttajahinnat laskevat tänä
vuonna 0,1 %, tämä yhtälö mahdollistaa yksityisen kulutuksen lisääntymisen
prosentilla. Kotimaisista kysyntäeristä yksityinen kulutus onkin ainoa, joka
tänä vuonna lisääntyy.
Yksityisten investointien kohdalla kasvua on ainoastaan maa- ja
vesirakennusinvestoinneissa. Kone- ja laiteinvestoinnit eivät enää supistu
tänä vuonna. T&K-investoinnit vähenevät noin viisi prosenttia edellisestä
vuodesta. Yksityiset investoinnit alenevat neljättä vuotta peräkkäin ja
kuluvana vuonna ne supistuvat 2 %. Teollisuustuotanto laskee viidettä
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vuotta peräkkäin kun taas palvelutuotanto lisääntyy 0,6 %.
Teollisuustuotannon taso tulee olemaan v. 2017 noin neljänneksen
alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten.
Rahoitusmarkkinoilla on havaittu hermostuneisuuden lisääntyminen.
Alhaiset korkotasot ovat lisänneet halukkuutta riskinottoon ja sijoitusvirtoja
on ohjautunut asunto- ja osakemarkkinoille. Useilla markkinoilla hinnat ovat
nousseet nopeasti ja riski suuriin korjausliikkeisiin on noussut. Tärkeä opetus
viime vuosilta on ollut se, että rahoitusmarkkinoiden kehitys voi vaikuttaa
reaalitalouteen nopeasti ja voimakkaasti.
Vuoden 2016 talouden kasvuksi ennustetaan 1,3 %. Kasvun taustalla on
pitkälti
investointien
suotuisa
kehitys.
Tehdasteollisuuden
rakennusinvestoinnit lisääntyvät ensi vuonna merkittävästi johtuen jo
päätetyistä hankkeista. Myös kone- ja laiteinvestoinnit lisääntyvät. On
otettava huomioon, että investointien luotettava ennustaminen on
haastavaa ja niiden ajoittumiseen liittyy riskitekijöitä. Myös näistä syistä
vuoden 2016 kasvuennusteeseen liittyy alasuuntainen riski. Nettoviennin
vaikutus talouskasvuun tulee kääntymään negatiiviseksi. Huolimatta viennin
asteittaisesta noususta tuonti lisääntyy vientiä enemmän johtuen
kotimaisen kysynnän virkoamisesta. Vuoden 2017 talouskasvuksi
ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä on talouskasvun taustalla, sillä
nettoviennin vaikutus jää ennusteen mukaan edelleen negatiiviseksi.
Kuluvalla vuosikymmenellä Suomen julkinen talous on muuttunut pysyvästi
alijäämäiseksi pitkittyneen heikon suhdannetilanteen sekä pidempiaikaisten
rakenneongelmien vuoksi. Viime vuonna alijäämä ylitti 3 prosentin
viitearvon. Mittavien sopeutustoimien avulla julkisen talouden alijäämää
pienennetään, mutta julkinen talous pysyy näistä toimista huolimatta
alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Ennakoitu hidas talouskasvu
ei tuota riittävästi verotuloja, joten myös valtiontalous pysyy alijäämäisenä
menokuurista huolimatta. Julkinen velka ylittää tänä vuonna 60 prosentin
rajan eikä velkasuhde ole taittumassa lähivuosina vaikka velkasuhteen kasvu
hidastuukin.
2.1.2 Kuntatalouden tilanne
Kuntatalouden
tilanteen
tarkastelu
pohjautuu
valtion
talousarvioehdotuksen
yhteydessä
(28.9.2015)
julkaistuun
kuntatalousohjelmaan.
Suomen julkinen talous on ollut vuodesta 2009 lähtien syvästi alijäämäinen.
Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketusta tuloksesta arvioidaan
muodostuvan edelleen vuonna 2016 alijäämäinen. Viime vuosina kunnat ja
kuntayhtymät ovat tehneet säästöjä, tehostaneet toimintaansa ja
kiristäneet kuntaverotusta pitkittyneen heikon taloustilanteen vuoksi.
Kuluneiden vuosien tapaan kuntatalous tulee pysymään myös lähivuodet
kireänä. Kuntien käyttötalouden kireän tilanteen taustalla vaikuttavat
yleisen suhdannekehityksen lisäksi valtion talouden tervehdyttäminen ja
verotulojen hidastunut kasvu. Väestön ikääntymiseen liittyvä kustannusten
kasvu yhdistettynä kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisäämiseen, sekä
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muuttoliikkeeseen,
kiristymiseen.

ovat

myötävaikuttaneet

kuntien

käyttötalouden

Kireästä taloustilanteesta huolimatta kuntien investoinnit ovat kasvaneet.
Investointien jatkuva kasvu poikkeaa 1990-luvun laman aikaisesta
käyttäytymisestä, jolloin investoinnit jäädytettiin liki puoleen. Investointien
kasvusta huolimatta niiden suhteellinen osuus on laskenut kuntatalouden
kokonaismenoista 2000- luvulla. Käyttötalouden kireys nimittäin johtaa
tilanteeseen jossa kuntien tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen.
Tulorahoituksen
riittämättömyys
tarkoittaa
investointien
omarahoitusosuuden alentumista, jonka seurauksena kuntakentän velka
jatkaa kasvuaan ja verotus kiristyy. Talouskriisin alkuvaiheessa kuntia
kannustettiin investoimaan jotta kotimainen kysyntä ei olisi romahtanut
kaikilla sektoreilla yhtä aikaa. Uusimmat talousennusteet eivät anna viitteitä
talouden elpymisestä, jonka vuoksi kuntien verotulojen kasvun ennustetaan
olevan lähivuosina niukkaa.
Heikon taloustilanteen, julkisen talouden sopeuttamistoimien ja monien
muiden syiden vuoksi kuntien lainakannan kasvu on nopeutunut vuodesta
2002 alkaen. Lainakanta kasvoi vuonna 2014 voimakkaasti, sillä tulorahoitus
ei ole riittänyt investointien rahoittamiseen. Lainakanta kasvoi vuonna 2014
yli 1 mrd. euroa ollen vuoden lopussa noin 16,6 mrd. euroa, joka on jo n. 8
% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Noin puolet lainakannan kasvusta on
suurimpien, yli 100 000 asukkaan, kuntien lainoista aiheutuvaa.
Kuntakokoryhmittäisessä tarkastelussa vuosikate vahvistui alle 20 000
asukkaan ryhmissä, jota selittää alle 10 000 asukkaan kuntakokoryhmien
muita parempi verotulojen ja valtionosuuksien kehitys.
Vaikka julkinen talous on velkaantunut ja kuntien lainakannat kasvaneet, on
huomionarvoista todeta, että Suomen kuntatalouden velka suhteessa
bruttokansantuotteeseen ei ole kansainvälisesti tarkasteltuna suhteettoman
suuri. Kunta-alan toimijoiden varsin yhteinen näkemys kuitenkin on, että
velan kasvunopeus on huolestuttava. Lisäksi nyt otetun velan takaisinmaksu
ajoittuu ajanjaksolle, jolloin ikääntymiseen liittyvät menot rasittavat kuntien
taloutta vieläkin enemmän.
Kuntien välisistä suurista eroista huolimatta, kokonaistasolla tarkasteltuna
kuntatalous on ollut viime vuodet kirjanpidollisesti tasapainoinen. Vuosikate
on pääasiassa ollut käyttöomaisuuden poistoja suurempi. Esim. vuonna
2014 kuntien ja kuntayhtymien vuosikate (2,74 mrd. euroa) riitti kattamaan
poistot. Kuntatalouden kehitysarvion mukaan kuntatalouden vuosikate
heikkenee vuonna 2015 ja ilman korjaavia toimenpiteitä se tulee
pysymäänkin heikkona. Tällainen kehitys, vuosikatteen ja poistojen eron
kasvu, johtaisi heikon talouden kuntien määrän lisääntymiseen
tulevaisuudessa. Suurimmat laskennalliset sopeuttamispaineet näyttäisivät
olevan alle 10 000 asukkaan kunnissa. Negatiivisen vuosikatteen kuntien
määrä näyttäisi olevan puoliintumassa vuonna 2015 vuoteen 2014
verrattuna.
Kuntatalouden rahoitustasapainon kannalta olennaisin kysymys on se, miten
käyttötaloudesta saadaan liikkumavaraa investointeihin siten, ettei työn

12
verotus
kiristy
ja
velka
jatka
kasvuaan.
Kuntatalouden
tasapainottamistoimet on aloitettu jo vuonna 2009, näin kuntien ja valtion
yhteistoimin kuntatalouden kriisiytymiseltä vältyttiin. Tasapainotustoimien
seurauksena keskimääräinen painotettu tuloveroprosentti on noussut
vuosittain. Vuonna 2015 valtakunnan kaikkien kuntien keskimääräinen
tuloveroprosentti on 19,84 %, joka on 0,10 prosenttiyksikköä vuoden 2014
tuloveroprosenttia korkeampi. Vuosina 2009–2015 kunnallisveroprosentin
korotuspäätöksiä tehtiin kaikkiaan 761. Erilaisten vähennysten vuoksi
kuntien tuloveroprosentit eivät vastaa todellista veroastetta. Efektiivistä
veroastetta tarkastelemalla saadaan realistisempi kuva verotulokehityksestä
kunnissa. Nimellinen kunnallisveroaste on kohonnut vuodesta 2001
vuoteen 2015 n. 2,2 prosenttiyksikköä, kun taas efektiivisen veroasteen
nousu on vajaat 0,5 prosenttiyksikköä. Kunnallisveroon tehdyt
veroperustemuutokset
selittävät
efektiivisen
veroasteen
jälkeenjääneisyyttä, mutta vähennyksillä on myös positiivisia vaikutuksia
kuntiin, vaikka vähennykset kohdistuvat nimenomaan kuntien verotuottoon.
Verovähennyksien myötä on mm. palkansaajien kulutuskysyntä lisääntynyt.
Kuntatalouden kehitysarvion perusteella näyttäisi siltä että talouden
epätasopainotila on rakenteellinen, joka tarkoittaa sitä että talouskasvun
tilapäinen piristyminen ei automaattisesti korjaa heikkoa taloustilannetta.
Koko julkisen talouden ohjauksen ja hallinnan kannalta sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenneuudistuksella tulee olemaan ratkaiseva merkitys
kuntien
pyristellessä
talousvaikeuksien
kanssa.
Talouden
kasvumahdollisuuksia on heikentänyt teollisuuden rakennemuutos, jonka
seurauksena työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat eivät kohtaa
ammatillisesti eivätkä alueellisesti.
Hallituksen tavoite on tasapainottaa julkista taloutta ja osana siitä
kuntataloutta hallitusohjelmassa linjatuilla toimenpiteillä. Toimenpiteet
ajoittuvat sekä alkaneelle vaalikaudelle että sitä pitemmälle aikavälille.
Hallituksen asettaman rakennepoliittisen ohjelman tavoitteena on valtion
osalta uusi kuntatalouden ohjausjärjestelmä ja kuntien tehtävien sekä
velvoitteiden vähentäminen. 2 miljardin euron sopeutuksesta puolet on
valtion ja puolet kuntien vastuulla. Muita kuntien talouteen vaikuttavia
hallituksen
kuntataloutta
koskevia
linjauksia
ovat
mm.
veroperustemuutokset ja valtionosuusjärjestelmän uudistus.
Kuntataloutta vahvistaa v.2016 valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon
tarkistus, joka lisää valtionosuuksia noin 340 milj. eurolla.
Perustoimeentulotuen maksatuksen ja laskennan siirto Kelalle v. 2017
supistaa kuntien toimintamenoja, -tuloja ja valtionosuuksia.
Kuntatalouden tulojen ja menojen epäsuhta pysyy mittavana vuosina 2016–
2019.
Ikärakenteen
muutoksesta
aiheutuva
sosiaalija
terveydenhuoltopalvelujen tarpeen kasvu nousee n. prosenttiyksiköllä
vuosittain. Ikäsidonnaisten julkisten menojen kasvu luo paineita kuntien
talouteen ainakin vielä kahden vuosikymmenen ajan.
Hallitus on asettanut julkisen talouden suunnitelmassaan (syksy 2015) myös
kuntataloudelle tasapainotavoitteen. Tavoitteen mukaan Kuntatalouden
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alijäämä saa olla korkeintaan ½ prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon v.
2019. Lisäksi hallitus on päättänyt kuntatalouden ns. menorajoitteesta, joka
on euromääräinen raja valtion toimista kuntatalouteen aiheutuvalle
muutokselle. Menorajoitteen tulee olla yhdenmukainen hallituksen
kuntatalouden rahoitusasematavoitteen kanssa. Menorajoite, eli valtion
toimenpiteiden nettovaikutus, on v. 2019 vähintään 540 milj. euroa
kuntatalouden toimintamenoja alentava verrattuna hallitusohjelman
pohjana olleeseen, 2.4.2015 päätettyyn ns. tekniseen julkisen talouden
suunnitelmaan.
Menorajoitteen mitoituksessa on huomioitu tekniseen julkisen talouden
suunnitelmaan verrattuna uudet toimet, jotka sisältyvät vuoden 2016
talousarvioesitykseen ja vuosien 2016 - 2019 julkisen talouden
suunnitelmaan. Menorajoitteen mitoituksessa ei ole vielä huomioitu niitä
hallituksen toimia jotka koskevat sote-uudistuksen kautta tulevia kuntien
kustannuksia alentavia vaikutuksia (3mrd euroa) eikä yhden miljardin euron
tavoitetta kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisessä. Nämä
toimenpiteet tullaan huomioimaan menorajoitetta kiristävinä.
Kuntien lakisääteisten tehtävien määrä on kasvanut yhä 2000-luvulla, mutta
käytännössä uusi tehtävä on merkinnyt usein vanhan tehtävän uudenlaita
sisältöä ja hienosäätöä. Tehtäväkartoituksen (VM) mukaan kunnille on
annettu 136 lakisääteistä tehtävää 2000-luvulla. Hallitusohjelman mukaan
lähtökohtaisesti kunnille ei anneta uusia kuntataloutta pysyvästi heikentäviä
lakisääteisiä tehtäviä, velvoitteita tai niiden laajennuksia sen lisäksi mitä
hallitusohjelmassa päätetty. Jos kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoja
pysyvästi lisäävistä tehtävistä tai velvoitteista poikkeuksellisesti säädetään
julkisen talouden kokonaisedun vuoksi, estetään kuntatalouden
rahoitusaseman heikentyminen lisäämällä valtionapuja, karsimalla samassa
yhteydessä kuntasektorin muita tehtäviä ja velvoitteita tai mahdollistamalla
maksutulojen korotukset. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan uusiin tai
laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan 100-prosenttinen
valtionosuus.
Hallitus pyrkii vahvistamaan kuntataloutta antamalla kunnille
mahdollisuuden maksutulojen lisäämiseen. Päivähoitomaksuja, koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen
asiakasmaksuja korotetaan yhteensä 230 milj. eurolla. Kiinteistöveroa
korotetaan hallituskaudella asteittain yhteensä 100 milj. eurolla.
Hallitusohjelman mukaisesti veroperusteisiin tehtävät muutokset
kompensoidaan kunnille. Hallituksen toimenpiteiden kokonaisvaikutus on
yhteensä 0,5 mrd. euroa kuntataloutta vahvistava vuoden 2019 tasolla,
mikäli sekä valtio että kunnat toimivat suunniteltujen toimenpiteiden
edellyttämällä tavalla.
Valtiovarainministeriön päivitetyssä ennusteessa on huomioitu jo
täsmentyneet hallitusohjelman mukaiset kuntatalouteen vaikuttavat toimet,
jotka vahvistavat paikallishallinnon rahoitusasemaa nettomääräisesti vajaat
500 milj. euroa vuoden 2019 tasolla. Viimeisimmän ennusteen mukaan
kuntatalouden alijäämä on 1,9 mrd. euroa eli 0,8 % suhteessa
kokonaistuotantoon v. 2019. Rahoitusasematavoitteen saavuttaminen
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edellyttäisi siten paikallishallinnon sopeutusta vielä runsaalla 0,7 mrd.
eurolla vuoden 2019 tasolla. Tämä jää katettavaksi hallitusohjelman
toistaiseksi täsmentymättömillä toimenpiteillä tai myöhemmin päätettävillä
uusilla valtion toimenpiteillä sekä kuntien omilla toimilla.
Kunnilla itsellään on suuri vastuu kuntatalouden tasapainottamistalkoissa.
Kuntien tulisi toteuttaa rakenteellisia uudistuksia ja lisätä tuottavuutta.
Kuntatalouden sopeutuksessa olennaista on velkaantumista ajatellen
investointikohteiden tarkka harkinta, oikea ajoitus ja laadukas toteutus.
Sopeutuskeinoja valitessa tulee ottaa huomioon hallitusohjelman tavoitteet
liittyen työn verotuksen keventämiseen ja kokonaisverotuksen tasoon.
Erittäin olennaista olisi se, että kunnat kykenisivät nostamaan investointien
omarahoitusosuutta velkaantumisen välttämiseksi.

2.2 Juupajoen kuntastrategia ja palvelualojen suunnitelmat
Juupajoen kunnan strategia on hyväksytty vuonna 2007. Strategian mukaan
Juupajoen kunnan tulevaisuudenkuva 2013 on määritelty seuraavasti:
Juupajoen kunta on kaikilta osiltaan väljän, edullisen ja turvallisen asumisen
maaseutukunta, josta on hyvät työssäkäynti- ja asiointiyhteydet Tampereen
keskusseudulle. Kuntapalvelut mitoitetaan väestökehitys huomioon ottaen
pienten kuntien tavanomaiselle tasolle siten, että verorasitus ja maksut ovat
yhteistoiminta-alueen keskimääräistä tasoa.
Juupajoen Korkeakoskelle on muodostunut monipuolinen ja kasvava
puunjalostuksen ja energiatuotannon keskittymä, minkä lisäksi mm.
rakennus-, kuljetus- ja yrityspalvelualat ovat kasvavia toimialoja. Kunnassa
on myös huomattavan paljon tietoliikennealan työpaikkoja Lylyssä.
Kuntayhteistyötä toteutetaan ensisijaisesti tulevan terveydenhuollon
yhteistyöalueen puitteissa ja näiden kuntien kanssa muutenkin. Ensisijainen
yhteistyökumppani on Oriveden kaupunki. Vuonna 2009 aloittava valtuusto
ottaa toimikautensa alkuvaiheessa kantaa tämän kuntastrategian
tarkistamisen yhteydessä myös mahdollisiin kuntaliitovaihtoehtoihin, joiden
vaihtoehtoiset
toteuttamisajankohdat
ovat
Paras
-hankkeen
tarkastelujaksolla vuodet 2013 ja 2021.
Vuonna 2010 strategiaa on päivitetty ja tuolloin johtopäätöksenä on
todettu, että strategiaa lähdetään uudistamaan ensisijaisesti itsenäisen
kunnan vaihtoehdon pohjalta kuitenkin niin, että tulevaisuuden
kehityskulkujen arvioinnissa on mukana myös kuntaliitosvaihtoehto.
Kuluvan valtuustokauden alussa kesällä 2013 toteutettiin valtuutettujen
strategiapäivä, jossa pohdittiin elinvoimaisen Juupajoen reunaehtoja.
Strategiatyö
jätettiin
tuolloin
odottamaan
käynnistyneiden
kuntaliitosneuvottelujen tulosta. Kuntaliitosselvitys Oriveden kanssa
toteutettiin talvikaudella 2013 - 2014. Juupajoen kunnanvaltuusto päätti
selkein äänestysluvuin 14-7, että kunta jatkaa itsenäisenä. Kunnan
strategiatyön laadintaa on jatkettu syksyllä 2014. Vuonna 2013 on
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Juupajoen kunnanvaltuusto hyväksynyt vanhustyön ja vanhuspalvelujen
suunnitelman vuosille 2013 - 2017. Vuonna 2009 laaditun lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman päivitys vuosille 2013 - 2016 on hyväksytty
valtuustossa syksyllä 2013. Kunnan hyvinvointistrategia hyväksyttiin
valtuustossa 30.6.2014.
Kuntastrategiatyö on jatkunut vuoden 2015 aikana. Osana strategiatyötä
toteutetaan
kuntalaisille
tulevaisuuskysely
marraskuussa
2015.
Työntekijöille ja luottamushenkilöille toteutetaan itsearviointikysely.

2.3 Juupajoen kunnan yleinen ja taloudellinen tilanne
2.3.1 Väestökehitys
Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan Juupajoen väkiluku oli syyskuun
2015 lopussa yhteensä 2000 asukasta, joista miehiä oli 1023 ja naisia 977.
Kun väkiluvun kehitystä tarkastellaan eri vuosien välillä, Juupajoen kunnan
asukasluku oli vuoden 2013 lopussa 2039 ja 31.12.2014 asukasluku oli 2037
asukasta väestörekisterikeskuksen tietojen perusteella. Kunnan asukasluku
on laskenut 1990 – luvun lopun 2400 asukkaasta tasaisesti. Tilastokeskuksen
ennusteen mukaan vuoden 2015 lopussa Juupajoella olisi noin 2011
asukasta. Näytää siltä, että tilastokeskuksen väestöennuste on vuoden 2015
osalta hieman liian positiivinen. Jos kehitys pitäisi paikkansa, olisi väkiluvun
muutos suhteessa vuoden 2014 loppuun noin -1 %. Tilastokeskuksen
ennusteen mukaan vuoden 2016 väkiluku olisi 1993 asukasta ja vuoden
2017 väkiluku olisi enää 1987 asukasta, näin väkiluku vähenisi keskimäärin
prosentin vuodessa.
Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia,
joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien
väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Näin ollen ennusteisiin tulee
suhtautua kriittisesti tiedostaen sen tosiasian, että kunta voi myös omilla
toimillaan pyrkiä vaikuttamaan väestönkehitykseen. v. 2015 lokakuun lopun
väestötieto on kuitenkin huolestuttava, 31.10.2015 Juupajoella oli 1989
asukasta väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan.
Erityinen haaste niin Juupajoen kuin koko Suomenkin kohdalla on väestön
ikääntyminen. Väestön ikääntymisen myötä erityisesti ikäihmisten
palvelujen tarve kasvaa. Pirkanmaa on kuitenkin muuttovoittoinen
maakunta ja tämän oletetaan tuovan mahdollisuuksia myös Juupajoelle.
Asukasmäärän kääntäminen kasvuun on kuitenkin haastavaa johtuen mm.
syntyvyyden alhaisuudesta sekä talouden suhdannekehityksestä. Seuraava
kuvio (Kuvio 1.) on muodostettu tilastokeskuksen viimeisimmän
(30.10.2015) väestöennusteen pohjalta.
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Kuvio 1. Väestöennuste 1015-2039

Seuraavasta kuviosta (kuvio 2.) voi tarkastella Juupajoen väestönkehitystä
vuosina 2015–2039 huomioiden syntyvien ja kuolleiden määrät. Taulukko
perustuu tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

Kuvio 2. Syntyvyys ja kuolleisuus v. 2015 – 2039.

Tilastokeskuksen ennusteen perusteella kuolleisuus taittuu nousuun
vuodesta 2025 lähtien mutta pysyy tasaisena pitkään. Syntyvyys on lähtenyt
voimakkaaseen laskuun vuodesta 2015 eteenpäin, mutta syntyvyys näyttäisi
trendin mukaan vakiintuvan vuodesta 2024 eteenpäin, ollen noin 16 lasta
per vuosi.
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Juupajoen asukasluvun kehitys vuosina 1998 - 2020
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Kuvio 3. Väkiluvun kehitys

Ylläolevasta kuviosta näkyy graafisesti Juupajoen asukasluvun kehitys ja
ennuste vuosina 1998- 2020.
Ikääntyminen ja alhainen syntyvyys näkyvät myös Juupajoen
huoltosuhteessa.
Väestöllisellä
(demografisella)
huoltosuhteella
tarkoitetaan alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhdetta
15 - 64 – vuotiaiden (työikäisten) määrään. Väestöllinen huoltosuhde on
vuonna 2015 tilastokeskuksen arvion mukaan 79,9, joka tarkoittaa että 100
työikäistä kohden Juupajoella on noin 79,9 lasta ja 65 vuotta täyttänyttä.
Seuraava kuvio havainnollistaa huoltosuhteen kehitystä Juupajoella
tilastokeskuksen ennusteeseen perustuen:

Kuvio 4. Juupajoen väestöllinen huoltosuhde

Kuntaliiton mukaan Suomen väestöllisen huoltosuhteen suhdeluku on
pysytellyt koko 2000 -luvun melko vakaana. Esimerkiksi vuonna 2011 sataa
työikäistä kohden Suomessa oli 53 ei-työikäistä. Alueelliset erot ovat
kuitenkin suuria. Pienimmät huoltosuhteen arvot ovat suurimmilla
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kaupunkiseuduilla ja suurimmat arvot löytyvät asukasluvultaan pienistä ja
väestöltään vanhenevista kunnista. Myös koko maan taloudellisen
huoltosuhteen suhdeluku on ollut melko vakaa koko 2000 -luvun lukuun
ottamatta vuoden 2008 taloudellista taantumaa, joka heijastui heti
seuraavan vuoden huoltosuhteeseen. Vuoden 2010 lopussa koko maan
suhdeluku oli 1,31 eli sataa työssäkäyvää kohden oli 131 ei-työssä käyvää.

Kuvio 5. Suomen väestöllinen huoltosuhde v. 1865–2065

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5137. 2015, Liitekuvio 1. Väestöllinen huoltosuhde 1865–2065 . Helsinki: Tilastokeskus
[viitattu: 6.11.2015]. (http://www.stat.fi/til/vaenn/2015/vaenn_2015_2015-10-30_kuv_001_fi.html)

2.3.2 Työllisyystilanne Pirkanmaalla ja Juupajoella
Työllisyystilanteen katsaus perustuu Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston
syyskuun 2015 tilannekatsaukseen. Pirkanmaalla oli syyskuussa 2015 35 695
työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuina oli 2 897 henkilöä. Vuositasolla
tarkasteltuna työttömyys on kasvanut. Työllisyystilanne oli Pirkanmaalla
syyskuun lopussa koko maata heikompi. Pirkanmaalla työttömien
työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,7 % kun vastaava luku koko maassa
oli keskimäärin 12,8 %. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä oli
edelleen nousussa vuositasolla verrattuna, muutos oli + 6,4 %.
Suhteellinen osuus on lähes samalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin,
jossa nousua oli noin 7 %. Pirkanmaan tilanne ei kuitenkaan ole parantunut,
vaan suhteellinen muutos johtuu muun maan tilanteen heikentymisestä.
Avoimien työpaikkojen määrä oli laskenut edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta. Muutos oli -9,5 % eli 217 avointa työpaikkaa vähemmän kuin
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vuoden 2014 syyskuussa. Syyskuussa 2015 avoinna oli 2 059 kappaletta
työpaikkoja. Avoimia työpaikkoja oli keskimäärin vuoden 2015 tammikuusyyskuun aikana 7 % enemmän kuin vuoden 2014 vastaavana aikana.
Työpaikkoja on tarjolla enemmän kuin viimeisen 3 vuoden aikana on
keskimäärin ollut tammikuu-syyskuun aikana.
Seutukunnittain tarkasteltuna työttömyysaste oli alhaisin LounaisPirkanmaalla (11,6 %). Tampereen seutukunnan työttömyysaste oli korkein
(15,2 %). Kuntatasolla tarkasteltuna Punkalaitumella (9,7 %), Vesilahdella ja
Ruovedellä (10,3 %) olivat alhaisimmat työttömyysasteet. Työttömyysaste
oli Pirkanmaan kunnista korkein Tampereella (17,4 %), Ikaalisissa (14,0 %) ja
Urjalassa (13,8 %).
Syyskuun 2015 lopussa keskimäärin yhtä avointa työpaikkaa kohti oli 17
työtöntä työnhakijaa. Suhdeluku on pitkän ajan keskiarvoon verrattuna
alemmalla tasolla.
Nuorten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut syyskuussa
vuositasolla verrattuna. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli
Pirkanmaalla syyskuun 2015 lopussa 5 031 henkilöä, joista alle 20-vuotiaita
1 127 henkilöä. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli myös
edelleen noussut vuositasolla. Syyskuun 2015 lopussa yli 50-vuotiaita
työttömiä työnhakijoita oli 12 601 eli 646 (5,4 %) enemmän vuoden
takaiseen tilanteeseen verrattuna.
Pitkäaikaistyöttömien määrä oli hieman laskenut vuositasolla tarkasteltuna.
Rakennetyöttömien määrä sen sijaan on huolestuttava. Rakenteellisella
työttömyydellä tarkoitetaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan
perustavanlaatuisesta yhteensopimattomuudesta johtuvaa ilmiötä, kuten
ammatillista tai alueellista yhteensopimattomuutta. Rakenteellinen
työttömyys on se osa työttömyydestä, joka ei merkittävästi muutu
suhdanteiden parantuessa. Pirkanmaalla lähes 2/3 työttömistä on
rakennetyöttömiä. Rakenteellinen työttömyys oli syyskuussa 2015 22 209
henkilöä eli 62,2 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Kasvu on kuitenkin
hieman hidastunut ja vuositasolla verrattuna rakennetyöttömien
suhteellinen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista laskenut.
Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat syyskuun 2015 lopussa
Alue

Työvoima

Työttömyysaste
%

Työttömät
yhteensä

Alle 20vuotiaat

Alle 25vuotiaat

Yli 50vuotiaat

Yli vuoden
työttömänä

Avoimet
työpaikat

Työttöm.
muutos
v. 14–15
(%)

Juupajoki

894

11,6

104

2

9

44

36

3

3%

10251

12,8

1309

47

149

661

396

43

5%

YläPirkanmaan
seutukunta
yht.

Taulukko 1.
(Lähde: NÄKYMIÄ | LOKAKUU | 2015, PIRKANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS 9/2015
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
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Tilaston sisältö: Kunnittaiseen tilastoon lasketaan avoimet työpaikat
työpaikan sijaintikunnan ja työttömät työnhakijat asuinkunnan mukaan
laskentapäivänä.
Työttömien
tiedoissa
ovat
henkilökohtaisesti
ilmoittautuneet lomautetut mukana. Kuntakohtaiset työvoimaluvut ovat
Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastosta (2011).
Työttömyystilastoja verrattaessa on huomioitava, että tilastokeskuksen
työttömyysluvut perustuvat otospohjaiseen työvoimatutkimukseen. Työ- ja
elinkeinoministeriön luvut taas perustuvat TE-toimistojen asiakasrekisterin
pohjalta laadittuun Työnvälitystilastoon, siksi työttömyystilastojen luvuissa
on eroja.
2.3.3 Yhteistyön monet muodot seudulla
Juupajoen kunta kuuluu Ylä-Pirkanmaan seutukuntaan yhdessä MänttäVilppulan, Ruoveden ja Virtain kanssa. Seutuyhteistyö on kuitenkin vuosien
mittaan hiipunut. Yhteinen seutuhallinto lakkautettiin vuoden 2012 lopussa.
Elinkeinojen kehittämistä ja hankeyhteistyötä on seudulla toteutettu
kuitenkin vuodesta 2013 lähtien sopimusperusteisesti Mänttä-Vilppulan
elinkeinoyhtiön MW –kehitys Oy:n toimesta. Mm. yritysneuvojapalvelut
Juupajoelle tuotetaan MW –kehityksen toimesta.
Ylä-Pirkanmaan kuntien välistä yhteistyötä on viritelty uudelleen syksystä
2013 lähtien. Syksyllä 2015 järjestettiin Ylä-Pirkanmaan neljäs
elinvoimaseminaari Juupajoen Hyytiälän metsäasemalla teemana
tulevaisuuden kunta. Tilaisuudessa käytiin läpi kuntasektorin suuria
muutostuulia, mm. tuleviin itsehallintoalueisiin, sote-uudistukseen ja
kuntien väliseen yhteistyöhön liittyen. Juupajoen kunnan ratkaisu pysyä
itsenäisenä on myös suunnannut yhteistyön painopistettä aikaisempaa
selkeämmin Ylä-Pirkanmaan suuntaan.
PoKo ry on yksi viidestäkymmenestäviidestä Manner-Suomessa toimivasta
alueellisesta Leader – toimintaryhmästä, jotka laativat alueelleen paikallisen
maaseudun kehittämissuunnitelmia. Uudella ohjelmakaudella vuosina 2014
– 2020 Juupajoki kuuluu Poko ry:n toiminta-alueeseen. Muita Pokon kuntia
ovat Ruovesi, Mänttä-Vilppula ja Virrat. Juupajoen kunta päätti siirtymisestä
Poko ry:n toimintaryhmään vuonna 2013.
Toisen asteen koulutuksen järjestämisen osalta Juupajoki kuuluu Sastamalan
koulutuskuntayhtymään,
jonka
toimipisteitä
Mänttä-Vilppulan
ammattioppilaitos on.
Vuoden 2015 alussa aloitti toimintansa Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen
sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue, jossa Mänttä-Vilppula
toimii vastuukuntana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistaminen on
auttanut kunnan talouden tasapainotuksessa.
Pirkanmaan TE-toimiston, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan kuntien
ja Pirkanmaalla toimivien elinkeino- ja kehittämisyhtiöiden kanssa sovittiin
keväällä 2015 käytyjen neuvottelujen yhteydessä että Pirkanmaan YritysSuomi rakenteita rationalisoidaan, sopimukset päivitetään ja Yritys-Suomi
johtoryhmäyhteistyö toimintasuunnitelmineen rakennetaan alueellisten
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työllisyys- ja elinkeinotyöryhmien yhteyteen. Työllisyydenhoidon
uudistamiseen Pirkanmaalla tähtäävät alueelliset työllisyys- ja
elinkeinotyöryhmät (4 ryhmää) perustetaan vuoden 2016 alusta lukien
kuntakohtaisten työllisyystyöryhmien tilalle. Juupajoki kuuluu itäisen alueen
ryhmään jonka muut jäsenet ovat Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat.
Vuoden
2015
alusta
aloitti
uusi
ja
entistä
laajempi
ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alue,
kun
Tampereen,
Kangasalan ja Valkeakosken yta-alueet yhdistyvät. Yhteistoiminta-alueeseen
kuuluvat Tampere, Orivesi, Kangasala, Pälkäne, Juupajoki, Valkeakoski, Akaa
ja Urjala. Tampere toimii vastuukuntana.
Laki (1369/2014) ja asetus (1377/2014) työllistymistä edistävästä
monialaisesta yhteispalvelusta tulivat voimaan 1.1.2015. Juupajoki tekee
TYP-verkostosopimuksen yhdessä Mänttä-Vilppulan kaupungin, Ruoveden
kunnan ja Virtain kaupungin sekä Pirkanmaan TE-toimiston ja
Kansaneläkelaitoksen kanssa.
2.3.4 Kunnan talouden tilanne ja kehitys
Vuoden 2012 heikon tilinpäätöksen johdosta Juupajoen ylijäämä supistui
peräti 657.000 eurolla vuosien 2012 ja 2013 välillä. Kunta kuitenkin ryhtyi
toimenpiteisiin talouden tasapainon saavuttamiseksi ja vuoden 2014
tilinpäätös olikin jo 559 000 euroa ylijäämäinen. Verrattuna vuoden 2013
tilinpäätökseen, joka oli alijäämäinen 66 000 euroa, parantui tilanne
huomattavasti.
Suuri merkitys kunnan talouden tasapainoon ja sen vakauttamiseen on ollut
sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamisella MänttäVilppulan kaupungin kanssa 1.1.2015 lukien, sillä sosiaali- ja terveystoimen
menoerä on kunnan talouden suurin menoerä, se on lähes 60 % kaikista
menoista.
Sosiaalija
terveystoimen
yhteistoiminta-alueen
järjestämisvastuu on Mänttä-Vilppulan kaupungilla. Yhteistoiminta-alueen
myötä Juupajoen kunnan koko sosiaali- ja terveystoimen hallinto ja
palvelujen tuottamista koskeva hankintasopimus siirtyi vuoden 2015 alusta
Mänttä-Vilppulan kaupungille. Nettokustannusten nousu on optiokaudella 2
% vuodessa, joten sosiaali- ja terveystoimen menoerän kehitys on helposti
seurattavissa ja sen vaikutus kunnan talouteen on tiedossa jatkuvasti.
Juupajoen kunnan taseen 31.12.2014 mukaan kertynyttä ylijäämää oli
edellisiltä vuosilta 885 000 euroa (435 eur/as). Kertynyt ylijäämä muodostuu
edellisten kausien yli/alijäämästä ja kyseisen tilikauden, tässä vuoden 2014,
yli/alijäämästä. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä kertynyttä ylijäämää oli
326 000 euroa. Konsernitaseen kertynyt ylijäämä oli vuoden 2014
tilinpäätöksessä 840 000 euroa, eli 413 euroa asukasta kohden.
Kunnan lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 4,5 milj. euroa. Vuoden 2014
lopussa lainakanta oli supistunut 4,1 miljoonaan euroon eli prosentuaalisesti
se supistui noin 9 %. Yhtä asukasta kohden lainaa oli vuoden 2014 lopussa
2028 euroa. Konsernin lainakanta vuoden 2014 tilinpäätöksessä oli noin 6,9
milj. euroa ja konsernilainaa asukasta kohden oli 3374 euroa. Vuoden 2015
lainakanta on n. 3,9 miljoonaa euroa.
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Toisena taloussuunnitelmavuotena, v. 2017, erääntyy suuri laina, joten
kaikkien lainojen maksuun tulee kulumaan silloin rahaa noin 685 000 euroa.
Tällä tulee olemaan suuri vaikutus kunnan maksuvalmiuteen ja tästä syystä
vuodelle 2017 on budjetoitu uusi 500 000 euron suuruinen laina.
Laskelmissa on oletettu, että v.2018 kyseistä lainaa ei vielä lyhennetä.
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen määrän, joka jää käytettäväksi
investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikatteen tulisi olla vähintään
vuosipoistojen suuruinen ja tavoitetaso on nettoinvestointien määrä, joka
on yleensä poistojen määrää suurempi.
Vuoden 2016 talousarviossa vuosikate kattaa juuri ja juuri vuosipoistot ollen
noin 2700 euroa poistoja suurempi. Seuraavina vuosina 2017 – 2018
vuosikatteen ennustetaan jäävän poistoja pienemmäksi ja tulos heikkenee.
Nettoinvestointien määrä on vuonna 2016 594 000 euroa joka on jo yli
105 000 euroa vuosikatetta suurempi. Jos tällainen kehitys jatkuu, joutuu
kunta ottamaan lisää velkaa, sillä investointeja ei kyetä enää kattamaan
omalla rahoituksella.
Menojen kehitys pystyttäneen säilyttämään hallittuna vuodet 2016 - 2017,
sote-palvelujen hankintasopimuksen ansiosta, jossa menojen kasvu on
rajattu 2 %:iin vuodessa. Epävarmuutta tuo tulopohjan heikkeneminen
valtionosuusuudistuksen ja valtionosuuksien leikkauksen johdosta. Myös
itsehallintoalueiden ja sote-uudistuksen aiheuttamat muutokset
tulevaisuudessa lisäävät epävarmuutta erityisesti pienen kunnan
tapauksessa. Verotulojen kasvuun vaikuttaa merkittävästi yleinen
taloudellinen kehitys, mutta itsehallintoalueiden muodostamisen myötä
kunnat tulevat laskemaan veroprosenttejaan jos rahoitus tulee jatkossa
valtiolta.
Seuraavassa on esitetty graafisesti Juupajoen kunnan talouden tunnuslukuja
vuosilta 2007 – 2018.
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Kuntaliitosselvityksen yhteydessä syksyllä 2013 laaditussa ennusteessa
arvioitiin Juupajoen kunnan palvelujen nettokustannuksia sekä
kunnallisverotuoton
kattamisosuutta
vuoteen
2029
asti.
Kuntaliitosselvityksessä todettiin sama asia, jonka myös tilastokeskus ja
kuntatalousohjelma nyt ennustavat: vanhustenhoidon kustannukset
kasvavat kiihtyvästi. Kuntaliitosselvityksen laatiman ennusteen perusteella
myös erikoissairaanhoidon kustannukset haukkaavat yhä suurenevan osan
kunnallisverotuotosta.
Kunnanhallituksen toimeksiannosta emeritusprofessori Pentti Meklin laati
Juupajoen kunnan talouden tilaa koskevan arvion keväällä 2014. Tarkastelu
osoitti, että investointien omahankintamenot ovat ylittäneet vuosikatteen
reilusti vuosina 2007, 2012 ja 2013. Vaikka vuosikatetta on onnistuttu
merkittävästi parantamaan vuosien 2012 ja 2013 välillä, on ero vuosikatteen
ja investointien omahankintamenojen välillä edelleen suuri. Vuosikatteen
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riittämättömyys johtaa likvideistä varoista ja/tai käyttöomaisuudesta
luopumiseen tai velan määrän kasvattamiseen. Esimerkiksi vuonna 2013
Juupajoki kattoi vuosikatteen ja investointien välistä erotusta kiinteää
omaisuutta myymällä (94 €/asukas) ja ottamalla lisää velkaa (297 €/asukas).
Sote-uudistuksen tarkkoja vaikutuksia Juupajoen kuntaan on vaikea arvioida,
koska uudistuksen suunnittelu on kesken. Hallitus kertoi tarkemmin soteuudistusta ja itsehallintoalueita koskevista linjauksistaan ja aluejaon
perusteista 9.11.2015. Maahan perustetaan 18 itsehallintoaluetta, joista 15
järjestää itse alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Kolme muuta
itsehallintoaluetta järjestävät lain perusteella sosiaali- ja terveyspalvelunsa
tukeutuen toiseen itsehallintoalueeseen. Itsehallintoalueille kootaan
sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi muita tehtäviä. Jatkossa Suomen
julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio,
itsehallintoalue ja kunta. Tämä vähentää merkittävästi erilaisten sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä vastaavien ja kuntien yhteisten
lakisääteisten organisaatioiden määrää, kun tehtävät siirtyvät lähes 190 eri
vastuuviranomaiselta
18
itsehallintoalueelle.
Itsehallintoalueet
muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille
1.1.2019. Itsehallintoalue tuottaa tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut itse
tai yhdessä muiden itsehallintoalueiden kanssa tai voi käyttää yksityisen tai
kolmannen sektorin palveluita.
Juupajoen kunnan talouden tasapainotus: suunnitelma ja toteutuminen tähän
mennessä
Juupajoen kunnan taloustilanteen tasapainottamiseksi kunnanvaltuusto
hyväksyi
13.10.2014
talouden
tasapainottamisohjelman,
jonka
säästötavoitteet olivat: vuonna 2015 160.000 euron säästöt, vuonna 2016
59.000 euron säästöt ja vuonna 2017 46.000 euron säästöt. Alun perin
kunnanhallituksen asettamaa säästötavoitetta 450.000 euroa ei saavutettu.
Tästä johtuen kunnallisveroa korotettiin 21 %:iin vuonna 2015. Seuraavassa
on esitelty talouden tasapainottamiseksi laadittuja toimenpiteitä ja
tavoitteita:
Tekninen toimi
Kiinteistöjen Setälä ja Suinu-Väihi vuokrasopimuksia on jatkettu yksi vuosi ja
lisäksi on tehty esitys yhteistyöneuvotteluista eläkeläisjärjestöjen kanssa.
Suinu-Väihin rantakaavoitus on käynnistetty ja tontteja tullaan myymään
lähivuosina. Myyntituloja odotetaan 200 000 – 400 000 euroa
tulevaisuudessa. Entisen terveystalon purkaminen on suunnitteilla ja
toteutunee lähivuosina.
Yksityisteiden peruskorjausavustusten lopettaminen, joka toteutui v. 2015 ja
jonka myötä säästettiin 5000 euroa. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten
leikkauksista kunta säästää yhteensä 10 000 euroa siten, että 6000 euron
säästöt saavutetaan v. 2015 ja 4000 euron säästö v. 2016. Asema-kaavan
ulkopuolisten tonttien hoidon lopettamisen kautta Juupajoen tavoite oli
säästää 4000 euroa, mutta toteuma on 3000 euroa, joka kertyy 1000 euron
säästöistä per vuosi vuosina 2015–2017. Leikkikenttiä ja uimarantoja
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aiotaan vähentää 2 kpl/vuosi. Tämä tarkoittaa 3000 euron säästöä joka
kertyy vuosina 2015–2017 1000 euroa / vuosi.
Vesi- ja jätemaksujen korotusten avulla kasaan kerätään 20 000 euron
säästö vuosina 2015 ja 2016 10 000 euroa per vuosi. Teknisen toimen
säästöt v.2015 ovat siis 18 000 euroa, v. 2016 17 000 euroa ja v. 2018 2000
euroa plus myyntitulot tulevaisuudessa.
Varhaiskasvatus
Vuonna 2014 laaditun talouden tasapainottamisohjelman suunniteltuja
säästökohteita varhaiskasvatuksen osalta olivat seuraavat:
-

-

perhepäivähoitajien ylityökorvaukset maksetaan vapaana 1.8.2014 alkaen:
hoitolapset sijoittuvat tasausvapaiden ajaksi varahoitoon päiväkotiin tai
ryhmikselle
sijaisten käyttö vain ääritapauksissa (näin on tosin ollut tähänkin asti)
vuosilomien keskittäminen koulujen loma-aikoihin, päiväkodin sulku
joulunpyhien ja heinäkuun ajaksi (5-8 viikkoa vuodessa)
taksikuljetusmaksut alle 3 km:n päässä asuvilta esiopetuksen oppilailta
toiminnan keskittäminen saman katon alle (varhaiskasvatus päiväkodilla:
perhepäivähoidon tulevaisuus, helmipöllöt eskaritiloihin, eskarit koululle)
tuloja ei pystytä lisäämään, päinvastoin ne vähenevät tulorajojen noustessa
1.8.2014.
Helmipöllöt pienryhmä lakkautettiin 31.7.2015. Ryhmän lapsista viisi siirtyi
esiopetukseen, samoin lastentarhanopettaja ja avustaja. Ryhmän lapsista
neljä jäi samoihin tiloihin, koska he eivät olisi mahtuneet päiväkodin ryhmiin.
Ryhmä muutettiin ryhmäperhepäivähoidon ryhmäksi (Pikkupöllöt) ja ennen
Helmipöllöillä
lastenhoitajana
toiminut
henkilö
jäi
ryhmään
ryhmäperhepäivähoitajan nimikkeellä. Hänen työparikseen siirtyi kotona
työskennellyt perhepäivähoitaja. Pikkupöllöt-ryhmään palkattiin osaaikainen avustaja erityisen tuen lausunnon perusteella. Vuorohoidon
puolella kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa ei riittänyt, Siilit-ryhmään on
palkattu määräaikaisena yksi hoitaja. Määräaikaisena lastenhoitajana
toimineen henkilön työsuhdetta ei jatkettu 1.8.2015 alkaen.
Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia ei tällä hetkellä ole lainkaan joten
kaikki kunnan päivähoitoa tarvitsevat lapset ovat nyt joko päiväkodissa tai
ryhmiksessä hoidossa. Henkilöstön lukumäärä on suhteutettu
pienentyneeseen lapsimäärään. Syksyllä 2015 vakituisia työntekijöitä
varhaiskasvatuksessa on viisitoista ja määräaikaisia kaksi, lisäksi
varhaiskasvatuksen johtaja.
Palkkakustannukset ovat 1/2015 - 11/2015 verrattuna edellisvuoden
vastaavaan ajanjaksoon ovat noin 46 000 euroa pienemmät, joten säästöjä
on jo saavutettu. Säästöjä olisi saavutettu vieläkin enemmän, mikäli
vuorohoidon tarve ei olisi kasvattanut henkilöstökuluja erityisesti
kesäaikana. Talousarvion toteumaan vaikuttavat myös suuret sijaiskulut
vuodelta 2015, ne ovat tuplasti suuremmat kuin edellisvuonna.
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Vuonna 2015 lapsia syntyy Juupajoella poikkeuksellisen vähän, puolet
normaalista. Tämä saattaa vaikuttaa ensi vuoden arvioituun hoitopäivien
määrään alentavasti. Elokuun alusta 2016 on kunnissa mahdollista rajata
subjektiivista päivähoito-oikeutta niin, että mikäli jompikumpi lapsen
vanhemmista on kotona, eikä lapsella/perheellä ole lisääntynyttä tuen
tarvetta, lapsella on oikeus 20 tuntiin viikossa päivähoitoa. Tämä
mahdollistaa esimerkiksi puolipäiväisen hoidon tarjoamisen perheille.
Esiopetuksen siirtoa Korkeakosken koulukeskukselle on alettu
valmistelemaan. Sen on tarkoitus toteutua aikaisintaan 8/2017 alkaen,
mutta tarpeen vaatiessa ja kouluselvityksen valmistuttua jopa jo ensi
syksynä. Tällöin päiväkodilta vapautuu tilaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin.
Hallituksen esittämä ryhmäkoon kasvattaminen yli kolme-vuotiaiden
ryhmissä nykyisestä 21 lapsesta 24 lapseen on myös mahdollista elokuun
2016 alusta lähtien. Päiväkodilla tuo kolmenkin lapsen määrä on haastavaa
toteuttaa tilojen ahtauden vuoksi. Se lisää myös henkilökunnan kuormitusta.
Hallinto
Hallinnon osalta talouden tasapainotussuunnitelmiin kuului taloushallinnon
yhteistyö Mänttä-Vilppulan kanssa. Säästötavoite oli alun perin 20 000 30 000 euroa vuonna 2015. Yhteistyösuunnitelmat Mänttä-Vilppulan kanssa
eivät ole edenneet, johtuen Mänttä-Vilppulan keskeneräisestä sotetilanteesta. Hallinnossa on kuitenkin tehty muita uudistuksia. Kirjanpitäjän
tehtävä on osa-aikaistettu määräaikaisesti henkilövaihdoksen yhteydessä.
Tästä aiheutunut säästö on 18 000 euroa/vuosi. Lisäksi on palkattu
määräaikainen taloussuunnittelija 30.4.2016 saakka. Kevään 2016 aikana
linjataan toimintamalli jatkoa varten.
Hallinnossa säästöjä lähdettiin hakemaan siirtymällä sähköisiin
kokouskutsuihin.
Kertaluonteisia kuluja vuodelle 2015 laitteiden
hankinnasta on aiheutunut noin 1 600 euroa, joka kattaa johtoryhmän
tabletit. Kunnanhallituksen tablettien vuokrakulut ovat 1 500 euroa
vuodessa. Pitkällä aikavälillä investoinnit muuttuvat säästöksi mm.
postikulujen ja paperin tulostustarpeen vähentymisen myötä. Kopiointikulut
ovat myös vähentyneet selvästi, mutta euroja on vielä vaikea arvioida
tarkemmin, sillä kopiokone myös on vaihdettu. Odotettu säästö on 2 000
euroa vuositasolla.
Hallinnossa huomioita on kiinnitetty IT-hankintojen minimoimiseen, jotta
lisäkuluilta vältytään. Säästöjen saaminen IT-puolelta on haastavaa, koska
järjestelmien pakolliset päivitykset maksavat useita tuhansia euroja
vuosittain. Kuitenkin yhteistyö Mänttä-Vilppulan kanssa IT-hankinnoissa on
tuonut säästöjä mm. eKanta-hankkeen, ict-tuen ja varmuusjärjestelmien
kautta.
Talouden tasapainotussuunnitelmassa oli myös puhelinvaihteen
uudistaminen, mutta päädyttiin siihen että järjestelmää ei uusita, koska se
olisi ollut käyttöön nähden ylimitoitettu investointi. Hallinnossa on lisäksi
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karsittu turhia ja vähällä käytöllä olleita lankaliittymiä, näistä on saatu
säästöjä noin 1000 euroa per vuosi.
Sivistystoimi
Sivistystoimessa talouden tasapainotukseen liittyen tavoitteena oli
peruskoulun henkilöstön määrän ja opetustuntien sopeuttaminen
oppilastilanteeseen. Tuntimäärät ovat pysyneet ennallaan, oppilasmäärässä
vuoteen 2014 verrattuna on kasvua ja ennusteen mukaan se kasvaa
lukuvuodelle 2016 - 2017. Opettajien palkkakustannukset ovat vuoden 2016
talousarviossa 10 000 euroa korkeammat kuin vuoden 2014
tilinpäätöksessä.
Avustajia on helmikuusta 2015 lähtien yksi osa-aikainen enemmän kuin
vuoden 2015 talousarvion valmistelussa arvioitiin, tarve jatkuu ainakin
kevään
2016.
Oppikirjamäärärahat
pidettiin
vuoden
2016
talousarvioesityksessä vuoden 2015 talousarvion tasolla, vaikka tästäkin
mietittiin säästökohdetta.
Valmistuskeittiöiden vähentäminen ja siihen liittyvä toiminnan uudelleen
organisointi on auttanut säästöjen muodostamisessa. 10.8.2015 aloittaneen
keskuskeittiön myötä vuodelle 2015 on alun perin arvioitu 40 000 euroa
säästöjä. Säästö jakautuu vuoden 2015 lisäksi vuodelle 2016. Talousarvio
2015 toteutunee suunnitelman mukaisesti, jolloin säästö tilinpäätökseen
2014 verrattuna on 19 000 euroa. Talousarviossa 2016 esitys on 37 000
euroa vähemmän, kuin talousarviossa 2015.
Säästötavoitteen muodosti myös kirjaston kirjallisuus- ja aineistohankintojen
supistaminen. Määrärahoja supistettiin jo vuodelle 2015 ja vuoden 2016
talousarvioesitys on tehty samansuuruisena kuin vuoden 2015.
Hyvinvointilautakunta on tehnyt päätöksen kouluselvityksen tekemisestä,
Juupajoen kunnanvaltuuston lokakuussa 2014 hyväksymän talouden
tasapainottamisohjelman mukaan lukuvuoden 2015 - 2016 aikana
Juupajoen peruskoulussa tehdään kouluselvitys. Kuntaliitosselvityksen
yhteydessä joulukuussa 2013 laadittiin Kuoreveden koulunjohtaja Tapani
Vihron toimesta tiivis raportti Juupajoen kouluverkkorakenteesta ml.
Oppilasennusteet.
Kouluselvityksen
tavoitetta
on
laajennettu
perinteisestä
kouluverkkorakennetarkastelusta ja puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta
kunnan opetustoimen kehittämisselvitykseen. Selvitys kattaa kunnan
opetustoimen vuosiluokat 0-9.
Kouluselvityksessä tullaan selvittämään seuraavaa:
- Perustiedot: oppilasennusteet, koulurakennusten kunto ja
korjaustarpeet, henkilökuntarakenne ja eläköitymisennusteet
- esiopetuksen sijoittuminen
- erityisopetuksen järjestäminen
- koulun opetustilat ja oppimisympäristöjen kehittäminen
- koulujen mahdollinen erikoistuminen/profiloituminen
- koulujen hallinnollinen johtaminen
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Selvityksen taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan se, että koulujen
yhteistyön kautta ja toiminnallisuuden muutoksilla voidaan vähentää
henkilöstöä 1-2 henkilöä lähivuosina tapahtuvien eläkkeelle siirtymisien
yhteydessä. Kouluselvitystyö on tarkoitus tehdä siten, että se valmistuu
kevään 2016 aikana. Selvitystyön perusteella tehtävät toiminnalliset
muutokset ovat mahdollisia toteuttaa lukuvuoden 2017 - 2018 alusta lukien.
Nuoriso- ja liikuntatoimen asiakasmaksuja korotettiin talousarvioon 2015.
Korotusten vaikutus ei näy vuoden 2015 talousarvion toteumassa ja
liikuntahallin mahdolliset käyttökatkot voivat siirtää vaikutuksen vasta
vuodelle 2017.

2.4 Keskeiset tuloperusteet
2.4.1 Verotulot
Vuonna
2015
valtakunnan
kaikkien
kuntien
keskimääräinen
tuloveroprosentti oli 19,84 %, joka on 0,10 prosenttiyksikköä vuoden 2014
tuloveroprosenttia korkeampi. Pirkanmaan kuntien keskimääräinen
tuloveroprosentti on ollut 20,24 %, joka on 0,11 prosenttiyksikköä viime
vuotta korkeampi. Juupajoen kunnallisveroprosentti nostettiin vuonna 2015
21 prosenttiin ja tämä 21 % tulee olemaan veroprosentti myös
talousarviovuonna 2016. Kunnallisverojen osuus Juupajoen kunnan kaikista
verotuloista on n. 83 %, kiinteistöveron osuus on 8 % ja yhteisöverotuoton
osuus on 9 %.
Tulevina vuosina veroperustemuutokset vaikuttavat hallituksen esityksen
mukaan kunnallisverotuottoon seuraavasti: Valtion vuoden 2016
talousarvioesityksen
perusteella
vuodelle
2016
esitetyt
veroperustemuutokset vähentävät kuntien verotuloja. Kunnallisveron
tuotto tulee jäämään veroperustemuutosten johdosta noin 262 miljoonaa
euroa suunniteltua alhaisemmaksi.
Kiinteistöveroon esitetään muutoksia, jotka mahdollistavat verotulojen
kasvun noin 28 miljoonalla eurolla, mutta edellyttävät kuntien omia
päätöksiä.
Suurin yksittäinen vaikutus kuntien verotuloihin on esitetyllä
työtulovähennyksen korottamisella, joka vähentää kuntien verotuloja (noin
218 milj. €). Työtulovähennys keventää pieni- ja keskituloisten verotusta ja
näin lisää työn tekemisen kannusteita. Vaikka työtulovähennyksen korotus
pienentää kunnallisverotuottoa, voidaan toisaalta odottaa kulutuksen
lisääntymistä verotuksen kevennyksen johdosta.
Vuonna 2016 ansiotuloveroperusteisiin tehdään ansiotasoindeksin nousua
vastaava tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa (yhteensä
Suomessa 49 milj. €). Tarkistus tehdään korottamalla valtion
tuloveroasteikon tulorajoja, perusvähennystä sekä työtulovähennystä.
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Palkansaajan pakollisissa maksuissa on tapahtumassa muutoksia, jotka
vaikuttavat
maksunpantavan
veron
määrään
vähentävästi.
Työttömyysvakuutusmaksun osuus nousee 0,65 %:sta 1,15 %:n v. 2016.
Työeläkemaksut ovat nousemassa v. 2017 aiemmin oletettua enemmän.
Muita verotuloja vähentäviä muutoksia ovat avainhenkilölain voimassaolon
jatkaminen (-13 milj.€) ja korkeakouluille annettujen lahjoitusten
verovapaus (-1milj. €). Kunnallisverotuottoa sen sijaan lisäävät
merityötulovähennyksen rakenteeseen tulevat muutokset (5 milj. €),
asuntolainojen korkovähennyksen supistaminen (14 milj. €). Asuntolainan
koroista vähennyskelpoinen osuus supistuu v. 2016. Hallitusohjelman
mukaisesti ehdotetaan, että vähennysoikeus supistuisi 55 %:n v. 2016.
Yhteisövero-osuuden määräaikainen 5 prosenttiyksikön korotus päättyy
v.2015 lopussa ja yhteisövero-osuus laskee.
Kiinteistöverotuksen osalta on esitetty useita muutoksia. Muiden kuin
vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korotettaisiin
siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää
vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korkeampi.
Voimalaitosrakennuksen ja – rakennelman kiinteistöveroprosentin
enimmäismäärä korotettaisiin 2,85 %:sta 3,10 %:n. Rakentamattoman
rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärä korotettaisiin 3,00 %:sta
4,00
%:n.
Lakimuutos
ei
pakota
kuntia
korottamaan
kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2016. Lisätuottojen saaminen vaatii
kuntien omia päätöksiä veroprosenttien korotuksista.
V. 2017 esitetään muutoksia yleisen sekä vakituisen asuinrakennuksen
kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoihin, joten viimeistään v. 2017
kuntien
tulee
asettaa
kiinteistöveroprosentit
uusille
rajoille.
Veroperustemuutosten vaikutukset on esitetty kompensoitavaksi kunnille
valtionosuuksien lisänä.
Juupajoen veroprosentit:

Vero

Vero %
2015
21 %
1,15 %

Vero %
2016
21 %
1,15 %

Vakituinen asunto

0,45 %

0,45 %

Muu asuinrakennus

1,05 %

1,05 %

Yleishyödyllinen yhteisö

0,00 %

0,00 %

Kunnallisvero
Yleinen kiinteistövero

Vuodelle 2016 verotuloja on arvioitu saatavan noin 7 miljoonaa euroa.
Ennuste on muodostettu Kuntaliiton veroennustekehikon sekä kunnan
oman arvion pohjalta. Kunnallisverotuottoa on talousarvioon vuodelle 2016
arvioitu noin 5,8 miljoonaa euroa. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 621 000
euroa ja kiinteistöveroa 551 000 euroa.
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Seuraavassa taulukossa on esitetty Juupajoen verotulojen kehitys vuosina
2011–2018.

Verotulojen kehitys
7 000 000 €
6 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €

kunnallisvero

3 000 000 €

yhteisövero

2 000 000 €

kiinteistövero

1 000 000 €
- €

Yhteisöverojen jako-osuus muodostuu yritystoimintaerästä ja metsäveroosuudesta. Seuraavasta kaaviosta näkyy yritystoimintaerältään suurimmat
yhteisöt Juupajoella. Kuviosta näkee, että vaikka monikuntaisten konsernien
lukumäärä on pieni (4 kpl), on niiden maksama osuus Juupajoen
yhteisöverotuottoon merkittävä. Euromäärä ei kuviossa ole tilitettävä osuus
yhteisöverosta, vaan jako-osuuden laskentaperusteena käytettävä
euromäärä. Tämä antaa kuitenkin viitteitä yhteisöveron koostumuksesta
Juupajoella.

Suurimmat
monikuntaise
t konsernit 4
kpl; €310 526

Suurimmat
yksikuntaiset
yhteisöt tai
konsernit 38
kpl; €211 712

Suurimmat
monikuntaise
t yhteisöt 3
kpl; €40 848
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2.4.2 Valtionosuudet
Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten
palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että
kansalaiset saavat tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta.
Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä
kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kunnan valtionosuus koostuu aina kahdesta
osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta (1704/2009) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön
hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009)
mukaisesta valtionosuusrahoituksesta.
Valtionosuuksien määrä muuttuu vuosittain sillä siihen vaikuttavat mm.
vuosittaiset automaattimuutokset, kuten määräytymistekijöiden, esim.
asukasmäärien ja verotustietojen muutokset sekä muut lakiin perustuvat
muutokset, kuten kustannustenjaon tarkistus vuosittain ja poliittisiin
päätöksiin perustuvat muutokset, esim. valtionosuusleikkaukset ja muut
päätökset, kuten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Viimeisimmän
valtionosuusjärjestelmän uudistuksen vaikutukset ulottuvat vuoteen 2018
saakka. Valtiovarainministeriön 28.9.2015 julkaistun tiedotteen mukaan
hallitus esittää, että kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia
korotetaan ensi vuonna 25,44 %:sta 25,52 prosenttiin ja kunnan
omarahoitusosuus olisi siten 74,48 prosenttia. Kunnan peruspalvelujen
valtionosuutta ehdotetaan lisättäväksi 48,14 eurolla asukasta kohden, koska
kunnallisverot vähenevät veroperustemuutoksista johtuen. Vuosina 2016 2019 toteutetaan hallitusohjelmaan perustuva valtionosuuden indeksitason
jäädytys.
Hallituksen
esitys
liittyy
valtion
vuoden
2016
talousarvioesitykseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2016.
Vuodelle 2016 valtionosuuksia on Juupajoelle arvioitu kertyvän 4 470 000
euroa. Arvio perustuu kuntaliiton ennusteisiin. Tämä tarkoittaa noin 2243
euroa asukasta kohden jos asukasluvuksi arvioidaan tilastokeskuksen
väestöennusteen mukainen väkiluku 1993 asukasta vuodelle 2016. Koko
valtionosuuspotista peruspalvelujen valtionosuuksien määrä on 5 043 000
euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuus on 573 000 euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen
valtionosuus on suurimmalle osalle kunnista negatiivinen asukaskohtaisesta
rahoitusosuudesta johtuen.
Valtiovarainministeriön mukaan vuonna 2016 valtionosuudet lisääntyvät 6,2
prosenttiyksikköä kuluvan vuoden tasoon verrattuna. Suurin osa lisäyksestä
johtuu valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta sekä
kuntien verotulovähennysten kompensaatiosta. Kuntien peruspalvelujen
valtionosuus nousee 268 kunnassa ja 33 kunnassa se kuntaliiton ennusteen
mukaan pienenee vuodesta 2015 vuoteen 2016. Juupajoen kohdalla muutos
on noin - 4 %.
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Valtionosuudet
Juupajoella

TP 2014

TA
2015

TA
2016

Peruspalvelujen
valtionosuus

5 613074

5 263000

5 043000

Opetus-ja
kulttuuriministeriön
valtionosuus -

-659 712

-600 000

-573 000

Yhteensä

4953362

4 663000

4470000

Valtionosuuksien arvioiminen suunnitelmakausille 2017 ja 2018 on
haastavaa useiden valtionosuusjärjestelmään ja -laskentaan vaikuttavien
muutosten vuoksi. Myös perustoimeentulotuen maksatuksen ja laskennan
siirto Kelalle v.2017 supistaa kuntien toimintamenoja, -tuloja ja
valtionosuuksia. Suunnitelmavuosille 2017 ja 2018 valtionosuudet on
arvioitu huomioiden kuntaliiton vuoden 2016 valtionosuusennuste,
tilastokeskuksen väestöennuste, valtionosuuksien kompensaatio ja
valtionosuuksien leikkaukset.
Valtionosuuksien kehitystä Juupajoella voi tarkastella seuraavasta kuviosta
josta näkyy euromääräinen ja prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen
verrattuna.

Valtionosuudet ja muutos %
6000000
5000000

Euroa

4000000
3000000
2000000
1000000
0
-1000000

2011

Valtionosuus 4606133
muutos

2%

2012

2013

2014

2015

2016 TA

2017S2

2018S3

4688250

5019982

4953362

4663000

4 470 000

4200000

4 100 000

2%

7%

-1%

-6%

-4%

-6%

-2%
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2.4.3 Juupajoen kunnan organisaatio
Juupajoen organisaatio uudistettiin tämän valtuustokauden alussa. Teknisen
lautakunnan tehtävät yhdistettiin kunnanhallitukselle ja sivistys- ja
perusturva yhdistettiin yhdeksi hyvinvointilautakunnaksi. Juupajoen kunnan
hallinto-organisaatio on hyvin kevyt.

2.4.4 Konsernirakenne 2016
Kunnan konsernirakenne on muuten sama verrattuna vuoden 2015
talousarvioon lukuun ottamatta Sastamalan koulutuskuntayhtymää, jossa
omistusosuus on nyt 1,1 % Juupajoen 35 000 euron pääomankorotus ja
muiden omistajien korotukset huomioiden.
Kunnan omistusosuus kuntayhtymissä:
- Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 0,57 %
- Pirkanmaan liitto
- Hämeen Päihdehuollon ky.
- Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Kunnan osuus osakkuusyhteisöissä:
- Juupajoen lämpö Oy
- Kiinteistö Oy Juupajoen Koskiportti
Kunnan tytäryhteisöt ja omistusosuudet:
- Koskitalot Oy
- Kiinteistö Oy Kirjakoski
- Kiinteistö Oy Kopsamon Linna

0,52 %
0,71 %
1,1 %
50 %
47,40 %
100 %
100 %
50,43 %
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-

Asuntohankintayhtiö Juupas Oy

100 %

3 TALOUSSUUNNITELMAN TEHTÄVÄT
Kuntalaki on uudistunut 1.1.2015 lukien. Eduskunta hyväksyi uuden
kuntalain ja muut siihen liittyvät lait 13.3.2015 ja tasavallan presidentti
vahvisti lait 10.4.2015. Uudistettu kuntalaki (410/2015) astui voimaan
1.5.2015 kuitenkin siten, että merkittävää osaa laista sovelletaan vasta
1.6.2017 lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi alkaa. Käytännössä lain
vaikutukset näkyvät pitkälti kuntien toiminnassa vasta seuraavan
vaalikauden alusta.
Uuden kuntalain 13 luvun 110 §:ssä on säädökset talousarviosta ja
taloussuunnitelmasta. Lain mukaan valtuuston on vuoden loppuun
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös
taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja suunnitelma laaditaan siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet.
Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai
ylijäämäinen. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta
lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä
toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Jos kunta ei
ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa,
voidaan käynnistää lain 118 §:ssä säädetty erityisen vaikeassa asemassa
olevan kunnan arviointimenettely.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava
talousarviota.
Laissa
säädettyä
alijäämän
kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.
Huomiota uudistuneessa kuntalaissa on kiinnitetty mm. kunnan talouden
kestävyyden turvaamiseen ja pitkän aikavälin vastuunkannon
korostamiseen. Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa
sääntelyä on tiukennettu, kriisikuntamenettelyä koskevaa sääntelyä on
uudistettu ja alijäämän kattamisvelvollisuus on ulotettu kuntayhtymiin.
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Taloussuunnittelu- ja kirjanpitojärjestelmän tavoitteena on:
-

korostaa valtuuston päätösvaltaa toiminnan ja talouden suunnittelussa
kytkeä talousarvio pitkän aikavälin taloussuunnitteluun,
osoittaa keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi,
sitoa toiminta ja talous yhteen,
antaa oikea kuva kunnan taloudesta,
osoittaa kunnan taloudellinen tuloksen muodostuminen sekä
rahoitustarpeen kattamiskeinot ja
parantaa vertailtavuutta muihin talousyksikköihin.

Kunnan talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kolme päätehtävää:
1. asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet.
2. talousarvioon ja –suunnitelmaan budjetoidaan menoja ja tuloja
koskevat arviot eri tehtäville ja hankkeille. Talousarviovuoden osalta
arviot ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita.
3. talousarviossa ja –suunnitelmassa osoitetaan, miten varsinainen
toiminta ja investoinnit rahoitetaan.
Talousarvion ja –suunnitelman rakenne palvelee mainittuja kolmea
tehtävää, palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevien tavoitteiden
asettamista sekä niiden edellyttämien menojen ja tulojen budjetointia
käyttötalous- ja investointiosassa. Toiminnan ja investointien
pääomarahoitus
ja
siihen
liittyvät
korvaukset
osoitetaan
tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa.
Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate
ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun käyttötalouden nettomenot ja
rahoituksen nettomenot on rahoitettu. Vuosikate on se tulorahoituksen
määrä, joka on käytettävissä investointeihin. Talous on tasapainossa jos
vuosikatteella voidaan rahoittaa investointien nettomenot.
Kuntaliitto on määritellyt seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli
vuosikatteen tason arvioinnille:
1. Vahva talous. Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen
lyhennysten rahoittamiseen.
2. Tasapainossa oleva talous. Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja
suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen.
3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous. Vuosikate on yhtä suuri kuin
suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien,
mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen.
4. Heikkenevä talous. Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos
poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan
suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä
ollenkaan.
5. Kriisitalous. Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen
rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa.
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Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan
arviointimenettely
Uuden kuntalain 13 luvun 118 §:ssä on määrittely erityisen vaikeassa
taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä.
Kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata
asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä
toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi, jos vähintään toinen
seuraavista edellytyksistä täyttyy:
1. kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää laissa
säädetyssä määräajassa.
2. jos asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä
tilinpäätöksessä 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään
500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat
kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna
peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:





kuntakonsernin
vuosikate
on
ilman
kunnan
peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan myönnettyä
harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;
kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi
kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti;
asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien
kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla; sekä
kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

3.1 Talousarvion sitovuus, täytäntöönpano ja seuranta
Kunnanvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat
kunnanhallitusta ja muita kunnan toimielimiä ja viranhaltijoita.
Käyttötalousosassa valtuusto myöntää toimielimille määrärahat ja asettaa
toiminnalliset
tavoitteet
vastuualueittain.
Käyttötalousosa
on
kunnanhallitusta ja lautakuntaa sitova valtuuston vahvistamalla
tulosaluetasolla.
Sosiaali- ja terveystoimen osalta vuonna 2015 ja 2016 sitova erä on koko
sosiaali- ja terveystoimen nettomenot yhteensä. Sosiaali- ja terveystoimen
Järjestämisvastuu siirtyi yhteistoiminta-alueen muodostamisen myötä
vuoden 2015 alussa Mänttä-Vilppulan kaupungille. Palvelujen tuottajana
jatkaa hankintasopimuksen perusteella Pihlajalinna Oy. Tuotantosopimus on
siirtynyt Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintaan.
Talousarvio ei ole vertailukelpoinen yhteistoiminta-alueen muodostamisen
johdosta vuosien 2014, 2015 ja 2016 välillä, koska jatkossa sosiaali- ja
terveystoimen menot ja tulot kirjautuvat vastuukunnan tilinpitoon.
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Juupajoen kunnan tilinpidossa ovat vain sote-palvelujen asiakaspalvelujen
ostot (maksut vastuukunnalle) sekä sote-palvelutuotannossa käytettävien
kiinteistöjen kustannukset (sisäiset vuokrat yms.).
Talousarvioon varattua määrärahaa ei saa ylittää ilman valtuuston
hyväksyntää. Talousarvion toimintamenot käsittävät sekä ulkoiset että
sisäiset menot. Määrärahat ovat talousarviossa bruttomääräisiä. Samoin
tulosalueittain toimintatulot ovat sitovia ja niiden kertyminen on kyseisen
vastuualueen
vastuulla.
Tavoitteet
ovat
tässä
talousarviossa
perusteluluonteisia. Talousarvioon on liitetty lista toiminnan tili- ja
vastuuvelvollisista viranhaltijoista. Investoinnit ovat sitovia hankkeittain.
Talousarvion toteutumisen seurantaa tehdään kunnanhallitukselle kolme
kertaa vuodessa 30.4., 30.6. ja 30.9. tilanteiden mukaan. Kunnanhallitukselle
ja valtuustolle raportoidaan merkittävistä poikkeamista tavoitteiden
toteutumisessa tai määrärahojen käytössä sekä esitetään poikkeamisen
syyt. Valtuusto voi hyväksyä talousarviovuoden aikana muutoksia
talousarvioon. Muutostarpeista tulee tehdä perusteltu
esitys
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle välittömästi, kun on arvioitavissa
kustannusten kokoaminen yli varatun määrärahan tai poikkeama
hyväksytyistä tavoitteista, eikä ylitystä voida kattaa toimintaa muuttamalla.
Laskujen hyväksyjä on vastuussa laskun oikeellisuudesta, tavaran saannista,
palvelun ostamisesta ja määrärahan riittävyydestä. Tavaroiden ja palvelujen
hankintarajat ovat seuraavat:
-

tulosyksikköesimies voi päättää enintään 5.000 eur hankinnaista,
tulosalue-esimies voi päättää enintään 20.000 eur hankinnaista,
vastuualue-esimies voi päättää enintään 50.000 eur hankinnaista ja
toimielin päättää yli 50.000 eur hankinnaista.

Hankintapäätöksistä on tehtävä asianmukaiset viranhaltija-/toimielinpäätökset
perusteluineen.
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JUUPAJOEN KUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA
TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2018
* Luvut sisältävät sisäiset erät.

TP 2014

TA 2015

TA16

Muutos %

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

2 675 261

1 910 000

1 788 430

-6,4

1 788 000

1 788 000

Toimintakulut

-13 177 216

-12 561 000

-12 703 420

1,1

-12 843 000

-12 973 000

Toimintakate

-10 501 955

-10 650 000

-10 914 990

2,5

-11 055 000

-11 185 000

Verotulot

6 667 554

6 570 000

7 005 000

6,6

7 005 000

7 005 000

Valtionosuudet

4 953 362

4 663 000

4 470 000

-4,1

4 200 000

4 100 000

-74 028

-65 000

-72 000

10,3

-72 000

-72 000

Vuosikate

1 044 934

518 000

488 010

-5,7

78 000

-152 000

Poistot

-467 689

-485 000

-485 300

0,1

-485 000

-485 000

Tilikauden tulos

547 948

33 000

2 710

-91,7

-407 000

-637 000

Poistoeron muutos

10 571

10 500

10 500

0

11 000

11 000

Tilikauden yli/alijäämä

558 519

43 000

13 210

-69,4

-396 000

-626 000

Rahoitustuotot ja –kulut
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KÄYTTÖTALOUSOSA
4 HALLINTO
Vastuualueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström
Hallinnon
vastuualue
sisältää
keskushallinnon,
taloustoimen,
henkilöstöpalvelujen, elinkeinoasioiden ja työllisyystöiden tulosalueet.
Vastuualueen kokonaisuuteen kuuluvat siten kunnan demokratiapalvelut,
keskitetyt tukipalvelut sekä kunnan elinvoiman kehittämistoiminnot.

Talousarvio
2016 / Hallinto

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

118 871

67 000

58 400

-12,8

58 000

58 000

Toimintakulut

-788 748

-806 000

-822 800

2,1

-823 000

-823 000

Toimintakate

-669 878

-739000

-764 400

3,4

-764 000

-764 000

Poistot

-28 042

- 27 000

-24 500

-7,5

- 25 000

-25 000

Tilikauden tulos

-697 920

-766 000

-788 900

3,0

-789 000

-789 000
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4.1 Keskushallinto
Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Talousarvio 2016 /
Keskushallinto
Toimintatuotot

TP 2014

TA 2015

24 500

Muutos
%
-12,5

-414 000

- 418780

-386 000

-394 280

66 567

28 000

Toimintakulut

-431 385

Toimintakate

-364 819

TA 2016

TS2 2017

TS3 2018

25 000

25 000

1,3

-419 000

- 419 000

2,3

-394 000

- 394 000

Keskushallintoon
kuuluvat
kunnanvaltuuston,
kunnanhallituksen,
keskusvaalilautakunnan, tarkastustoimen ja joukkoliikenteen toiminnot.
Demokratiatoimintojen lisäksi kunnan keskushallinnon tehtävänä on tuottaa
kunnan toimielimille ja kuntaorganisaatiolle keskitettyjä hallinto- ja
toimistopalveluja sekä kuntalaisille ja muille tahoille yleisiä
neuvontapalveluja.
Kuntalain mukaan valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Tässä
ominaisuudessa se päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
sekä hallinnon järjestämisestä kunnan toiminta-ajatuksen ja strategian
pohjalta. Tulosalueen menot pitävät sisällään valtuuston kokouspalkkiot,
ansionmenetys- ja matkakorvaukset, seminaarikulut sekä muut
luottamushenkilöiden toimintaan liittyvät kulut.
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä valtuuston
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen
puhevaltaa. Kunnanhallituksen talousarvio sisältää hallituksen sekä
toimikuntien ja neuvottelukuntien jäsenten kokouspalkkiot, kunnanjohtajan,
taloussuunnittelijan (50%) ja hallintosihteerin (15 %) palkkakuluja,
velkaneuvonnan kuntaosuuden sekä yleishallinnon avustusmäärärahat.
Tulosalueeseen
sisältyvät
myös
pakolliset
määrärahat
mm.
verotuskustannukset verohallinnolle, oikeusaputoimen kustannukset,
kunnan jäsenmaksut (SPR ja Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys),
Tampereen
Kesäyliopisto,
vanhustenkotiyhdistys),
löytöeläinten
hoitokorvaukset
ja
kuntaosuudet
Kuntaliitolle,
Kunnalliselle
työmarkkinalaitokselle sekä Pirkanmaan liitolle.
Talousarviovuodelle kohdistuvat kunnan osuus UPM:n kanssa yhdessä
toteutettavasta Suinu-Väihin rantakaavoituksesta ja sahan alueen
kaavamuutoksen laatiminen. Lisäksi suunnittelukohtaan varatuilla
määrärahoilla
tullaan
toteuttamaan
erilaisia
selvityksiä
(mm.
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kouluverkkoselvitys) ja
asiantuntijapalveluja.

hankkimaan

tarvittavia

mm.

oikeudellisia

Ylä-Pirkamaan kuntien kesken on viime vuodesta lähtien tiivistetty
yhteistyötä toteuttamalla mm. yhteisiä koulutuksia ja seminaareja. Myös
yhteistä edunvalvontaa on käynnistetty. Yhteistyötä tullaan jatkamaan mm.
kunnanhallitusten tulevaisuusseminaareilla, joissa ajankohtaisten alustusten
pohjalta käydään keskustelua ja informoidaan koko seutukuntaa kunnissa
meneillään olevista hankkeista yms.
Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva palvelujen ulkoistaminen ja sitä
koskeva palvelusopimus Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa on voimassa vielä
vuodet 2016 - 2017. Palvelusopimus on siirretty yhteistoiminta-alueen
vastuukunta Mänttä-Vilppulan hoitoon 1.1.2015 lukien.
Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.1.2015, mutta useita säännöksiä
sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien, jolloin uusi valtuustokausi alkaa. Siihen
saakka noudatetaan vastaavia vuoden 1995 kuntalain säädöksiä.
Uusi kuntalaki tuo muutoksia mm. valtuutettujen lukumäärään. Uuden
säädöksen mukaan kunnan asukasluvun ollessa enintään 5.000 valtuutettuja
tulee olla vähintään 13. Valtuutettujen lukumäärästä päättää kuitenkin
valtuusto. Mikäli valtuusto ei tee päätöstä, valtuutettuja valitaan laissa
säädetty vähimmäismäärä.
Juupajoen organisaatiorakennetta uudistettiin viimeksi vuoden 2013 alusta
lukien.
Talousarviovuonna
2016
on
valmistauduttava
uuteen
valtuustokauteen ja siihen liittyen käytävä keskustelu sekä tehtävä
tarvittavat
päätökset
kunnan
valtuutettujen
lukumäärästä
ja
organisaatiorakenteesta. Myös kunnan hallintosäännön uudistustyö on
valmisteltava talousarviovuoden aikana.
Hallinnon ja talouden tarkastamista varten kunnassa on valtuuston
nimeämä tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida,
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla ja onko sisäinen valvonta
riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja
riittävyys. Tilintarkastuspalvelut hankitaan BDO Audiator Oy:ltä. Myös
sisäisen tarkastuksen järjestämiseen on varauduttu.
Keskushallintoon sisältyy lisäksi maataloushallinto sekä joukko- ja
asiointiliikenne. Maataloushallinnon osalta Juupajoki kuuluu yhteistoimintaalueeseen, jossa isäntäkuntana on Orivesi. Muut yt -alueen kunnat ovat
Tampere, Pälkäne ja Kangasala. Koko yt -alueella on 912 maatilaa, joista
Juupajoella 89. Maataloussihteeri-kanslistin työpanosta myydään ½ em.
yhteistoiminta-alueelle.
Joukkoliikenteen järjestäminen on uudistumassa vuonna 2009 voimaan
tulleen joukkoliikennelain johdosta. Laki perustuu EU:n joukkoliikennettä
koskevaan palvelusopimusasetukseen. Laissa on annettu viranomaisille
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velvoite joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn, alueelliseen
suunnitteluun sekä yhteistyöhön kuntien ja maakuntien liittojen kanssa.
Laissa on määritelty Suomen joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset.
Tampereen
kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta
toimii
joukkoliikennelain mukaisena viranomaisena Kangasalan, Lempäälän,
Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien
muodostamalla alueella harjoitettavan joukkoliikenteen osalta. Muiden
Pirkanmaan kuntien osalta toimivaltainen viranomainen on Ely -keskus.
Ennen lain voimaantuloa solmitut siirtymäajan liikennöintisopimukset ovat
voimassa linjaliikenneluvan voimassaoloajan päättymiseen asti, kuitenkin
enintään 12/2019 asti.
Vuonna 2012 hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen
kehittämisselvitys.
Kehittämissuunnitelman
ensimmäisen
vaiheen
toimenpiteenä
on
toteutettu
bussi-juna
yhteinen
seutulippu
kaupunkiseudun alueella. Toisen vaiheen (vv. 2013 – 2015) suunnitelmissa
on ollut lisätä junavuoroja mm. yhteysvälillä Tampere-Mänttä kuuteen
päivittäiseen vuoroon per suunta, Samoin toisessa vaiheessa on
kehittämisselvityksen mukaan ollut tarkoitus toteuttaa Lylyn ja Mäntän
uusien seisakkeiden käyttöönotto.
Valtion säästötoimenpiteenä LVM on ilmoittanut syyskuussa 2015, että
Keuruu-Tampere kiskobussiyhteys lopetetaan 27.3.2016. Yhteysvuoron
säilymiseksi on syksyn aikana tehty paljon edunvalvonta toimenpiteitä
yhteistyössä Mänttä-Vilppulan, Oriveden ja Tampereen kaupunkien sekä
Pirkanmaan liiton kanssa. Yhtenä vaihtoehtona ollaan myös selvittämässä
mahdollisuutta hankkia em. kuntien rahoituksella ja LVM:n kanssa tehtävällä
yhteistyöllä korvaava kiskobussiyhteys.
Juupajoki ja Mänttä-Vilppula ovat yhteisellä päätöksellä tilanneet VR
Track/Strafica/YYOptima konsulttiryhmittymältä Tampere-Vilppula-Mänttä
lähijunaliikenteen selvityksen sekä Mäntän aseman alustavan suunnitelman
ja palvelutason määrittelyn. Työ liittyy kiinteästi Tampereen
kaupunkiseudun ja Liikenneviraston vastaavaan selvitykseen, joka koskee
kaupunkiseudun lähijunaliikennettä. Selvitys valmistuu helmikuussa 2016.
Selvityksen tavoitteena on tutkia ko. yhteysvälin lähijunaliikenteen
kehittämisedellytykset sekä Lylyn ja Mäntän asemien avaaminen seuraavan
5 vuoden aikana. Selvitys tuottaa Tampereen seudulle (ml. JuupajokiMänttä-Vilppula) tietoa lähijunaliikenteen kehittämisen realistisesta
etenemispolusta vuoteen 2025.
Mikäli junayhteys ponnisteluista huolimatta päättyy 3/2016, tilalle tullee
ainakin joiltain osin korvaavia bussiyhteyksiä, koska Ely-keskukseen on
jätetty po. bussivuorojen reittiliikennelupahakemuksia.
Kunnan tilaamien kuljetusten (perusturva, koulumatkat, asiointiliikenne)
uusi sopimuskausi alkoi 1.1.2015 lukien. Sopimuskausi ulottuu vuoden 2017
loppuun ja hankintaa liittyy lisäksi 2 vuoden optio.
Keskushallinnon tehtäviin kuuluu myös
Talousarviovuonna ei ole säännönmukaisia
huhtikuussa pidetään kunnallisvaalit.

vaalien
vaaleja.

järjestäminen.
Vuonna 2017
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Suoritteet ja tunnusluvut

TP 2014

TA 2015

Valtuuston kokoukset

8

6

5

käsiteltyjä asioita

41

40

40

Hallituksen kokoukset

14

12

12

käsiteltyjä asioita

186

170

200

Tarkastuslautakunnan kokoukset

2

2

2

Keskusvaalilautakunnan kokoukset

2

3

-

Tilojen lukumäärä

87

89

89

Jaettuja maataloustukia

2,1

Hallinnon henkilökunta 31.12.

2,1 milj. eur

5

TA 2016

2,1 milj. eur

5

5

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2016 -2018
Tavoite
Ylä-Pirkanmaan kuntien yhteistyön kehittäminen

Tavoitetaso/toimenpiteet
- yhteiset kunnanhallitusten kokoontumiset
säännöllisesti
- konkreettiset uudet yhteistyötoimet
palvelutuotannossa
- yhteinen edunvalvonta muutoksissa

Organisaatiorakenteen uudistaminen

-

uusi hallintosääntö
valtuutettujen määrän päättäminen ja
luottamushenkilö- ja operatiivisen
organisaation uudistaminen

-

itsehallintoalueen valmistelutyöhön
osallistuminen
kunnan ja Ylä-Pirkanmaan edunvalvonta

Juupajoen kunta osana Pirkanmaan
itsehallintoaluetta/sote-aluetta

-
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4.2 Taloustoimi
Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Talousarvio
2016 /
Taloustoimi

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos %

TS2 2017

TS3 2018

Toimintakulut

-137 513

- 144 000

- 154 760

7,2

-155 000

- 155 000

Toimintakate

-137 513

-144 000

-154 760

7,2

-155 000

-155 000

Poistot

-28 042

-27 000

-24 500

-7,5

-25 000

-25 000

Tilikauden
tulos

-165 555

-171 000

-179 260

4,9

-179 000

-179 000

Toimintatuotot

Juupajoen kunnan taloustoimi sisältää kunnan palkkahallinnon,
taloushallinnon ja atk- toiminnot. Palkkahallinnossa huolehditaan kunnalle
työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista, henkilöstösuunnittelusta sekä
palkkahallintopalveluista.
Taloustoimen tehtävänä on vastata kunnan talousarvion ja -suunnitelman
laadinnasta sekä valvoa niiden toteutumista. Taloustoimi laatii, seuraa ja
ohjeistaa kunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen toteutumista sekä varojen
hoitoa. Taloustoimi huolehtii kuntakonsernin taloussuunnittelusta,
kustannuslaskennasta ja laskentatoimesta. Tulosalueen työntekijöitä ovat
palkkakirjanpitäjä ja kirjanpitäjä. Vakinaisen kirjanpitäjän siirryttyä toisen
työnantajan palvelukseen syksyllä 2015 on kunnan taloushallinnon tehtäviä
jaettu kahdelle määräaikaiselle henkilölle siten, että vs. kirjanpitäjän
työsuhde on määräaikainen 3 pv/vko 31.5.2016 asti ja taloussuunnittelijan
tehtävä 30.4.2016 asti. Kunnan taloushallinnon hoitaminen edellyttää
pysyvää henkilöstöä. Ratkaisu tästä liittyy mahdolliseen laajempaan kuntien
väliseen (esim. Mänttä-Vilppula) yhteistyöhön ja tehdään alkukevään 2016
aikana.
Valtuuston lokakuussa 2014 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman
mukaan talous- ja palkkahallinnon yhteistyön rakentaminen MänttäVilppulan kanssa käynnistetään. Vuoden 2015 aikana yhteistyö ei ole
edennyt johtuen Mänttä-Vilppulan epäselvästä sote-tilanteesta (uusi
kilpailutus). Edelleen tavoitteena on rakentaa yhtä kuntaa laajempi
taloushallinnon kokonaisuus.
Mikäli yhteistyösuunnitelmat eivät etene, tullaan kunnanviraston
toimistotehtävät kokonaisuudessaan käymään läpi ja rakentamaan uudet
tehtävänkuvaukset nykyisten palvelutarpeiden mukaan huomioiden
henkilöstön osaaminen ja tietotekniikan nykyistä laajempi hyväksikäyttö.
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Kunnan tietotekniikan kustannuksiin tarvittavat määrärahat varataan
pääsääntöisesti taloustoimeen. Määrärahat sisältävät taloushallinnon
järjestelmien kustannukset, tietotekniikan tukipalvelut sekä MänttäVilppulassa olevan palvelimen kulut. Lisäksi varaudutaan soten vanhojen
atk-järjestelmien kustannuksiin.
Sote-yhteistoiminta-alueen
muodostamisen
myötä
soten
tietotekniikkatoiminnot yhdistettiin Mänttä-Vilppulan kanssa 2015 alusta
lukien. Yhteistyö tuo säästöjä isojen uudistusten osalta mm. eKantapalveluun siirryttäessä.

Yhteistyötoimikunnan kokoukset
Eläkkeelle siirtyvät
Sairauspoissaolot keskim. %
Kunnan koko henkilöstö
(vakinaiset) 31.12.

TP 2014
4
4
4,7 %
57

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2016
- 2018
Hallintotoimen uudistaminen

TA 2015
6
3
7%
58

TA 2016
4
1
5,6 %
55

Toimenpiteet

1) yhteinen taloushallinto
useamman kunnan kanssa
yhteistyössä esim. MänttäVilppula tai
2) kunnanviraston
tehtäväprosessien uudistaminen
ml. henkilöstön
tehtäväkokonaisuudet
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4.3 Henkilöstöpalvelut
Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Talousarvio 2016 /
Henkilöstöpalvelut

TP 2014

Toimintatuotot

TA 2015

TA 2016

Muutos %

TS2 2017

TS3 2018

14 000

-30

14 000

14 000

12 126

20 000

Toimintakulut

-120 955

-141 000

-125 960

-10,6

-126 000

-126 000

Toimintakate

-108 829

-121 000

-111 960

-7,4

- 112 000

-112 000

Henkilöstöpalvelut
sisältävät
kunnan
keskustoimiston
yleiset
toimistopalvellut ml. puhelinvaihde, postitus, monistus, tietoverkon
kustannukset, jne. Henkilöstöpalvelujen henkilöstöä ovat toimistosihteeri ja
toimistosihteeri-maaseutuasiamies (50 %).
Tulosalueen toimintaan kuuluu myös työnantajan ja työntekijän välinen
yhteistoiminta,
työterveyshuolto
ja
tyky-toiminta.
Kunnan
työsuojelupäällikkönä toimii tekninen johtaja Pekka Maasilta. Kunnan
yhteistoiminta- ja työsuojelutoimielin on yhdistetty vuoden 2014 alusta.
Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on seuraava:









kunnanhallituksen edustajat:
hallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä ja
kunnanhallituksen jäsen Tarja-Riitta Koskinen
työsuojeluvaltuutettu Seija Murtomäki
JHL:n edustaja Katri Sikiö,
Jytyn edustaja Mervi Korhonen ja
Akavan edustaja Niko Oksa.
kunnanjohtaja Pirkko Lindström
työsuojelupäällikkö Pekka Maasilta

Kunnan työntekijöiden työterveyspalvelut hankitaan Dextra Oy:ltä.
Työterveyshuollon sopimus uusittiin keväällä 2014 ja työterveyshuollon
toimintaohjelma päivitetään vuosittain.
Kunnanhallitus on hyväksynyt 2014 seuraavat henkilöstötoimen ohjeet:
 varhaisen tuen malli
 epäasiallisen kohtelun vastainen toimintaohjelma ja
 päihteiden vastainen ohjelma.
Kunnassa toimii myös sisäilmatyöryhmä. Sen tehtävänä on ottaa
käsiteltäväkseen työpaikkojen pitkäkestoiset kosteusvauriot tai tapaukset,
joissa on epäily sisäilmasta johtuvasta terveyshaitasta, pyrkiä ehkäisemään
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sisäilmaongelmia ennalta, selvittää ongelmien aiheuttajat sekä esittää
näkemystensä perusteella muotoutuneet vaihtoehdot aisasta päättäville
tahoille. Ryhmään kuuluvat tekninen johtaja, kiinteistötoimen edustaja,
työsuojeluvaltuutettu ja työterveyshuollon edustaja. Lisäksi ryhmään
kutsutaan aina kohdetyöpaikan esimies ja henkilöstön edustaja.
Kunnanhallituksen elokuussa 2013 tekemän päätöksen mukaan
työntekijöille suositellaan savuttomuutta. Vuoden 2016 aikana Juupajoen
kunnasta tulee savuton työpaikka.
Työterveyshuollon toimesta toteutettiin kunnan koko henkilöstölle
työhyvinvointikysely marraskuussa 2014. Kunnanhallituksen linjauksen
mukaan kysely toteutetaan jatkossa kolmen vuoden välein eli seuraavan
kerran vuonna 2017. Kunnassa toimii myös tyky-tiimi, joka järjestää
henkilökunnalle asiantuntijaluentoja sekä tyky-tapahtumia ja –tempauksia.
Tyky-tiimissä on edustajat kustakin työpisteestä.
Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2016 2018
Tavoite

Toimenpiteet

Hallintotoimen uudistaminen

1)

2)

yhteinen taloushallinto useamman
kunnan kanssa yhteistyössä esim.
Mänttä-Vilppula tai
kunnanviraston tehtäväprosessien
uudistaminen ml. henkilöstön
tehtäväkokonaisuudet

Suoritteet ja tunnusluvut
Juupajoen kunnan vakituisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden ja
viranhaltijoiden määrä vuosina 2008 - 2015 ja ennuste vuodelle 2016.
Vastuualue
Hallinto

20152016
4

Perusturva

2014

2013

2012

2011

2010

2009

5

5

5

5

5

6

1

47

51

50

61

59

Sivistys

46

46

31

30

31

32

36

Tekninen

5

5

5

5

5

5

6

Henkilöstön määrä

55

57

88

91

91

103

107

Kunnan työntekijämäärä on supistunut huomattavasti johtuen vuonna 2014
toteutetusta sote-palvelujen kokonaisulkoistuksesta ja vuoden 2015 alusta
muodostetusta yhteistoiminta-alueesta Mänttä-Vilppulan kanssa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstö siirtyi vuoden 2014 alusta perusturvasta
sivistystoimeen.
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4.4 Elinkeinoasiat
Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström
Talousarvio
2016 /
Elinkeinoasiat

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos %

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

13 964

1000

1900

90,0

2000

2000

Toimintakulut

-39033

-36000

-53480

46,7

-53000

-53000

Toimintakate

-25069

-35000

-51580

45,5

-52000

-52000

Elinkeinotoimen tehtävänä on turvata ja kehittää elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä paikkakunnalla. Toiminnalla ylläpidetään ja kehitetään
paikkakunnan yritysten kilpailukykyä sekä edesautetaan uuden
yritystoiminnan syntymistä. Käytännön tehtävinä on mm. antaa
konkreettista yrittäjäneuvontapalvelua, edistää yritysyhteistyötä, välittää
alueen yrityksille tarkoituksenmukaista asiantuntijapalvelua sekä toteuttaa
elinkeinoelämää kehittäviä hankkeita.
Pirkanmaan TE-toimiston aloitteesta on syksyllä 2015 käynnistetty
alueellisten työllisyys- ja elinkeinotyöryhmien toiminta. Juupajoen kunta
kuuluu Ylä-Pirkanmaan kuntien kanssa yhteiseen ryhmään. Alueellisen
työllisyys- ja elinkeinoryhmän tehtävänä on mm. yhteisen alueellisen
työllisyys- ja elinkeinosuunnitelman laatiminen, missä määritellään
käytännön tasolla, miten ryhmään kuuluvien eri tahojen toimintaa ohjaavat
strategiat jalkautetaan yhteisen tekemisen tasolle parantamaan seudun
työllisyyttä. Ryhmään kuuluu edustus kustakin kunnasta (Virrat, MänttäVilppula, Ruovesi, Juupajoki), seudun oppilaitosten edustus (Sasky, Tredu,
Tamk), paikallisten yrittäjäjärjestöjen edustajat, Poko ry, MW-kehitys Oy ja
TE-keskuksen edustajat. Ryhmä kokoontuu vuosittain n. 4 kertaa ja
puheenjohtajana toimii kukin kuntajohtaja vuoden kerrallaan.
Juupajoen kunnan elinkeinotoimen yhteistyötaho on ollut Ylä-Pirkanmaan
seutuyhdistys ry, jonka toiminta päättyi vuoden 2012 lopussa. Seutukuntaan
kuuluivat Juupajoen lisäksi Virrat, Ruovesi ja Mänttä-Vilppula.
Seutuyhteistyö siirtyi vuoden 2013 alusta MW -kehitys Oy:n hoidettavaksi
kuntien kanssa laaditun sopimuksen perusteella. Sopimuksen mukaiset
yhteistyön
osa-alueet
ovat
seudullinen
matkailu-,
alueja
elinkeinokehittäminen. MW- kehityksen tehtävänä on mm. toteuttaa
aluekehittämishankkeita seutukunnan edellytysten parantamiseksi. Lisäksi
Juupajoen kunta on hankkinut MW –kehitys Oy:ltä aloittavien yrittäjien
neuvontapalvelut.
Kuntamarkkinointi on myös osa elinkeinotoimen kehittämistä.
Uuden valtakunnallisen sote-mallin ja itsehallintoalueiden myötä kuntien
rooli alueen elinvoiman kehittäjänä ja ylläpitäjänä vahvistuu entisestään.
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Yksi kuntien kärkitehtävistä on kehittää elinkeinopolitiikkaa ja vahvistaa
yritysympäristön toimivuutta ja vetovoimatekijöitä. Alueen hyvinvointi
edellyttää työpaikkoja ja terve kuntatalous veronmaksukykyisiä yrityksiä ja
yksityisiä kansalaisia. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää uusien
yhteisten toimintamuotojen ja -mallien kehittämistä. Yksin toimiessaan
kuntien resurssit ovat hyvin rajalliset ja haasteisiin vastaamiseksi
tarvitaankin kuntien välistä yhteistyötä.
Tähän perustuen Juupajoen ja Ruoveden kunnat ovat valmistelleet
yhteistyössä MW-kehityksen kanssa elinkeinojen kehittämishanketta, johon
tullaan hakemaan Leader-toimintaryhmärahoitusta.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa uudenlainen elinkeino- ja yritysasioiden
kehittämisen yhteistyömalli. Mallissa toimijoina ovat ensisijaisesti Juupajoen
ja Ruoveden kunnat, yritykset ja organisaatiot sekä MW-Kehitys. Voimat
yhdistämällä pyritään lisäämään elinkeinotoiminnan kehittämisen
vaikuttavuutta koko Ylä-Pirkanmaalla. Hanke luo Juupajoelle ja Ruovedelle
edellytykset jatkossa suunnitella ja päättää, mikä on kummankin kunnan
elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittämisen malli.
Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten ja organisaatioiden
toimintaedellytyksiä (mm. kehittämällä ja edistämällä yritysten kasvua). Sen
avulla luodaan lisäksi pohjaa uusille elinkeinotoimen avauksille ja
tulevaisuuden yrittäjyydelle. Hanke tekee konkreettisia toimenpiteitä ja
esityksiä koko seudun veto- ja elinvoimaisuuden parantamiseksi.
Hankkeeseen palkataan koordinaattori. Koordinaattorin työpanos on
suunniteltu jakaantuvan suhteessa Juupajoki 2 htpv/vk ja Ruovesi 3 htpv/vk.
Koordinaattorin keskeinen tehtävä on tiiviissä yhteistyössä Ruoveden ja
Juupajoen yritysten, kuntien ja muiden tahojen kanssa saada aikaan
elinkeinotoiminnan ja elinvoiman kehittämisvaikutus. Tämä edellyttää
jalkautumista yrityksiin ja organisaatioihin ja niiden kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistamista sekä uudenlaisen verkostomaisen
toiminnan aktivointia. Hankkeessa kehitetään myös asumis-, matkailu- ja
yritysmarkkinoinnin ylikunnallista toimintaa.
Juupajoen eri kylissä on useita historiallisesti ja maisemallisesti merkittäviä
kohteita kuten Juupajoen rotko tehdasalueineen, Kopsamo-Salokunnan
valtakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema-alue, Lylyn suojeltu
rautatieasema miljöineen sekä Kallenaution Kestikievari. Lisäksi
paikkakunnalla on luontoliikuntaan hyvin soveltuvia kohteita kuten
Kopsamo-Purnu –melontareitti ja moottorikelkkareitti Juupavaaran kautta
Himoksen matkailukeskukseen.
Syksyn aikana on valmisteltu Juupajoen kylät kartalle –hanketta, jossa
Juupajoen eri kylien merkittäviä kohteita hyödynnettäisiin nykyistä
paremmin ja tuotaisiin niitä matkailijoidenkin tietoisuuteen. Hankkeen
tavoitteena on lisätä ja syventää tietämystä Juupajoen eri kylien
paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaista paikoista, laatia osalle
kohteita kunnostussuunnitelmat sekä koota olemassa olevaa tietoa
laajemmin hyödynnettäväksi.
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Hanketta on valmisteltu yhteistyössä paikkakunnan yhdistystoimijoiden
kanssa, joilla olisi merkittävä rooli hankkeen toteuttamisessa.
Sekä elinkeinojen kehittämishanke että kylien kehittämishanke on
sisällytetty vuoden 2016 talousarvioon. Kylien kehittämishankkeen
toteuttamisen edellytyksenä on myönteinen Leader –hankerahoituspäätös.
Tulosalueen määrärahoihin on lisäksi varattu kunnan osuus yhteisistä
seudullisista elinkeinohankkeista ja yhteistyö MW –kehityksen kanssa,
kuntaosuus Poko ry:lle (4,5 eur/as), joululahjamessujen toteuttaminen
(nettokust. n. 3.000 eur), osuus Oriveden seudun matkailulehteen ja kunnan
tuki Korkeakosken pankkiautomaatin kustannuksiin (n. 5.500 eur).
Muita toteutettavia laajemman alueen elinkeinojen kehittämishankkeita,
joissa Juupajoen kunta on mukana ja joiden rahoitus on talousarviossa, ovat
Matkalla Suomen sydämessä, Näsijärvireitti, Pirkanmaan matkailun
markkinointihanke, ja Suunta –hanke. Talousarviovuoden aikana voi tulla
myös muita pieniä hankkeita, joihin osallistutaan erillisillä päätöksillä.

Tavoite (2016-2018)
Aktiivinen toiminta Juupajoen
elinkeinoelämän kehittämiseksi

Juupajoki –tietoisuuden lisääminen
ja aktiivinen markkinointi
Elinkeinojen kehittämishankkeen
käynnistäminen

Kylien kehittämishankkeen
käynnistäminen

Toimenpiteet
- Yritysneuvoja paikalla Juupajoella vähintään yhtenä
päivänä kk (muulloin Mäntässä)
- Yrittäjien aamukahvit 1 kert/kk, ajankohtaiset alustajat
- Juupajoen yrittäjien aktivoiminen hyödyntämään
toteutettavia hankkeita
- messuosallistuminen
-

henkilön rekrytointi yhdessä Ruoveden kunnan kanssa
toiminnan käynnistäminen hankesuunnitelman
mukaisesti
Juupajoen kunnan painopistealueiden määrittäminen
Juupajoen yhdistysten aktivointi mukaan toimintaan
toiminnan käynnistäminen hankesuunnitelman
mukaisesti
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4.5 Työllisyystyöt
Tulosalueen esimies: tekninen johtaja Pekka Maasilta

Talousarvio 2016 /
Työllisyystyöt

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

26 215

18 000

18 000

0

18 000

18 000

Toimintakulut

-59 862

-71 000

-69 820

-1,7

-70 000

-70 000

Toimintakate

-33 647

- 53 000

-51 820

-2,3

- 52 000

- 52 000

Tulosalueen tehtävänä on työllisyystoimenpiteiden (harjoittelu, kuntoutus,
palkkatyö) suunnittelu ja toteuttaminen Mänttä-Vilppulan, kunnan eri
yksiköiden, työvoimaviranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.
Lisäksi tulosalueelle on varattu määräraha koululaisten kesätyöllistämistä
varten.
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tuli voimaan
vuoden 2015 alusta. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun
(TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille
heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaaliterveys- ja kuntoutuspalveluja (laista). Työvoiman palvelukeskuksessa
moniammatillisen asiakaspalvelun keinoin edistetään yhdessä asiakkaan
kanssa hänen työllistymismahdollisuuksiansa. Palvelussa yhdistyvät kunnan
sosiaalityön ja terveydenhuollon sekä työhallinnon ja Kelan asiantuntemus.
Monialainen yhteispalvelu toimii verkostoyhteistyömallilla, jolla on yhteisiä
toimipisteitä. Yhteispalvelu järjestetään alueellisesti siten, että Pirkanmaalla
toimii neljä eri TYP-verkostoa. Juupajoki kuuluu Ylä-Pirkanmaan TYPorganisaatioon.
TYP-verkostolla on TE-toimiston nimeämät johtoryhmät. Kunnat nimeävät
johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä monialaisen
yhteispalvelun johtajan (oto-tehtävä), joka vastaa siitä, että toimintamallissa
olevat tahot järjestävät yhteispalvelun johtoryhmän asettamissa puitteissa.

•
•
•

Johtoryhmän tehtävänä on
toimipisteistä ja henkilöstön määrästä sopiminen
tuotettavista palveluista ja määrärahojen suuntaamisesta sopiminen
toiminnan tavoitteista sopiminen, toiminnan seuranta ja arviointi.
Syksyn aikana on kuntien kesken valmisteltu TYP-sopimus ja valittu
yhteispalvelun johtajaksi Mänttä-Vilppulasta Vuokko Hjelt. Toiminta
käynnistyy vuoden 2016 alusta.
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Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2016 2018
Tavoite
Kunnan pitkäaikaistyöttömien
aktivointitoimenpiteiden tehostaminen

Kaikki kunnan 16-17 -vuotiaat nuoret saavat
kesätyöjakton

-

-

Toimenpiteet
käytänteiden tehostaminen kunnan,
Pihlajalinnan ja Mänttä-Vilppulan kanssa
siten, että aktivointiasteet nousevat
Kaikille halukkaille koululaisille (16 - 17)
tarjotaan 2 viikon työjakso kunnan tai sotekumppanin työpisteissä
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5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Talousarvio 2016 /
Sosiaalija
terveystoimi

TP2014

TA 2015

TA 2016

Muutos %

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

832 939

0

11 500

100

12 000

12 000

Toimintakulut

-7 572 747

-6 902 000

-7 040 130

2

-7 180 000

-7 310 000

Toimintakate

-6 739 809

-6 902 000

-7 028 630

1,8

-7 168 000

-7 298 000

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tukea ja ylläpitää yksilöiden ja
perheiden hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä. Sosiaali- ja
terveydenhuollon vastuualue käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon
hallinnon ja palvelut, joita ovat sosiaalityö, vanhuspalvelut (kotihoito ja
vanhainkoti), perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut sekä
eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut.
Perusterveydenhuollon palvelut järjestettiin vuodesta 2011 alkaen
Juupajoki- Orivesi-Pälkäne-Kangasalan yhteistoiminta-alueella Kangasalan
toimiessa isäntäkuntana. Kehitysvammaisten avohuollon erityispalvelut
järjestettiin yhteistoiminta-alueella 1.1.2009 alkaen. Yhteistoiminta-alueen
toiminta
päättyi
31.12.2013
Kangasalan
kunnan
irtisanottua
yhteistoimintasopimuksen.
Juupajoen kunnanvaltuusto päätti 23.9.2013, että yhteistoiminta-alueen
sopimuksen päätyessä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu
siirtyy Juupajoen kunnalle ja että sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen
kokonaisulkoistetaan siten, että Pihlajalinna Oy tuottaa sosiaali- ja
terveyspalvelut 1.1. - 31.12.2014 välisen ajan viranomaistehtäviä ja
ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta.
Palvelutoiminta Pihlajalinna Oy:n toimesta käynnistyi vuoden 2014 alusta
lukien. Helmikuussa 2014 Markkinaoikeus kumosi suorahankintapäätöksen
Attendo Oy:n valitettua päätöksestä. Markkinaoikeus asetti kunnalle lisäksi
100.000 euron uhkasakon ostopalvelutoiminnan kilpailuttamisen
velvoitteeksi. Markkinaoikeuden päätöksen jälkeen välittömästi ryhdyttiin
valmistelemaan kilpailutustoimia siten, että tarjousten jättöaika oli jo
kesäkuussa. Ainoana tarjouksen jätti Pihlajalinna Oy:n ryhmittymä.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 30.6.2014 hyväksyä ryhmittymän
tarjouksen varsinaiselle sopimuskaudelle 1.9. - 31.12.2014.
Orivesi-Juupajoki kuntaliitosselvitys päätyi Juupajoen kunnanvaltuuston
7.4.2014 tekemään päätökseen jatkaa itsenäisenä kuntana. Tämän
päätöksen seurauksena kunnan yhteistyösuunnaksi valittiin Ylä-Pirkanmaa ja
käynnistettiin pikaiset yhteistyöneuvottelut sote-yhteistoiminta-alueesta
Mänttä-Vilppulan kanssa.
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Neuvottelujen tuloksena Juupajoen ja Mänttä-Vilppulan valtuustot päättivät
kokouksissaan 30.6.2014 muodostaa sosiaali- ja terveystoimen
yhteistoiminta-alueen
1.1.2015
lukien siten, että
palveluiden
järjestämisvastuu on Mänttä-Vilppulan kaupungilla. Yhteistoiminta-alueen
myötä Juupajoen kunnan koko sosiaali- ja terveystoimen hallinto siirtyi
vuoden 2015 alusta Mänttä-Vilppulan kaupungille.
Juupajoen kunnanvaltuusto päätti 13.10.2014, että kunnan sosiaali- ja
terveyspalvelut tuotetaan vuosina 2015 - 2016 ryhmittymän Pihlajalinna
Oy/Mäntänvuoren Terveys Oy/Dextra Oy toimesta hyödyntäen näin
kilpailutuksen ensimmäinen optiokausi. Optiokauden käyttämiseen oli
Mänttä-Vilppulan kaupungin hyväksyntä. Palvelujen tuottamista koskeva
hankintasopimus siirrettiin 1.1.2015 lukien vastuukunnan Mänttä-Vilppula
hoidettavaksi. Nettokustannusten nousu on optiokaudella 2 % vuodessa.
Hankintasopimuksen toisen optiokauden (vuosi 2017) käyttämisestä päätti
Mänttä-Vilppulan kaupunki tammikuussa 2015.
Pihlajalinna Oy toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn toimintansa aluksi
joulukuussa 2013 ja seurantakyselyn joulukuussa 2014. Asiakastyytyväisyys
on ollut hyvällä tasolla em. kyselyjen perusteella.
Mänttä-Vilppulan kaupunki on kilpailuttamassa sote -palvelujaan siten, että
heitä koskeva uusi palvelusopimus tulisi voimaan alkuvuodesta 2016.
Juupajoen kunta on mukana kilpailutuksessa siten, että ko. palvelusopimus
laajenisi koskemaan myös Juupajokea 1.1.2018 lukien, kun oman
kilpailutuksen perusteella olevan sopimuksen kausi päättyy.
Valtakunnallinen sote -uudistus etenee nyt itsehallintoalueiden mallilla.
Näillä näkymin valtakuntaan muodostuu 1.1.2019 lukien 18
itsehallintoaluetta, joista 15 järjestää myös alueensa sote -palvelut ja lailla
erikseen säädetyt 3 itsehallintoaluetta sopimalla toisen itsehallintoalueen
kanssa. Itsehallintoalue on perustuslain 121 §:n 4 mom tarkoitettu
julkisyhteisö ja julkinen viranomainen kuntaa laajemmalla alueella.
Itsehallintoalueen ylin päättävä elin on valtuusto, johon alueen asukkaat
valitsevat suoralla vaalilla edustajansa. Itsehallintoalueet muodostetaan
maakuntajaon pohjalta monitoimialaisiksi. Itsehallintoalueiden tehtäviä ovat
sote:n lisäksi ainakin palo- ja pelastustoimi, maakuntaliittojen
kehittämistehtävät,
Ely-keskusten
kehittämistehtävät
(ml.
maaseutuelinkeinojen
kehittäminen)
ja
mahdollisesti
ympäristöterveydenhuolto.

5.1 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto siirtyi 1.1.2015 Mänttä-Vilppulan
kaupungille ja yhteistoiminta-alueen yhteiseksi hallinnoksi.
Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön palvelussuhteet siirtyvät
liikkeenluovutuksella Mänttä-Vilppulan kaupungille samasta ajankohdasta.
Virkavastuulla hoidettavien tehtävien osalta henkilöstö jää kaupungin
palvelukseen. Muun henkilöstön osalta toteutettiin edelleen siirto
palvelujen tuottajalle.
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Yhteistoiminta-alueelle perustettiin sopijakuntien yhteinen toimielin
peruspalvelulautakunta, joka on 7 jäseninen (4 Mänttä-Vilppula + 3
Juupajoki). Lautakunta kuuluu Mänttä-Vilppulan hallinto-organisaatioon.
Sopijakuntien kuntajohtajilla ja hallitusten puheenjohtajilla on lautakunnan
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Peruspalvelulautakunnalla on lisäksi
yksilöjaosto. joka päättää yksilöasioiden muutoksenhauista ja muista sille
määrätyistä tehtävistä. Jaostossa on 3 jäsentä (2 Mänttä-Vilppula + 1
Juupajoki).
Hallinnon järjestämisessä noudatetaan vastuukuntana toimivan MänttäVilppulan kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä ja sen nojalla
annettuja muita määräyksiä ja ohjeita. Mänttä-Vilppulan kaupungin
hallintosäännössä määritellään peruspalvelulautakunnan, yksilöjaoston sekä
vastuukunnan viranhaltijoiden tehtävät, toimivalta, asioiden esittely ja
toimintatavat.
Ennen hallintosäännön hyväksymistä siitä pyydetään
sopimuksen mukaisesti sosiaali- ja terveystoimen osalta Juupajoen kunnan
lausunto.
Juupajoella
perittävistä
asiakasmaksuista
päättää
yhteinen
peruspalvelulautakunta. Mänttä-Vilppula vastaa koko yhteistoiminta-alueen
taloushallinnosta palveluntuottajan kanssa tehdyn sopimuksen ja erikseen
sovittavan työnjaon mukaisesti. Vastuukunta laskuttaa Juupajoen kuntaa
sovitun kokonaishinnan mukaisesti tasaerin kuukausittain etukäteen.
Mikäli toiminnassa syntyy esim. kertaluonteisia, palvelusopimukseen
liittymättömiä menoja, ne kohdistetaan sopijakunnille ensisijaisesti
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Mikäli em. menot koskevat koko
yhteistoiminta-aluetta eivätkä ole aiheuttamisperusteella kohdistettavissa,
ne kohdistetaan sopijakunnille asukasluvun mukaisessa suhteessa.
Yhteistoiminta-aluetta
koskevista
investoinneista
sopijaosapuolet
neuvottelevat ennen investointipäätösten tekemistä.
Yksityisen palveluntuottajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
toimintaansa jatkaa kunnan ja palveluntuottaja Pihlajalinna Terveys Oy:n
yhteinen ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluivat Juupajoen kunnan
edustajina kunnanhallituksen jäsen Anne Markkula (varajäsen hallituksen
puheenjohtaja Hannu Hämylä), kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja.
Pihlajalinna Oy:n edustajina toimivat toimitusjohtaja Juha Rautio,
palvelujohtaja Sisko Tiirinen ja palvelupäällikkö Taija Heletoja.
Ohjausryhmän tehtävänä on sopimuksen toteutumisen ohjaus ja valvonta.
Yhteistoiminta-alueen isäntäkunta Mänttä-Vilppulan kanssa on sovittu, että
Juupajoen oma ohjausryhmä jatkaa toimintaansa ja sitä täydennetään
kaupungin edustajalla, joka on hallintojohtaja Saara Rauhala.
Ohjausryhmä käsittelee kaikkia sopimuksen
kysymyksiä kuitenkin ainakin seuraavat asiat:
-

toteutumiseen

liittyviä

Sopimuksen mukaisten toiminnallisuuden ja taloudellisuuden toteutuminen
Toiminnan muutosten ennakointi
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-

Potilasasiamiehen
lausunnot
ja
mahdollisesti
ilmenneet
potilasvahinkotapaukset sekä sosiaaliasiamiehen esille tuomat asiat
Mahdolliset sopimusmuutokset.
Juupajoen
kunnassa
toimii
lisäksi
rintamaveteraaniasioiden neuvottelukunta

vanhusneuvosto

ja

5.2 Sosiaalityö
Sosiaalityön
palveluihin
kuuluvat
lastensuojelu,
päihdehuolto,
asumispalvelut
(mielenterveyskuntoutujat),
kehitysvammaisten
erityispalvelut, vammaishuollon palvelut, kuntouttava työtoiminta,
sosiaalipäivystyspalvelut, etsivän nuorisotyön palvelut ja lastenvalvojan
palvelut. Sosiaalityön palveluihin lukeutuvaan toimeentuloturvaan kuuluvat
toimeentulotukipalvelut ja kunnan velvoite suorittaa pitkäaikaistyöttömien
työmarkkinatuen maksuosuutta.
Juupajoen kunnanvirastolla työskentelee sosiaalityöntekijä ja kanslisti.
Sosiaalityöntekijä toimii myös koulun oppilashuoltoryhmän jäsenenä.
Yhteistyö TE-keskuksen työvoimaneuvojien kanssa on kiinteää (esim.
aktivointisuunnitelmien laatiminen yhteistyössä pitkäaikaistyöttömille).
Lisäksi sosiaalityöntekijä kuuluu monialaiseen nuorisolain mukaiseen
viranomaisyhteistyöryhmään samoin varhaiskasvatuksen Vakka-palaveriin.
Perhetyöntekijät ovat mukana avoimen päiväkodin Kettulan toiminnassa
sekä lapsiparkissa. Avoimen päiväkodin toiminta on osoittautunut erääksi
hyväksi toimintamuodoksi perheiden ja lasten hyvinvoinnin tukemisessa.
Lapsiperheet saavat tarvitsemaansa perhetyön palvelua, joko ennalta
ehkäisevää tai lastensuojelun tukitoimena järjestettyä perhetyötä.
Mielenterveyden avohoitoa järjestetään Juupajoella palvelupäivän
muodossa. Viikoittain kokoontuu 6-8 henkilön ryhmä palvelupäivään, jossa
kotihoidon
työntekijät
vastaavat
mielenterveyskuntoutujien
perushuolenpidosta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta.
Sosiaalityön tulosalueelle kuuluvan etsivän nuorisotyön –palvelut on
hoidettu yhteistyössä Oriveden kaupungin kanssa 1.1.2013 alkaen. Etsivä
nuorisotyö on tarkoitettu orivesiläisille ja juupajokelaisille 15 - 29 -vuotiaille
nuorille. Työn tarkoituksena on auttaa nuoria, jotka ovat erilaisista syistä
ajautuneet palveluiden ja koulutuksen ulkopuolelle. Etsivä nuorisotyö voi
auttaa, mikäli nuori on jäänyt ilman opiskelupaikkaa, opinnot ovat
keskeytyneet, suunnitelmat ovat muuttuneet eikä nuori tiedä mitä tekisit,
nuori kaipaa apua elämäntilanteen selvittelyyn tai asioiden hoitamiseen tai
on vain vailla juttuseuraa.
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5.3 Kotihoito ja vanhainkotihoito
Vanhuspalveluiden tavoitteena on järjestää vanhusten avohoidon palvelut ja
laitoshoidon palvelut tarvetta vastaavalla tasolla siten, että omassa kotona
asuminen toteutuu mahdollisimman pitkään. Vanhuspalveluiden
toteuttaminen noudattaa Juupajoen kunnassa vuonna 2011 aloitettua
vanhuspalveluiden kehittämistä sekä kunnanvaltuuston 23.9.2013
hyväksymää vanhustyön ja vanhuspalveluiden suunnitelmaa vuosille 2013 –
2017. Pihlajalinna Oy on tuottanut kotihoidon ja vanhainkotipalvelut
1.1.2014 alkaen erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Kotihoidon palvelut sisältävät kotiin annettavat palvelut, tukipalvelut,
päiväkeskustoiminnan, omaishoidontuen palvelut ja pienryhmäkodin
asumispalvelut. Kotihoidon tukipalveluita ovat turvapuhelinpalvelu,
ateriapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuoltopalvelu ja asiointipalvelu.
Ateriapalvelua toteutettiin kunnan ruokapalvelujen toimesta tuotettuna ja
osittain ostopalvelun (Secja) kautta järjestettynä
Kotihoidon palveluita järjestetään arkipäivisin klo 7.00 - 20.30 välisenä
aikana. Viikonloppuisin kotihoitopalveluja on saatavilla klo 7-12.30 ja 16.30 20.30 välisenä aikana.
Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea asiakkaiden
toimintakykyä ja arjessa selviytymistä sairauden, vamman tai alentuneen
toimintakyvyn vuoksi. Säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä oleville
asiakkaille on laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoito sisältää sekä
kotipalvelun että kotisairaanhoidon palvelut. Kotona asumisen tukemiseksi
käytössä ovat intervallihoitojaksot Juupakodissa.
Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön
hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun
hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu
hoidettavalle annettavista, hänen tarvitsemistaan palveluista sekä
omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa
tukevista palveluista.
Omaishoidonpalveluiden järjestämisessä on noudatetaan vahvistettua
toimintaohjeistusta. Tavoitteena on omaishoidontukea saavien ja uusien
omaishoidontukipalveluiden piiriin tulevien hakijoiden yhdenvertainen
kohtelu.
Palveluasumista Juupajoella toteutetaan Juupakoti-vanhainkodin yhteydessä
olevalla kolmella palveluasumispaikkalla ja Rivikaarteen Pienryhmäkodissa (6
paikkaa). Vanhusten laitoshoitoa annetaan Juupakodissa.
Muissa
hoivakodeissa
annettava
hoito
on
tarvittaessa
ostopalvelusopimuksella
eri
palveluntuottajilta
hankittua
ympärivuorokautista hoivaa tehostetussa asumispalveluyksikössä.
Veteraanien palveluita järjestetään peruspalvelulautakunnan päätöksen
mukaisesti seuraavasti: avokuntoutus ja siihen liittyvät matkat (lääkärin
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määräämään hierontaan tai fysioterapiaan), avustus silmälasien hankintaan,
hammashoito, terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton käyntimaksujen
korvaaminen ja avustus jalkahoitoon. Lisäksi Rintamaveteraaneille
järjestetään kotiin vietäviä avopalveluita sekä terveydenhoidon avo- ja
laitoskuntoutusta.
Vanhuspalveluhenkilökunnan
lisäksi
Juupajoella
työskentelee palveluntuottajan nimeämä palvelupäällikkö.

5.4 Perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuollon
palveluihin
kuuluvat
avovastaanotto
ja
terveysneuvonta (lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajien
vastaanotto, diabeteshoito, ravitsemussuunnittelu), ensihoito, röntgen,
lääkinnällinen
kuntoutus,
suun
terveydenhuollon
palvelut,
mielenterveyshoito, perheneuvolapalvelut, terveyskeskussairaalahoito ja
työterveyshuolto. Pihlajalinna Oy on tuottanut perusterveydenhuollon
palvelut 1.1.2014 alkaen erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Juupajoen terveyskeskuksessa on arkipäivisin lääkärin vastaanotto,
terveydenhoitajan palvelut, laboratorio, suun terveydenhuollon palvelut
(hammaslääkäri ja suuhygienisti) ja lääkinnälliset kuntoutuspalvelut.
Röngtenpalvelut ovat olleet saatavilla Jämsässä Jokilaakson sairaalalla sekä
Suoraman ja Kehräsaaren terveysasemilla.
Päivystysvastaanoton osalta juupajokelaisilla on käytettävissä seuraavat
vaihtoehdot: Mänttä-Vilppula, Jokilaakson sairaalan päivystys, Suoraman
yksityinen terveysasema, Kehräsaaren terveysasema sekä vakavien
tapausten kohdalla Acuta.
Lakisääteiset työterveyshuollon palvelut Juupajoen yrittäjille tuottaa Dextra
Oy. Työterveyshoitajan vastaanotto on 1 pv/vko Juupajoen
terveyskeskuksessa, muutoin Mänttä-Vilppulassa (Koneenhoitajankatu 2).
Terveyskeskuksen vuodeosastohoitoa juupajokelaisille järjestetään MänttäVilppulassa tai Jokilaakson sairaalassa Jämsässä.

5.5 Erikoissairaanhoito
Juupajoen kunta ja Mänttä-Vilppulan kaupunki muodostavat tilaajarenkaan
hankittaessa
erikoissairaanhoidon
palveluita
Pirkanmaan
sairaanhoitopiiristä. Erikoissairaanhoidon osalta palveluja on saatavissa
myös muista yksiköistä potilaan valinnanvapaus huomioiden.
Ensihoitopalvelut on järjestetty terveydenhuoltolain mukaisesti 1.1.2013
alkaen sairaanhoitopiirin toimesta omalla alueellaan. Palvelutasopäätös on
voimassa vuosille 2015 – 2016. Perustason ambulanssi on arkipäivisin
Juupajoella virka-aikaan klo 8-16.
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5.6 Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto

Talousarvio 2016 /
Eläinlääkintä ja
ympäristöterveys

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos %

TS2 2017

TS3 2018

Toimintakulut

-55 000

-60 000

-62 000

3,3

-62 000

-62 000

Toimintakate

-55 000

-60 000

-62 000

3,3

-62 000

-62 000

Toimintatuotot

Eläinlääkintähuollon
kautta
toteutetaan
peruseläinlääkäripalvelut
päiväaikaan ja päivystysaikaan ympäri vuorokauden. Eläinlääkintähuoltoon
kuuluvat myös tuotantotilojen kanssa tehtävät terveydenhuoltosopimukset
ja eläinsuojelulain mukaiset tarkastukset.
Ympäristöterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja
elinympäristön, elintarvikkeiden ja veden terveellisyyden ylläpitäminen.
Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994),
elintarvikelaissa
(23/2006),
tupakkalaissa
(693/1976),
kuluttajaturvallisuuslaissa
(920/2011)
ja
eläinlääkintähuoltolaissa
(765/2009). Kaikki ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö on keskitettävä
samalle toimielimelle.
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009)
edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto
sellaisessa yksikössä, jossa on ympäristöterveydenhuollon tehtävien
hoitamiseen
vähintään
10
henkilötyövuoden
resurssit.
Ympäristöterveydenhuollon toimialueena on 1.1.2015 alkaen Tampere,
Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala.
Ympäristöterveyden yleiset toimipisteet (3 kpl) sijaitsevat Tampereella,
Kangasalla ja Valkeakoskella. Vastuukuntana on Tampere.
Praktikkoeläinlääkäreiden vastaanotot (5 kpl) sijaitsevat Tampereen
Lielahdessa, Orivedellä, Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa. Tampereen
ympäristöterveysyksikkö täyttää ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueita koskevan lain (410/ 2009) vaatimukset (vähintään 10
henkilötyövuotta, kaikki yth:n toimialat samassa yksikössä).
Tampereen kaupungin ympäristöterveyden valvontasuunnitelmassa vuosille
2015 – 2019 todetaan, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön
tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja
turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on
varmistaa korkealaatuinen ympäristöterveydenhuollon valvonta, joka
edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, sitä tehdään riittävin
voimavaroin ja se on oikein kohdennettua, tehokasta sekä eri toimijoita
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Tampereen kaupungin
ympäristöterveyden valvontasuunnitelmassa on eritelty suunnitelmat
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vuosille 2015–2019 elintarvikevalvonnalle, terveydensuojelulain valvonnalle,
kuluttajaturvallisuusvalvonnalle, tupakkalain valvonnalle ja eläinten
terveyden, hyvinvoinnin sekö eläinlääkäripalvelujen valvonnalle.
Suunnitelma löytyy Tampereen kaupungin Internet-sivulta, osoitteesta
www.tampere.fi.
Suoritteet

TP 2014

Eläinlääkintähuolto
Hyötyeläinkäyntejä

81

Hoidettuja eläimiä

200

Pieneläinkäyntejä vastaanotolla

279

Hoidettuja eläimiä

340

Pieneläinpäivystyskäynnit (Univet)

13

Ympäristöterveydenhuolto
Valvonnan tarkastuskäynnit
*eläinsuojeluvalvonta

45
1

*elintarvikevalvonta

11

*terveydensuojeluvalvonta

24

*kuluttajaturvallisuusvalvonta

3

*tupakkavalvonta

6
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6 SIVISTYSTOIMI
Vastuualueen esimies: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Talousarvio
2016 /
Sivistystoimi

TP2014

TA 2015

TA 2016

Muutos %

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

656 311

592 000

552 090

-6,7

552 000

552 000

Toimintakulut

-3 736 899

- 3 704 000

-3 685960

-0,5

-3 686 000

-3 686 000

Toimintakate

-3 080589

-3 112000

-3 133870

0,7

-3 134000

-3 134000

-3 112 000

-3 133870

0,7

-3 134000

-3 134000

Poistot
Tilikauden
tulos

-19715
-3 100304

6.1 Sivistystoimen hallinto
Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Talousarvio 2016
/ Sivistystoimen
hallinto

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2
2017

TS3
2018

Toimintatuotot

Toimintakulut

-63 163

- 64 000

-64 160

0,6

-64 000

-64 000

Toimintakate

-63 163

- 64 000

- 64 160

0,6

-64 000

-64 000

Palvelukuvaus
Hallinnon tehtävänä on tuottaa sivistystoimen tarvitsemat toimistotehtävät.
Hallinnon menoihin kuuluvat myös lautakunnan kokouskulut ja muita yleisiä
hallintomenoja. Hallinnon talousarvioon on sisällytetty lisäksi toisen asteen
koulutukseen liittyvät eläkevakuutusmaksut sekä sivistystoimen osuus
varhaiseläkemaksuista (varhe), Starsoftin ohjelmien (MultiPrimus,Wilma,
Kurre) ylläpitokustannukset ja toisen asteen koulutuksen opiskelijahuoltolain mukaisten palveluiden kustannukset.
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6.2 Perusopetus
Tulosalueen esimies: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Talousarvio 2016 /
Perusopetus

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

88 157

74 000

61 600

-16,2

62 000

62 000

Toimintakulut

-2 030 237

-2 032000

-2 045010

0,7

-2 045000

-2045000

Toimintakate

- 1 942 080

-1 958 000

-1 983410

1,3

-1 983000

-1 983000

Palvelukuvaus
Peruskoulun tehtävänä on antaa opetussuunnitelman tavoitteiden
mukaista, laadukasta ja yksilölliset tarpeet huomioivaa opetusta sekä tukea
vanhempia kasvatustehtävässään. Perusopetuksen tulosalueen tehtävänä
on järjestää taloudellisesti tämä kunnan keskeinen ja lakisääteinen
peruspalvelutehtävä.
Juupajoella on kaksi koulua: Kirkonkylän koulu, jossa on luokat 1-6 ja
Juupajoen koulukeskus, jossa on luokat 1-9. Lisäksi erityisluokkaopetusta
ostetaan tällä hetkellä Ruovedeltä ja Mänttä-Vilppulasta
Laskentapäivänä 20.9.2015 Juupajoen peruskoulussa opiskelee 208
oppilasta. Kirkonkylän koululla on 3 luokanopettajaa ja 2 avustajaa.
Koulukeskuksessa on 4 luokanopettajaa, 5 lehtoria, 4 päätoimista
tuntiopettajaa, 2 sivutoimista tuntiopettajaa, avustajaa (2 vakinaista)ja 1
rehtori. Laaja-alainen erityisopettaja käy molemmilla kouluilla. Hänen
lisäkseen on 2 molemmissa kouluissa opettavaa opettajaa.
Peruskoulun opetuksen suunnittelun ja toteutuksen perustana toimivat
valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet ja kunnan oma
opetussuunnitelma. Opetusta annetaan vuonna 2004 sivistyslautakunnan
hyväksymän tuntijaon mukaisesti.
1.8.2016 otetaan käyttöön uusi
opetussuunnitelma ja tuntijako, jotka tulevat voimaan porrastetusti vuoteen
2019 mennessä siten että 1.8.2015 otetaan käyttöön vuosiluokkien 1-6
uudet opetussuunnitelmat.
Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta aloitti toimintansa
koulukeskuksen tiloissa elokuussa 2013. Samoissa tiloissa toimii myös
varhaiskasvatuksen avoin päiväkoti Kettula ja lapsiparkkitoiminta. Elokuussa
2015 alkoi vain iltapäivätoiminta.
Koulukuljetukset hoidetaan linja-autoliikenteen vakiovuoroilla ja kunnan
ostopalveluina tuottamilla koulukuljetuksilla. Koulukuljetukset järjestetään
2014 hyväksyttyjen Juupajoen kunnan koulukuljetusperusteiden mukaisesti.
Lukuvuoden 2015-2016 alkaessa Kirkonkylän koulun ja Juupajoen
koulukeskuksen oppilaista koulukuljetuksen piirissä oli 80 oppilasta.
Koulukuljetukset hoidetaan 1.1.2015 alkaneiden kuljetussopimuksien
mukaisesti. Hirvijärven suunnan reitille saatiin sopimus 1.8.2015 alkaen.
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Toiminnalliset tavoitteet
Toiminnallinen tavoite
Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun
yhteisen toimintakulttuurin
vahvistaminen ja yhteistyömuotojen
kehittäminen

Tavoitetaso 2016
Nivelvaiheen yhteistyön
kehittäminen esiopetuksesta
ensimmäiselle luokalle

Seuranta
Varhaiskasvatuksen ja
sivistystoimen yhteiset palaverit
Esi- ja alkuopetuksen yhteispalaverit

Henkilöstöyhteistyön kehittäminen
Laadukas perusopetus

Oppilaan koulupolun
yksilöllinen tukeminen

Kaikki oppilaat saavat peruskoulun
päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan

Uuden oppilas- ja
opiskelijahuoltolain mukaisten
käytänteiden vakiinnuttaminen
Kolmiportaisen tuen käyttö ja
varhainen puuttuminen

Kodin ja koulun välisen yhteistyön
suunnittelu ja kehittäminen

Avoin ja sujuva yhteistyö eri tavoin
koulun ja kodin välillä
Wilman käyttö kodin kanssa
käytävään yhteydenpitoon
varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa

päättötodistuksen saaneet
/ikäluokka
jatko-opiskelupaikan
saaneet/ikäluokka

Annettujen tukiopetustuntien
seuranta
Tehostetussja ja erityisessä tuessa
olevien oppilaiden lkm
Oppilashuoltotyöryhmien
kokousten lkm
Pidettyjen vanhempainiltojen lkm
Vanhempainneuvostojen toiminta
Saatu palaute Wilman
toimivuudesta ja käytöstä

Opetussuunnitelman tuntijaon
hyväksyminen lautakunnassa
Opetussuunnitelman hyväksyminen
lautakunnassa luokille 1-6
Suunnittelutyöhön käytetty aika

Opetuksen kehittäminen ja
suunnittelu

opetussuunnitelman laatiminen
kouluselvityksen tekeminen

Oppilaiden osallisuuden ja
harrastustoiminnan kehittäminen

Monipuolinen koulujen
kerhotoiminta

Pidettyjen kerhojen lkm ja
osallistujien määrän seuranta

Oppilaskuntien toiminnan
tehostaminen ja kehittäminen
nuoria koskevien asioiden
käsittelyssä ja päätöksenteossa

Oppilaskunnan tekemien aloitteiden
lkm

Henkilöstön koulutustarpeiden ja
osaamisen kartoitus

Toteutuneiden koulutuspäivien
seuranta
Tyky-toimintaan osallistuneiden lkm
Sairauspoissaolojen seuranta
Kehityskeskustelujen lkm

Henkilökunnan osaamisen
vahvistaminen ja työhyviinvointi

Oppilaskunnan toimintakertomus
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Oppilasmäärä ja
ennuste

2013- 2014

2014- 2015

2015 - 2016

2016-2017

53

50

54

48

93+59

93+56

91+63

86+79

205

199

208

213

Kirkonkylän koulu
Koulukeskus
Yhteensä

Oppilaskohtaisten kustannusten kehitys

TP 2010
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TP 2014
TA 2015
TA2016

Oppilasmäärä

Nettokustannukset €

219
212
212
205
199
203
208

1.896.180
1.884.500
1.986.340
2.016.074
1.989.140
1.958.010
1.987.670

Oppilaskohtainen
kustannus €
8.658
8.889
9.369
9.834
9.995
9.645
9.556
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6.3 Ruokapalvelut
Tulosalueen esimies: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Talousarvio 2016 /
Ruokapalvelut

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

424 815

406 000

369 690

-9,0

370 000

370 000

Toimintakulut

-424 815

-406 000

-369 150

-9,2

-369 000

-369 000

Toimintakate

0

0

540

100

1000

1000

(1pv /viikko ostopalveluna hankittu ruokapalvelupäällikkö, tehtävää hoitaa
Päivi Peltola)
Palvelukuvaus
Ruokapalvelut tuottavat ateriapalvelut
päiväkodille sekä kotihoidolle.

kouluille,

vanhainkodille

ja

Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa jokaiselle ikäryhmälle maukasta ja
ravitsemuksellisesti oikeanlaista ruokaa.
Ruokapalveluissa uusi toimintamalli otettiin käyttöön 1.8.2015 alkaen.
Koulukeskuksen keittiö toimii keskuskeittiönä. Juupakodin ja päiväkodin
keittiöt ovat palvelukeittiöitä ja Kirkonkylän koulun keittiö toimii
jakelukeittiönä.
Kuljetukset hoitaa Posti.
Henkilöstö: ruokapalvelupäällikkö (ostopalveluna keskim. 1 päivä/viikko),
vastaava kokki, 4 kokkia.

Toiminnallinen tavoite
Maukas, monipuolinen ja
ravitsemussuositusten mukainen
ruoka tehokkaasti, taloudellisesti ja
turvallisesti kaikille ruokapalvelun
asiakkaille

Tavoitetaso 2016
uuden toimintamallin kehittäminen
ruokaohjeiden vakioiminen

Seuranta
kustannusten seuranta
Oiva-raportit
asiakasmäärien seuranta
kuukausittain

Henkilökunnan osaamisen
vahvistaminen ja työhyvinvointi

Henkilöstön koulutustarpeiden ja
osaamisen kartoitus

Toteutuneiden koulutuspäivien
seuranta
Tyky-toimintaan osallistuneiden lkm
Sairauspoissaolojen seuranta
Kehityskeskustelujen lkm
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Juupajoen
kunnan
ruokahuolto
2015/ syyskuu
Alue

työntekijät

työajat

ruokailijamäärä

50 opp + 5-6 aik

5

7-14:39
maanantaisunnuntai

Kopsamon koulu
Koulukeskus
Päiväkoti

Vanhainkoti

149 oppilasta
15 henkilökunta
40 päiväkoti
25 eskari
12 ryhmis
20 asukkaat
30 ateriapalvelu
8 palvelupäivät
tiistaisin
6
pienryhmäkoti

valmistetut
ateriat /
toimintapvä
lounas 55
lounas 172
välipala 41
aamupala 84
lounas 84
välipala 84
aamupala 26
lounas 64
päiväkahvi 20
päivällinen 26
iltapala 20
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6.4 Varhaiskasvatus
Tulosalueen esimies: varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila

Talousarvio 2016 /
Varhaiskasvatus

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

108 466

79 000

85 700

8,5

86 000

86 000

Toimintakulut

-963 158

-934 000

-934 980

0,1

-935 000

-935 000

Toimintakate

-854 691

-855 000

-849 280

-0,6

-849 000

-849 000

Palvelukuvaus

Monipuoliset ja riittävät varhaiskasvatuspalvelut turvaavat päivähoidossa
oleville lapsille hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset. Varhaiskasvatuksen
tulosalue sisältää päiväkotihoidon, esiopetuksen, ryhmäperhepäivähoidon,
avoimen varhaiskasvatustoiminnan ja lakisääteisen lastenhoidontuen.
Juupajoen
kunnan
0-6vuotiaista
lapsista
oli
kunnallisten
päivähoitopalveluiden piirissä vuonna 2014 yht. 50,4 % (v.2013 54,8%,
v.2012 59,6%). Tämän lisäksi avoimia varhaiskasvatuspalveluita käytti n.15%
kunnan alle kouluikäisistä lapsista. Päivähoidon tarve on vähentynyt
työttömyyden lisääntyessä. Yksityisessä päivähoidossa ei ole ollut lapsia.
Kunnan järjestämiä varhaiskasvatuspalveluita toteutetaan lapsille
laadittavan varhaiskasvatussuunnitelman (päivitetty 1.4.2014) ja 1.8.2014
hyväksytyn esiopetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Lainsäädäntö
ohjaa
laadullisesti
hyvien
päivähoitopalveluiden
toteutumista:
Varhaiskasvatuslaki (2015), Asetus lasten päivähoidosta (1973), Laki lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (2002).
33-paikkainen
Päivänsäde-päiväkoti
tarjoaa
valtakunnalliseen
varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvaa hoivaa, kasvatusta ja opetusta
0-3 –vuotiaille Nalle-osastolla, 4-5 –vuotiaille Oravat-osastolla ja
esiopetuksessa oleville, osapäivähoitoa tarvitseville lapsille Kukot-osastolla.
Henkilökunnan määrä myötäilee lainsäädäntöä siten, että alle 3- vuotiailla
on yhtä hoitajaa kohden 4 lasta ja yli 3-vuotiailla on yhtä hoitajaa kohden 7
lasta.
Suhdeluku muuttuu 1.8.2016, jolloin yli 3- vuotiaita voi olla enintään
kahdeksan yhtä hoitajaa kohden. Tilat asettavat päiväkodissa rajoitteita,
Orava-osastoa ei ole suunniteltu 24 lapsen ryhmäksi.
1.8.2016 astuu voimaan myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos.
Tämän jälkeen kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus osa-aikaiseen
(20h/viikko) varhaiskasvatukseen. Järjestämistavan päättää toiminnan
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järjestäjä. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on oikeus lapsilla, joiden
vanhemmat ovat työssä tai opiskelevat päätoimisesti.
Suhdeluvun ja subjektiivisen oikeuden muutosten vaikuttavuutta v.2016
toimintaan ja talouteen on vaikea ennakoida ennen huhtikuuta, jolloin
uusien päivähoitopaikkojen haku alkaa.
Päivähoitomaksut nousevat 1.8.2016 alkaen.
Ryhmäperhepäiväkoti Ryhmiksessä toimii kaksi osastoa; vuorohoito-osasto
Siilit (12 paikkaa) ja päiväryhmä Pikkupöllöt (8-12 paikkaa). Vuorohoidon
tarve vaihtelee suuresti, v. 2015 vuorohoidon kysyntä oli arvioitua suurempi.
Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, tarpeen määrittelevät
vanhempien työvuorot.
Perhepäivähoitoa ei toistaiseksi ole hoitajan kotona tapahtuvana
hoitomuotona,
mutta
alkuvuonna
jouduttaneen
harkitsemaan
perhepäivähoitajan rekrytointia, mikäli hoitolasten määrä kasvaa syksyn
2015 tilanteesta.
Avointa varhaiskasvatusta tarjoaa avoin päiväkoti Kettula. Se aloitti
toimintansa syksyllä 2012 ja jatkaa toimintaansa edelleen. Toiminta on
perheille maksutonta ja se toteutuu koulukeskuksen aamu- ja
iltapäiväkerhon tiloissa. Työntekijöinä Kettulassa on yksi perhetyöntekijä ja
yksi tai kaksi varhaiskasvatuksen työntekijää Kunta on vastuussa
toiminnasta. Vanhemmat ovat itse läsnä koko ajan ja vastuussa lapsistaan
Kettulassa, työntekijöiden tehtävänä on tarjota virikkeitä ja tukea kotona
hoidettaville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kerran kuussa perheille
tarjotaan lapsiparkkitoimintaa, josta peritään ateriamaksu 4€/lapsi/kerta.
Vanhemmat voivat tuoda lapsen hoitoon aamupäiväksi.
Avoimen varhaiskasvatustoiminnan keskeinen tavoite on tarjota perheille
laadukasta varhaiskasvatusta ilman, että lapsi on päivähoidossa. Perheille
voidaan tarjota varhaista tukea ja kynnys avun hakemiseen madaltuu. Avoin
varhaiskasvatustoiminta ennaltaehkäisee perheiden ongelmien syntymistä
ja tarjoaa väylän hakeutua avun piiriin. Perheet ovat olleet tyytyväisiä
Kettulan palveluihin. Toiminta on vakiintunut ja yksi luonteva osa
varhaiskasvatuksen monipuolista tarjontaa.
Kettula oli avoinna kaksitoista (12) kertaa keväällä 2015, kävijöitä oli
keskimäärin 20/kerta (lapset ja vanhemmat yhteensä). Syksyllä 2015 Kettula
on avoinna kaksitoista (12) kertaa. Syksyn 2015 osallistujamäärät ovat ollet
suurempia kuin aiemmin, 25-30 kävijää / kerta, joten tarvetta toiminnalle on
edelleen. Lapsiparkeissa on ollut keskimäärin 7 lasta / kerta, mutta keväällä
2015 parkkeja peruuntui vähäisen kysynnän vuoksi.
Erityistä tukea tarvitseville lapsille taataan heidän kasvunsa ja kehityksensä
turvaamiseksi erityispalveluja. Erityislastentarhanopettajan (ELTO) palvelut
järjestetään ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta.
Koulun kuraattoripalvelut kuuluvat myös esiopetuksessa oleville lapsille
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Toiminnallinen tavoite (2016- 2018)
Varhaiskasvatuspalvelujen riittävyys
ja monipuolisuus

Tavoitetaso 2016
Subjektiivinen päivähoito-oikeus
toteutuu lain mukaan

Seuranta
Kokopäivähoitopaikkaa hakeneiden
ja paikan saaneiden lkm

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden
rajaaminen 20h/vko 1.8.2016 alkaen

Osapäivähoitoon hakeneiden ja
paikan saaneidenlasten lkm

Perhepäivähoidon tarpeen
tarkastelu

Perhepäivähoitajien rekrytointi

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut
jatkuvat ennallaan
Varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen
yhteisen toimintakulttuurin
vahvistaminen ja yhteistyömuotojen
kehittäminen

TVT-laitteiden sekä
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
toimintaan liittyvien ohjelmien
käyttöönotto ja hyödyntäminen

Luodaan yhteisiä toimintoja

Varhaiskasvatuksen ja
sivistystoimen yhteiset palaverit

Nivelvaiheen yhteistyön
kehittäminen esiopetuksesta
ensimmäiselle luokalle

Esi- ja alkuopetuksen
yhteispalaverit, seutukunnallinen
yhteistyö

Oppilashuoltotyö

Yhteisöllinen ja yksilöllinen
oppilashuoltotyö, kokoontumisten
lkm
Wilmaan kirjautuneiden määrä

Wilman käyttö joka ryhmässä
vakiintuu pääasialliseksi
viestintämuodoksi

TVT-laitteiden käyttö lapsiryhmissä
suunnitelmallista ja aktiivista
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin
tukeminen
varhaiskasvatuspalveluiden avulla

Sapere-ruokakasvatusmenetelmä:
terveellisten ruokailutottumusten
edistäminen ja terveellisten
elintapojen juurruttaminen

Lisää Liikettä-teeman
juurruttaminen normaaliin
toimintaan, perheiden liikunnan ja
aktiivisuuden lisäämisen tukeminen
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin
tukeminen
varhaiskasvatuspalveluiden avulla

Kävijämäärä ja toimintakerrat
avoimessa päiväkodissa

Lapsen mielen hyvinvoinnin
tukeminen suunnitelmallisesti

Varhaiskasvatussuunnitelman
päivitys tieto- ja viestintäteknisen
toiminnan osalta
Toimenpiteet lasten ravitsemuksen
järjestämisessä
Säännölliset palaverit
ruokapalveluhenkilöstön kanssa

Toteutuneet tapahtumat
Vuosikellosuunnitelman
toteutuminen
Moniammatillisen Vakka-ryhmän
kokoontumiset, lkm

Erityispäivähoidon kehittäminen

Erityislastentarhanopettajan
palveluiden hankkiminen
ostopalveluna

Erityistä tukea tarvitsevien lasten
lkm

Toteutuneet tunnit
Varhaiskasvatuspalvelujen
suunnitelmien ja ohjeistusten
ajantasaisuus

Esiopetussuunnitelman päivitys

Käyttöön 1.8.2016

Varhaiskasvatussuunnitelman

Valmistelu- ja kirjaamistyö v.2016-
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Henkilökunnan määrä ja osaamisen
vahvistaminen

päivitys

2017, käyttöön 1.8.2017

Avustajien määrän arviointi
yhteistyössä sivistystoimen kanssa

Avustajien lkm

Henkilöstön koulutustarpeiden ja
osaamisen kartoitus

Varhaiskasvatus
Lasten lukumäärä

Kehityskeskustelujen lkm

/

Palvelu
Päiväkoti /
lasten lkm
kokopäivähoito
osapäivähoito
Perhepäivähoito/
lasten lkm
kokopäivähoito
osapäivähoito
Ryhmäperhepäivähoito/
lasten lkm
kokopäivähoito
osapäivähoito
YHTEENSÄ
Esiopetus päiväkodissa/
lasten lkm
kevät lukukausi
syksy lukukausi

Päiväkoti /
hoitopäivien lkm
kokopäivähoito
osapäivähoito (sisältää
esiopetuksen
ophoidon)
Perhepäivähoito/
hoitopäivien lkm
kokopäivähoito
osapäivähoito
Ryhmäperhepäivähoito/
hoitopäivien lkm
kokopäivähoito
osapäivähoito
Lasten kotihoidontuen
saajien lkm
keskimääräinen maksu

TP 2013
31.12.

TP 2014
31.12.

TA2015

ESITYS 2016

42
6

40
11

33
10

29
17

10
2

4
-

8

-

6
3
69

6
7
68

12
63

16
8
70

21
18

18
25

25
21

20
19

6273
1114

6629
1295

6000
1300

5300
2500

1607
659

1068
110

1400

-

1225
433

1037
783

2100

3200
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VARHAISKASVATUS / PÄIVÄHOITO / HOITOPÄIVÄN HINTA 2012 - 2014

Vuosi

Kokopäivä
hoito
(asiakasmaksut
hyvitetty)

Kokopäivähoito
(ilman
asiakasmaksujen
hyvitystä)

Osapäivä
hoito
(asiakasmaksut
hyvitetty)

Osapäivähoito
(ilman
asiakasmaksujen
hyvitystä)

Ryhmäperhepäivähoito
(asiakasmaksut
hyvitetty)

Ryhmäperhepäivähoito
(ilman
asiakasmaksujen
hyvitystä)

Perhepäivähoito

55,80 €

64,50€

33,50 €

38,70 €

57,00 €

76,80 €

38,80 €

64,60 €

73,13 €

38,75 €

43,88 €

75,35 €

93,38 €

43,38 €

54,81€

63,86€

32,87€

38,32€

64,44€

76,90€

63,10€

TP 2012
TP 2013
TP 2014

6.5 Aikuiskoulutus
Tulosalueen esimies: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Talousarvio 2016 /
Aikuiskoulutus

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

0

0

0

0

0

0

Toimintakulut

-24 131

-29 000

-29 000

0

-29 000

-29 000

Toimintakate

-24 131

-29 000

-29 000

0

-29 000

-29 000

Aikuiskoulutukseen kuuluvat Oriveden seudun kansalaisopiston
Merikanto-opiston kautta kuntalaisille järjestettävä koulutus.

ja

Toiminnalliset tavoitteet
Merikanto-opiston arvioitu oppilasmäärä lukuvuonna 2015 -2016 on
yhteensä 15 juupajokelaista nuorta. Heistä kaikki opiskelevat perustasolla
Opiskelijat jakautuvat eri soittimien opiskeluun seuraavasti:
piano
kitara
viulu
lyömäsoittimet

8 opiskelijaa
1 opiskelijaa
3 opiskelijaa
3 opiskelija

Opetustunteja Juupajoelle on arvioitu yhteensä 500 tuntia.
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Merikanto-opiston tavoitteena on, että jokainen pääsykokeissa hyväksytyn
pistemäärän saanut hakija saisi opiskelupaikan. Keväällä 2015Juupajoella
hakijoita oli 6, joista hyväksytyn pistemäärän sai 6 hakijaa. Oppilaspaikan sai
4 hakijaa (jonossa 2).
Oriveden seudun kansalaisopisto on Oriveden ja Juupajoen yhteinen
kansalaisopisto,
joka
järjestää
kuntalaisille
koulutusja
harrastusmahdollisuuksia Juupajoella ja Orivedellä.
Juupajoella on syksyllä 2015 toiminnassa 10 viikoittain kokoontuvaa ryhmää.
Lisäksi järjestetään pianon soiton yksilöopetusta ja yksittäisiä teemakursseja.
Tavoitteena on, että kurssitarjonta Juupajoella pysyy nykyisellä tasolla.

6.6 Kirjasto
Tulosalueen esimies: kirjastonjohtaja Ninni Mäntylä

Talousarvio 2016 /
Kirjasto

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

755

1000

1000

0

1000

1000

Toimintakulut

-108 504

-105 000

-105 650

0,2

-106 000

-106 000

Toimintakate

-107 750

-104 000

-104650

0,2

-105 000

-105 000

Palvelukuvaus
Kirjaston tavoitteena on tarjota kunnan asukkaille tasavertaiset
mahdollisuudet saada tietoa, sivistystä ja virkistystä. Kirjasto turvaa yhteisen
kulttuuriperinnön säilymistä ja välittää sitä asiakkailleen. Kirjasto tarjoaa
monipuoliset ja uudistuvat kokoelmat asiakkaan käyttöön.
Toiminnalliset tavoitteet
Kirjasto tarjoaa edelleen monipuoliset ja uudistuvat kokoelmat asiakkaan
käyttöön. Yhteistyötä kulttuuritoimen kanssa jatketaan järjestämällä
näyttelyitä ja muita tilaisuuksia kirjastossa. Myös koulujen kanssa tehtävää
yhteistyötä jatketaan.
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Toiminnallinen tavoite
Kirjaston kokoelmien tuoreus

Yhteistyö kulttuuritoimen
kanssa
Yhteistyö koulujen kanssa

Tavoitetaso 2016
Hankitaan vähintään 300 uutta
nidettä 1000 asukasta kohden
/ vuosi
Järjestetään kirjastossa
vähintään 4 näyttelyä tai
tilaisuutta / vuosi
Toimitetaan aineistoa
lainattavaksi koulukeskukseen
ja Kopsamon koululle

Seuranta
Tilastot

Näyttelyiden / tilaisuuksien
määrä

Toteutuu/ei

Seitsemäsluokkalaisille
järjestetään kirjastonkäytön
opetusta 1 krt/lv.
Kolmasluokkalaiset käyvät
tutustumassa kirjastoon 1
krt/lv.

Tunnusluvut

2013

2014

2015

2016

Kävijämäärät

6 876

6 960

6900

6800

Lainamäärät

27 486

26 535

26 400

26 300

441

464

465

460

Lainaajamäärä

Tunnusluvut

2013

2014

2015

Euroa/laina

3,92

4,09

4,02

Lainaus/asukas

13,59

13,01

12,96

Toimintakulut/asukas

53,27

53,21

52,04
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6.7 Kulttuuritoimi
Tulosalueen esimies: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen
Talousarvio 2016 /
Kulttuuritoimi

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

10 324

6000

8000

33,3

8000

8000

Toimintakulut

-19 206

-16 000

-17950

12,8

-18 000

-18 000

Toimintakate

-8882

-10 000

-9950

0,3

-10 000

-10 000

Kulttuuritoimen tehtävänä on luoda mahdollisuuksia kulttuurin
harrastamiseen ja erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen. Toiminnan
suunnittelussa huomioidaan kuntalaisten toiveita mahdollisuuksien mukaan.
Suunnitteilla on myös yhteistyön lisääminen vapaa-aikatoimen ja
kulttuuritoimen välillä.

Toiminnallinen tavoite
Erilaisten kulttuuripalveluiden
järjestäminen kuntalaisille

toiminnan kehittäminen
yhdessä kunnan toimialojen
kanssa
yhteistyö lähiseudun
toimijoiden kanssa

Tavoitetaso 2016
tilaisuuksien ja näyttelyiden
järjestäminen Juupajoella

Seuranta
toteutuneiden tilaisuuksien
määrä ja osallistujamäärät

teatteri- ja näyttelymatkojen
järjestäminen
vuoden toiminnan
yhteissuunnittelupalveri
1-2kertaa/vuosi
toiminnan järjestäminen
(esim.matkat)yhteistyössä
lähialueen toimijoiden kanssa

toteutuneet matkat ja
osallistujamäärät
toimintakertomus

yhteistyötoiminnan seuranta
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6.8 Nuorisotoimi
Tulosalueen esimies: nuoriso- ja liikuntasihteeri Henna Ruostila
Talousarvio 2016 /
Nuorisotoimi

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

3 001

1 000

1 000

0

1000

1000

Toimintakulut

-64 147

-63 000

-64 160

1,2

-64 000

-64 000

Toimintakate

-61 147

-62 000

-63 160

1,3

-63 000

-63 000

Palvelukuvaus
Nuorisotoimen tehtävänä on järjestöjen nuorisotoiminnan tukeminen,
nuorten vapaa kasvatus- ja valistustyö sekä nuorisotoiminnan järjestäminen.
Järjestöyhteistyötä ylläpidetään avustuksin, tiloin sekä yhteisin toiminnoin.
Avustuspäätöksen tekee Nuoriso- ja liikuntasihteeri Hyvinvointilautakunnan
11.2.2013 hyväksymien kriteerien perusteella.
Nuorten vapaata kasvatus- ja valistustyötä tehdään nuorisotalolla, kerhoissa
ja kouluyhteistyöllä.
Pääasiallisina tehtävinä koululla on oppilaskunnan hallituksen toiminnan
ohjaaminen, muu nuorten kuulemisen kehittäminen, toiminnalliset
ohjaukset tarpeen mukaan sekä vapaamuotoinen nuorten tukeminen ja
läsnäolo sosiaalisessa yhteisössä, sekä valistuskampanjojen toteuttaminen.
Nuorisotalotoimintaa ylläpidetään tuntityöntekijän kanssa kahtena iltana
viikossa Korkeakoskella sekä yhtenä iltana viikossa Kopsamon kylätalolla.
Kalustoa uusitaan pienimuotoisesti nuorten toiveiden mukaan ja
viikonloppuihin suunnitellaan ohjelmallisia iltoja.
Kerhotoimintaan kuuluu vuodessa 2-4 kerhoa, joita tarjotaan kysynnän
mukaan, ja kustannetaan osin Aluehallintoviraston avustuksella. Leirejä
järjestetään kesäkuussa yhdistysten kanssa yhteistyössä 3 – 5 kappaletta.
Retkiä järjestetään koulujen loma-aikoina osittain omana, osittain
yhteistyötoimintana Oriveden ja Ruoveden kanssa.
Tapahtumat: Osallistuminen Nuorten KultTour–viikoille. Toimintaan
osallistutaan yhteistyössä muiden Pirkanmaan nuorisotoimien kanssa
järjestämällä omia aluetapahtumia ja kuljetuksella kulttuuriviikkojen
päätapahtumaan. Tavoitteena on laajentaa nuorten osallisuuden tunnetta
koko Pirkanmaan nuorisoon sekä laajentaa heidän mahdollisuuksiaan
kulttuurielämyksiin.
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään oppilaskunnan ohjauksella.
Monialaista yhteistyötä ylläpidetään Kuntatiimin, Nuorten palveluverkoston
ja oppilashuoltotyöryhmän kokouksissa sekä kouluyhteistyöllä.
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Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso 2016

Mittarit

Nuorisoyhdistysten tukeminen

Avustukset ja yhteistyö

Kasvatus- ja valistustyö

Kouluyhteistyön jatkaminen

Nuorisotoiminnan järjestäminen

Nuorisotalotoimintaa, kerhoja,
retkiä, leirejä ja tapahtumia
toteutetaan entisessä
laajuudessaan.

Toiminnan määrä- ja
laatukriteerit avustuksissa,
tilastot yhteistyötoiminnassa
Nuorten hyvinvoinnin arviointi
monialaisessa yhteistyössä
Kävijätilastot

Tunnusluvut
Yleis- ja kohdeavustuksia yhteensä
Leiriosallistujia
Kerhotoimintaan osallistujia
Nuokkarilla kävijöitä keskimäärin
Kopsamon nuorteniltojen kävij.keskim.
Nuorisotoimen retkiä
Tapahtumia

2014
17 500 €
62
31
7/ilta
3
1

2015
17 500 €
78
36
5/ilta
4/ilta
4
1

2016
17 500 €
80
40
10
10
4
1

Aluehallintovirastolta anottua vuosittaista kerhorahaa ei ole huomioitu
talousarviossa, vaan se näkyy vasta tilinpäätöksessä toimintatuottona, ja
toiminta mitoitetaan saadun avustuksen suuruuden mukaan.
Kuljetuspalvelukuluja on siirretty liikuntatoimelta nuorisotoimelle, jotta
molemmilla osastoilla määrärahoja yhtä paljon. Leirien ja KultTour –
viikkojen välttämättömiä kuluja (kuten vesitutkimukset, painokulut) on
huomioitu etukäteen.
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6.9 Liikuntatoimi
Tulosalueen esimies: nuoriso- ja liikuntasihteeri Henna Ruostila
Talousarvio 2016 /
Liikuntatoimi

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

20 793

25 000

25 100

0

25 000

25 000

Toimintakulut

-39 538

-54 000

-55 900

2,7

-56 000

-56 000

Toimintakate

-18 745

-29 000

-30 800

5,0

-31 000

-31 000

Palvelukuvaus
Liikuntatoimen tehtävänä on seurojen liikuntatoiminnan tukeminen,
liikuntapaikkojen ylläpito sekä toiminnan järjestäminen. Järjestöyhteistyötä
ylläpidetään avustuksin, tiloin sekä yhteisin toiminnoin.
Pientä huoltoa ja kaluston uusintaa (kuntosali ja liikuntahalli) tehdään
tarvittaessa. Retkiä
järjestetään
osin
omana,
osin
yhteistyötoimintana Oriveden ja
Ruoveden kanssa. Järjestettyä
toimintaa ovat uima- ja urheilukoulut sekä jumppa tarvittaessa
täydentämään yhdistysten tarjontaa. Latuverkostoa ylläpidetään
ostopalveluna ja avustuksin.

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso 2016

Mittarit

Liikuntatoiminnan tukeminen

Avustukset (nuorisotoimen
budjetissa) ja yhteistyö

Toiminnan määrä- ja
laatukriteerit avustuksissa,
tilastot yhteistyötoiminnassa

Liikuntapaikkojen ylläpito

Liikuntahallin toiminnan
ylläpitäminen kalustohankinnoin
ja vuoroja jakamalla.
Latuverkkoa ylläpidetään
entisessä laajuudessaan.
Uima- ja urheilukoulut, retket
sekä jumppa (tarvittaessa)
järjestetään entisessä
laajuudessaan.

Tilojen käyttöaste ja
käyttäjäpalaute

Liikuntatoiminnan järjestäminen

Kävijätilastot
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Tunnusluvut
Urheilukoulu osallistujia
Uimakoulu osallistujia

2014
48
45

2015
35
41

2016
50
50

Kuntosalin käyttäjiä keskimäärin
Yleisjumpan osallistujia (kevät)
Liikuntatoimen retkiä
Tapahtumia

123
13
2
-

124
1
1

130
2
1
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7 TEKNINEN TOIMI
Vastuualueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2 2017

TS3 2018

1 067 141

1 251 000

1 166 440

-6,8

1 166 000

1 166 000

Toimintakulut

-1 078 821

-1 149 000

-1 154 530

0,5

-1 155 000

-1 155 000

Toimintakate

-11 680

102 000

11 910

-88,4

12 000

12 000

Poistot

-419 932

-459 000

-460 800

0,5

-461 000

-461 000

Tilikauden tulos

-431 612

-356 000

-448 890

26,1

-449 000

-449 000

Talousarvio 2016 /
Tekninen toimi

Toimintatuotot

7.1 Teknisen toimen hallinto
Tulosalueen esimies: tekninen johtaja Pekka Maasilta
Talousarvio 2016 /
Teknisen toimen
hallinto
Toimintatuotot

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2 2017

TS3 2018

4 966

Toimintakulut

-73 007

-83 000

-83 400

0,3

-83 000

-83 000

Toimintakate

-68 041

-83 000

-83 400

0,3

-83 000

-83000

Palvelukuvaus
Teknisen toimen toiminta-ajatuksena on luoda fyysiset edellytykset
asumiselle, elinkeinotoiminnalle ja vapaa-ajan vietolle kestävän kehityksen
periaatteet huomioon ottavalla toiminnallaan. Teknisen toimen tehtävänä
on huolehtia erityislailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta tulosalueillaan,
sekä huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta,
kunnossapito- ja käyttötehtävistä.
Tulosalueeseen kuuluvat tekninen hallinto ja toimistopalvelut. Teknisen
toimen hallinto vastaa toimisto- ja asiakaspalvelusta, henkilöstö- ja
taloushallinnosta sekä teknisen toimen vastuualueelle kuuluvista
projekteista. Seudullista yhteistyötä ja ostopalveluita pyritään lisäämään
teknisten palveluiden lisääntyvien velvoitteiden ja käytössä olevien
henkilöresurssien vuoksi.
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Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso 2016

Mittari

Monipuolinen ja kuntalaisten
arvostama laadukas
toimintaympäristö

Asiakastyytyväisyys

Asukkaiden ja yritysten
palautteet

Työilmapiiri, työolosuhteet ja
henkilöstön työtyytyväisyys
hyvällä tasolla

Sujuva sekä nopea sisäinen ja
ulkoinen asiakaspalvelu

Työtehtävien oikea-aikainen
hoitaminen

Henkilöstölle järjestetään
ammatillista koulutusta

Ajan tasalla olevat koulutukset

7.2 Kiinteistöt
Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta
Talousarvio
2016 /
Kiinteistöt

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos %

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

291 310

390 000

310 660

-20,4

311 000

311 000

Toimintakulut

-229 702

-274 000

-272 090

-0,7

-272 000

-272 000

Toimintakate

61 608

116 000

38 570

-66,8

39 000

39 000

Poistot

-176 893

-183 000

-188 200

2,6

-188 000

-188 000

Tilikauden tulos

-115 285

-67 000

-149 630

122,6

-150 000

-150 000

Palvelukuvaus
Tulosalueeseen kuuluvat teknisen hallinnon kiinteistöt, hallintokuntien
kiinteistöt sekä maa- ja metsätilat. Tekninen toimi vastaa määrärahojensa
puitteissa kiinteistöjen ylläpidosta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta,
peruskorjauksesta ja teknisestä kunnossapidosta. Eri hallintokunnille
annetuista palveluista peritään sisäisen tulona tukipalveluista aiheutuvat
kustannukset. Palvelut tuotetaan osaksi kunnan omana työnä ja osaksi
yksityisten yritysten toimesta. Vuokriin ei esitetä korotuksia. Metsänhoito ja
hakkuut suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti.
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Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso 2016

Seuranta

Asuntojen käyttöaste

85 %

Tilasto

Kiinteistöjen teknisen
kunnon seuranta

Huoltokirjan laadinta
kiinteistöille

Metsien hyvä hoito

Raivaus ja taimikonhoito

Tilojen käytettävyys

Tunnusluvut: Suoritteet

Metsätaloussuunnitelma

2013

2014

TA 2015

TA 2016

Asuntojen lukumäärä

38

38

38

38

Asunnoista vanhusten ja
erityisryhmien asuntoja

25

25

25

25

1198

1198

1198

1198

18

18

18

18

Muiden tilojen huoneistoala h-m

7696

7696

7696

7696

Maa- ja metsätilojen pinta-ala ha

384

384

384

384

Metsämaan pinta-ala ha

332

332

332

332

3

3

3

3

2

Asuntojen huoneistoala h-m
Muiden tilojen lukumäärä

2

Vuokrattavien alueiden pinta-ala

82

7.3 Pelastustoimi- ja ympäristönsuojelu
Tulosalueen esimies: tekninen johtaja Pekka Maasilta
Talousarvio 2016
/ Pelastustoimi ja
ympäristönsuojelu

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos %

TS2 2017

TS3 2018

Toimintatuotot

17 948

23 000

23 000

0

23 000

23 000

Toimintakulut

-181 523

-189 000

-189 160

0,1

-189 000

-189 000

Toimintakate

-163 575

-166 000

-166 160

0,1

-166 000

-166 000

Palvelukuvaus
Tulosalueeseen kuuluvat rakennusvalvonta, palo- ja pelastustoimi ja
ympäristönsuojelu. Viranomaislautakunnan ja rakennusvalvonnan tehtävänä
on
huolehtia
Juupajoen
kunnan
alueella
rakennusvalvonnan
viranomaistehtävistä sekä rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta.
Viranomaislautakunta on toimialariippumaton ja käsittelee ne asiat, jotka
lainsäädännön mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei
voi olla kunnanhallitus. Lisäksi viranomaislautakunta toimii kunnan
tielautakuntana.
Rakennusvalvonnalle kuuluu rakentamisen viranomaistehtävien ja niihin
liittyvän valvonnan, ohjauksen ja neuvonnan lisäksi mm. maa-ainesten oton
valvonta, korjaus- ja energianeuvonta sekä korjaus- ja energia-avustusten
käsittely ja päätöksenteko. Rakennusvalvonta antaa lisäksi erilaisia
toimivaltaansa kuuluvia lausuntoja. Yksityisen rakentamisen arvioidaan
pysyvät normaalia alemmalla tasolla yleisestä taloustilanteesta johtuen.
Palo- ja pelastustoimesta vastaa Pirkanmaan pelastuslaitos.
Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan
pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset
tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden
pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin
ja poikkeusoloihin varautuminen.
Pelastuslaitos toteuttaa myös ensihoitopalveluita osassa Pirkanmaata sekä
järjestää osaltaan ensivastetoiminnan lähes koko Pirkanmaalla. Tampereen
kaupungin pormestarin 26.10.2016 talousarvioehdotuksessa on esitetty
seuraavat tavoitteet ja mittarit pelastuslaitoksen toiminnalle:
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Tavoite
Palotarkastukset on
suoritettu
valvontasuunnitelman
mukaisesti.
Pelastuslaitoksen
toimintavalmiusaikavaatimus
on saavutettu
palvelutasopäätöksen
mukaisesti

Mittari
Suoritetut
määräaikaiset
palotarkastukset.

Työhyvinvointi on parantunut
työyhteisötaitoja
kehittämällä

Työhyvinvoinnin
matriisin tulokset

1.yksikönja
pelastustoiminnan
toimintavalmiusajan
saavuttaminen
riskiluokittain

Ympäristönsuojelupalvelut
ostetaan
Oriveden
kaupungilta.
Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oriveden ympäristölautakunta,
jossa on edustaja Juupajoelta.
Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy.
Kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen kaupungin
yhdyskuntalautakuntaan perustettu jätehuoltojaosto. Tampereen kaupunki
toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana. Jätehuoltojaoston tehtävänä on
päättää jätelaissa säädetyistä viranomaistehtävistä, joita ovat mm.
päätökset jätehuoltomääräyksistä, jätteenkuljetuksen järjestämisestä,
jätetaksan hyväksymisestä, jätemaksujen maksuunpanosta, jätetaksasta
tehdyistä
muistutuksista
ja
jätemaksujen
kohtuullistamisesta.
Jätehuoltojaoston kustannukset katetaan jätehuoltomaksuista.

Toiminnallinen tavoite
Rakennuslupien käsittelyaika

Tavoitetaso 2016

Seuranta

Käsittelyaika 2 - 4 viikkoa

Tilasto

TUNNUSLUVUT
Suoritteet

2013

2014

TA 2015

TA 2016

Myönnetyt rakennus- ja
toimenpideluvat

86

65

75

65

Joista asuinrakennuksia

7

1

4

2

Maa-ainesluvat

0

0

0

1
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7.4 Liikelaitokset
Tulosalueen esimies: tekninen johtaja Pekka Maasilta
Talousarvio
2016 /
Liikelaitokset

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos %

TS2 2017

TS3 2018

752 916

838 000

832 780

-0,6

833 000

833 000

Toimintakulut

-508 454

-519 000

-528 900

2,0

-529 000

-529 000

Toimintakate

244 462

319 000

303 880

-4,9

304 000

304 000

Poistot

-148.573

-152 000

-152 000

0

-152 000

-152 000

95 889

167 000

151 880

-9,3

152 000

152 000

Toimintatuotot

Tilikauden tulos

Palvelukuvaus
Tulosalueeseen kuuluvat kaukolämpölaitos, vesilaitos, viemärilaitos sekä
konekeskus. Tekninen toimi vastaa kaukolämpölaitoksen sekä vesi- ja
viemärilaitosten
käyttöja
kunnossapitotehtävistä
sekä
investointihankkeista. Kaukolämmön osto- ja myyntimäärät ovat
talousarviossa vuoden 2015 tasolla. Kulutus- ja perusmaksuihin ei esitetä
muutoksia. Vedenmyynnin oletetaan alenevan vuoden 2015 tasosta.
Veden käyttömaksua korotetaan 5 % ja jäteveden 10 %, sekä veden- ja
jäteveden perusmaksuja 5 %. Hintojen korotuksella kompensoidaan veden
myyntimäärän alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku sekä yleisen
kustannustason nousu. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen
kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien
mukaisena.
Vesihuollon toiminta-alue on määritelty ja hyväksytty 22.4.2002
valtuustossa. Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
vesihuoltolain (9.2.2001/119) mukaan. Toiminta-alue kattaa alueet joilla
kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on
tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan
elinkeino- ja vapaa-ajan toiminnan määrän tai laadun vuoksi. Talousarvion
suunnitelmakaudella vesihuoltolaitoksen toiminta-alue tullaan päivittämään.
Jätevedet johdetaan Oriveden tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle.
Juupajoelta johdettava vesimäärä mitataan Korkeakosken pumppaamon
yhteydessä sijaitsevalla jäteveden virtausmittausasemalla. Oriveden
kaupunki veloittaa Juupajoen kunnalta jätevesien vastaanottamisesta ja
käsittelemisestä jätevesimaksun, joka on 31 % kulloinkin voimassa olevasta
Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen taksan mukaisesta jäteveden
käyttömaksusta. Vuonna 2015 maksu on 1,04 €/m3. Käsittelymaksuihin on
talousarviossa varattu 100.000 €.
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Viemäriverkoston saneeraus on aloitettu 2015 Käpylästä, ja saneerausta
tulee vuosittain jatkaa vuotovesien hallitsemiseksi.
Vesihuoltolaki on uudistettu 1.9.2014. Muutos aiheuttaa velvoitteita mm.
vesihuollon varmuuteen, korvausvastuuseen palvelun keskeytyksestä,
toiminnan läpinäkyvyyteen ja raportointiin sekä muutoksia hulevesihuollon
järjestämisvastuuseen.
Uudistettuun vesihuoltolakiin sisältyy mm. seuraavat velvoitteet:






tiedot verkostojen sijainnista sähköiseen muotoon
toiminta-alueet, taajamat sekä vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston piiriin
saatettavat alueet kartalle
suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta
vesihuollon tietojärjestelmää (VEETI) koskeva säännös voiman 2016
Kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista. Vesihuollolle on
tilikausittain laadittava tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden
liitteenä olevat tiedot. Tase ja tuloslaskelma on laadittava kirjanpitolain (1336/1997)
säännösten mukaisesti. Laitoksen on laadittava kirjanpitolaissa tarkoitettu
toimintakertomus.

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso 2016

Mittari

Normien edellyttämä
talousveden laatutaso

Ei laatupoikkeamia.

Vesistötarkkailut

Lylyn puhdistamon toiminta

Lupaehtojen täyttäminen

Puhdistamotarkkailut

Verkoston kestävyys

Verkoston peruskorjaus

Työilmapiiri, työolosuhteet ja
henkilöstön työtyytyväisyys
hyvällä tasolla

Henkilöstölle järjestetään
ammatillista koulutusta

Vesihuoltolain velvoitteet

Laissa määritellyt velvoitteet
ajan tasalla

Ajan tasalla olevat lain vaatimat
koulutukset
Kehityskeskustelut

TUNNUSLUVUT
Suoritteet
Kaukolämpölaitos
Kaukolämpölinjojen pituus m
3
Kiinteistöjen lämmitettävä m
Ostettu kaukolämpömäärä MWh
Myyty kaukolämpömäärä MWh
Hävikki
Vesilaitos
Vesijohtoverkoston pituus m
3
Pumpattu vesimäärä, m
3
Laskutettu vesimäärä m
Verkostoon liittyneet kiinteistöt
Vesimaksutulot €

2013

2014

TA 2015

TA 2016

4 694
118 764
6679
5226
21,7 %

4694
120 870
6 671
5210
21,9

4 694
118 764
6 800
5 330
21,3 %

4694
118 420
6 600
5 220
21 %

118 557
159 870
107 979
805
200 885

118 557
172 785
101 588
812
201 828

118 557
150 000
102 000
815
222 200

118 557
150 000
97 200
820
224 700
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Viemärilaitos
Viemäriverkoston pituus m
3
Orivedelle pumpattu jätevesi m
3
Vastaanotettu jätevesi m
3
Laskutettu jätevesi m
Verkostoon liitetyt kiinteistöt
Jätevesimaksutulot €

58 439
93 519
118 200
80 723
489
221 734

59 349
86 312
109 313
73 246
493
215 462

59 349
86 300
97 000
73 600
500
228 600

59 349
97 000
109 300
69 960
505
252 100

7.5 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet
Tulosalueen esimies: tekninen johtaja Pekka Maasilta
Talousarvio 2016 /
Liikenneväylät,
puistot, yleiset
alueet

TP 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos %

TS2 2017

TS3 2018

Toimintakulut

-86 135

-84 000

-80 980

-3,7

-81 000

-81 000

Toimintakate

-86 135

-84 000

-80 980

-3,7

-81 000

-81 000

Poistot

-94 466

-123 000

-120 600

-2,0

-121 000

-121 000

Tilikauden tulos

-180 600

-207 000

-201 580

-2,7

-202 000

-202 000

Toimintatuotot

Palvelukuvaus
Tulosalueeseen kuuluvat rakennuskaavatiet, kevyen liikenteen väylät, yleiset
tiealueet, yksityistiet ja yleiset alueet. Yleisiin alueisiin kuuluvat puistot,
leikkipaikat ja uimaranta. Tekninen toimi huolehtii kaavateiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta. Hoitotyöt suoritetaan yksityisten urakoitsijoiden toimesta.
Vanhoja kaavateitä perusparannetaan talouden sallimissa puitteissa.
Puistot, leikkipaikat ja uimaranta pidetään kunnossa pääasiassa kunnan
omana työnä. Kustannusvastuu on latujen kunnossapitoa lukuun ottamatta
teknisellä toimella.
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Toiminnallinen tavoite ja seuranta

Tavoitetaso 2016

Mittarit

Kunnossapitostandardin toteuttaminen

Kunnossapitostandardi

Yhteydenotot

Ei onnettomuuksia

Onnettomuusmäärät

Katuvalaistuksen
uudistaminen

Uusitut valaisimet/vuosi %
valaisimien määrästä

Leikkivälineiden ja
ympäristön huolto

Ei onnettomuuksia

Katuvalaistuksen uudistaminen
Katualueiden turvallisuus

Leikkikentät

TUNNUSLUVUT
Suoritteet

2013

2014

TA 2015

TA 2016

Kunnossapidettävät
kaavatiet, lkm

60

60

60

60

Kunnossapidettävät
kevyenliikenteenväylät, km

3

3

3

3

Avustettavat yksityistiet, lkm

38

38

38

38

Avustettavat yksityistiet, km

80

80

80

80

Uimarannat, kpl

5

3

3

3

Puistojen ja muiden tilojen
pinta-ala

10

10

10

10
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TULOSLASKELMAOSA
Juupajoen kunnan tuloslaskelma

Tilinp. 2014

TA 2015

TA 2016

Muutos
%

TS2 2017

TS3 2018

Myyntituotot

920 339

896 000

826 900

-7,7

827 000

827 000

Maksutuotot

764 794

111 000

117 600

5,7

118 000

118 000

Tuet ja avustukset

159 793

43 000

37 000

-14

37 000

37 000

Muut toimintatuotot

189 024

203 000

186 700

-8,1

187 000

187 000

2 033 950

1 253 000

1 168 200

-6,8

1 168 000

1 168 000

Henkilöstökulut

-3 634 412

-3 313 000

-3 214 970

-3,0

-3 215 000

-3 215 000

Palvelujen ostot

-7 239 204

-7 604 000

-7 889 690

3,8

-8 029 000

-8 159 000

Aineet, tavarat ja tarvikkeet

-841 035

-658 000

-644 730

-2,1

-645 000

-645 000

Avustukset

-652 197

-190 000

-189 600

-190 000

-190 000

Muut toimintakulut

-169 057

-138 000

-144 200

4,2

-144 000

-144 000

TOIMINTAKULUT

-12 535 905

-11 903 000

-12 083 190

1,5

-12 223 000

-12 353 000

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-10 501 955

-10 650 000

-10 914 990

2,5

-11 055 000

-11 185 000

Verotulot

6 667 554

6 570 000

7 005 000

6,6

7 005 000

7 005 000

Valtionosuudet

4 953 362

4 663 000

4 470 000

-4,1

4 200 000

4 100 000

Korkotuotot

23 192

23 000

23 000

23 000

23 000

Muut rahoitustuotot

8 353

5000

5000

-2,0

5000

5000

Korkokulut

-62 153

-63 000

-70 000

11,1

-70 000

-70 000

Muut rahoituskulut

-43 419

-30 000

-30 000

-1,3

-30 000

-30 000

Rahoitustuotot ja -kulut

-74 028

-65 000

-72 000

10,3

-72 000

-72 000

1 044 934

518 000

488 010

-5,7

78 000

-152 000

Suunnitelman mukaiset poistot

-467 689

-485 000

-485 300

0,1

-485 000

-485 000

Poistot ja arvonalentumiset

-467 689

-485 000

-485 300

0,1

-485 000

-485 000

-91,7

-407 000

-637 000

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset kulut

-29 297

Satunnaiset tuotot ja kulut

-29 297

TILIKAUDEN TULOS

547 948

33 000

2710

Poistoeron muutos

10 571

11 000

10 500

11 000

11 000

Varausten ja rahastojen muutokset

10 571

11 000

10 500

11 000

11 000

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

558 519

43 000

13 210

-396 000

-626 000

Kertynyt yli-/alijäämä

885 000

928 000

941 210

545 210

-80 790

Varausten ja rahastojen muutokset

-69,4
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Tuloslaskelman tunnuslukuja

TP 2013

TP 2014

TA 2015

TA 2016

TS 2017

TS 2018

Toimintatuotot (ulk.)

2143878

2033950

1253400

1168200

1168000

1168000

13 073794

12 535905

11 903480

12 083190

12 223000

12 353000

363379

1044934

517620

488010

78000

-152000

1205000

18045

485000

594000

650000

450000

-76426

547948

32620

2710

-407000

-637000

16,40

16,22

10,53

9,67

9,56

9,46

30,16

5790,71

106,73

82,16

12,00

-33,78

Vuosikate, €/asukas

178,13

513,23

257,52

245,35

39,14

-76,85

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)
€/asukas

159,95

434,68

461,45

472,97

273,32

-41,09

2040

2036

2010

1989

1993

1978

Toimintakulut (ulk.)
Vuosikate
Poistonalaiset investoinnit
Tilikauden tulos
Tunnusluvut
Toimintatuotot/Toimintamenot
%
Vuosikate %/Poistonalaisista
investonneista

Asukasmäärä
tilinpäätösvuoden lopussa

Vuosikate osoittaa kunnan/konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi
investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen
kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että
mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, tulorahoitus
on riittävä. Vuoden 2016 talousarviossa vuosikate ylittää niukasti poistot.
Suunnitelmavuosina vuosikate jää poistoja pienemmäksi ja v. 2018 se
kääntyy miinukselle.
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka
lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa
olennaisesti vaikuttaa satunnaiset tuotot tai kulut, mistä syystä
tulorahoituksen riittävyyden arviointia ei voida määritellä sen perusteella.
Vuoden 2016 talousarviossa tilikauden tulos on 2710 euroa.
Taseen kertyneeseen yli-/alijäämään on tiivistetty kunnan koko tuloshistoria.
Pitkän aikavälin tulorahoitustavoite voidaan asettaa taseen kertyneen yli/alijäämän perusteella. Kun kertynyt yli-/alijäämä jaetaan kunnan
asukasmäärällä, saadaan vertailukelpoinen tunnusluku kuntien välisessä
vertailussa. Vertailtavien kuntien tulee kuitenkin kuulua samaan
kuntakokoluokkaan.
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Tunnusluku
toimintatuotot
prosenttia
toimintakuluista
kertoo
maksurahoituksen osuuden toimintamenoista. Kunnan koko, toimintojen
yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat
tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja. Tunnuslukua voidaan
tulkita siten, että maksurahoituksen osuuden kasvu vahvistaa kunnan
tulorahoitusta.
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas
Tunnusluvun asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän
mukaista kunnan asukasmäärää. Pitkän aikavälin tulorahoituksen
tavoitearvon tulisi olla vähintään 300–400 euroa asukas. Talousarviovuonna
2016 kertynyttä ylijäämää on noin 470 e/ asukas. Vuosina 2017 ja 2018
kertynyt ylijäämä hupenee ja vuonna 2018 tunnusluku on miinuksen
puolella, mikäli kehitys jatkuu ennusteen suuntaisena.
Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista
Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, voidaan kunnan
tai kuntayhtymän tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen.
Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on
keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on
negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.
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INVESTOINTIOSA
INVESTOINTIOHJELMA

TP 2014

TA 2015

TA 2016

TS2 2017

TS3 2018

Tulot
Maa-alueet
Osakkeet ja osuudet
Rakennukset
Rahoitusosuus valtiolta avustus liikuntahalliin
(V.2015 toteuma 37 000€)
Rahoitusosuudet valtiolta Kopsamon
kevyenliikenteen väylä

29 297
86 000
150 000

Menot
Atk-hankinnat

- 42 600

- 15 000

Vanhustenhuolto
Vanhustentalo 2 peruskorjaus
Vanhainkodin muutostyöt
Päiväkodin peruskorjaus
Talonrakennuksen pieninvestoinnit
Liikuntahallin peruskorjaus
Koulujen peruskorjaus
Kaavateiden perusparantaminen
Kopsamon kevyenliikenteen väylä
Sahrajärvi-Kopsamo viemäröinti
Korkeakosken vesihuollon saneeraus

- 20 000

- 200 000

- 500 000

- 28 401
- 20 000
- 27 272
- 29 287

- 300 000

- 20 000

-300 000
- 50 000

- 200 000

- 48 010
- 21 772

- 30 000
- 120 000

- 30 000
- 100 000

- 30 000
- 100 000

- 30 000
- 200 000

Investoinnit yhteensä
Inv/Käyttöomaisuuden osto

- 42 600

-15 000

-

-

-

Inv/Rakennuttaminen

-154 742

- 470 000

Inv/Käyttöomaisuuden myynti
Inv/Rahoitusosuudet valtiolta
Investointi Netto

29 297
150 000
-18 045

- 485 000

- 680 000 - 650 000
86 000
-594 000

- 450 000

-

-

-650 000

-450 000
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Investointiohjelma: Hankeluettelo
KIINTEISTÖT
Hanke 1
Toteuttamisaikataulu:
Toteutus:
Kuvaus:

Kustannusarvio:

Hanke 2
Toteuttamisaikataulu:
Toteutus:
Kuvaus:
Kustannusarvio:

Liikuntahallin peruskorjaus
2015 - 2016
Juupajoen kunta
Liikuntahallin peruskorjaus
Vuonna 2015 kuntosalin laajennus ja liikuntahallin salaojituksen
uusiminen
500.000 €
vuosi 2016 300.000 €
Vanhainkodin muutostyöt
2016 - 2017
Juupajoen kunta
Vanhainkodin muuttaminen
yksiköksi
700.000 €
vuosi 2016 200.000 €

tehostetun

palveluasumisen

LIIKENNEVÄYLÄT
Hanke 3
Toteuttamisaikataulu:
Toteutus:
Kuvaus:

Kustannusarvio:
Hanke 4
Toteuttamisaikataulu:
Toteutus:
Kuvaus:
Kustannusarvio:

Kaavateiden perusparantaminen, teiden valaistus
2016- 2019
Juupajoen kunta
Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen.
peruskorjaus ja päällystäminen.
Kaavateiden perusparannus: Kaavatiet 60 kpl.
400.000 €
vuosi 2016 50.000 €

Teiden

Kevyenliikenteen väylän rakentaminen
2019
Juupajoen kunta
Kevyenliikenteen väylän rakentaminen välille Pensaskuja –
Kantatie 58.
300.000 €

VESI- JA VIEMÄRILAITOS
Hanke 5
Toteuttamisaikataulu:
Toteutus:
Kuvaus:
Kustannusarvio:

Sahrajärvi-Kopsamo kunnallistekniikka
2016- 2018
Juupajoen kunta
Sahrajärvi-Kopsamo kunnallistekniikan rakentaminen.
100.000 €, vuosi 2016 30.000 €

Hanke 6
Toteuttamisaikataulu:
Toteutus:
Kuvaus:
Kustannusarvio:

Korkeakosken vesihuollon saneeraus
2015-2019
Juupajoen kunta
Käpylän ja Korkeakosken keskustan putkistosaneeraukset.
400.000 €, vuosi 2016 100.000 €
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RAHOITUSOSA
Juupajoen kunnan rahoituslaskelma
Kunnan toiminta

TP 2014

TA 2015

TA 2016

TS 2017

TS 2018

Vuosikate

1044934

517620

488010

78000

-152000

Satunnaiset erät

-29297

1015637

517620

488010

78000

-152000

Käyttöomaisuusinvestointien menot

-168046

-485000

-680000

-650000

-450000

Rahoitusosuudet investointeihin

150000

Tulorahoitus

Pakollisten varausten muutos
Tulorahoituksen korjauserät
Tulorahoitus yhteensä
Investoinnit

86000

Käyttöomaisuuden myynti
Investoinnit yhteensä

-18046

-485000

-594000

-650000

-450000

Toiminnan ja investointien rahavirta

997591

32620

-105990

-572000

-602000

Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennys

200497

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

614937

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

500000
-185000

-185230

-685000

-95100

Lyhytaikaisten lainojen muutos

-1769971

Rahoituksen rahavirta

-954537

-185000

-185230

-185000

-95100

Vaikutus maksuvalmiuteen

43054

-152380

-291220

-757000

-697100
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LIITTEET
Liite 1. Juupajoen kunnan talous lyhyesti
Juupajoki

TP 2013

TP 2014

TA 2015

TA 2016

20

20

21

21

Verotulot

6 347

6 668

6 570

7 005

Valtionosuudet

5 020

4 953

4 663

4 470

Vuosikate

363

1045

520

488

Poistot

-440

-468

-485

-485

Investoinnit, netto

-1205

-18

-485

-594

Vuosikate eur/asukas

178

513

258

245

Lainakanta eur/asukas

2205

2028

2074

1890

Vuosikate / poistot %

83

223

107

100

2040

2036

2010

1989

Veroprosentti
1 000 €

Tunnuslukuja

Asukasluku tilinpäätösvuoden lopussa

Kun vuosikate/poistot % -tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan
kunnan/konsernin tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan
kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat
kunnan/konserniyhteisöjen keskimääräistä vuotuista investointitasoa.
Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot.
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Liite 2. Juupajoen vesilaitoksen tuloslaskelma

JUUPAJOEN VESILAITOS TULOSLASKELMA
KÄYTTÖTALOUSOSA

TA 2016

Liikevaihto
Vesimaksut (ulk)

462100

Vesimaksut (sis.)

34630

Aineet ja tarvikkeet

-45490

Palvelujen ostot

-153680

Henkilöstömenot
Palkat

-48130

Henkilöstösivukulut

-15160

Poistot
Liikeylijäämä

-145700
88570

Rahoitustulot ja -menot
Korkomenot

-18500

Korvaus jäännöspääomasta

-50000

Ylijäämä ennen varauksia

20070

Poistoeron muutos
Varauksen vähennys
Tilikauden ylijäämä

20070
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Liite 3. Osastokartta
00000001
00000009
00001000
00001100
00001101

JUUPAJOEN KUNTA
INVESTOINNIT
HALLINTO**
KESKUSHALLINTO
KUNNANVALTUUSTO

01
01
02
03
04

00001110

KUNNANHALLITUS

04

00001120

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

04

00001130

TARKASTUSTOIMI

04

00001140

JOUKKOLIIKENNE

04

00001200
00001300
00001310

TALOUSTOIMI
HENKILÖSTÖPALVELUT
TOIMISTOPALVELUT

03
03
04

00001320

HENKILÖSTÖASIAT

04

00001400
00001600
00002000
00002100
00002200
00002201

ELINKEINOASIAT
TYÖLLISYYSTYÖT
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**
SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO
SOSIAALITYÖ
PERUSSOSIAALITYÖ

03
03
02
03
03
04

00002210

LASTENSUOJELU

04

00002220

KASVATUS- JA PERHENEUVONTA

04

00002230

PÄIHDEHUOLTO

04

00002240

VAMMAISHUOLTO

04

00002260

ASUMISPALVELUT

04

00002270

MUU SOSIAALITYÖ

04

00002280

TOIMEENTULOTURVA

04

KOKO KUNTA
KOKO KUNTA
Taso 02 (Vastuualue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 02 (Vastuualue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)

00002300 LASTEN PÄIVÄHOITO
00002400 KOTIHOITO

03 Taso 03 (Tulosalue)
03 Taso 03 (Tulosalue)

00002500

03

VANHAINKOTIHOITO

Taso 03 (Tulosalue)

97
00002600
00002610

PERUSTERVEYDENHUOLTO
TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

03
04

00002620

LÄÄKÄRIPALVELUT

04

00002630

HAMMASHUOLTO

04

00002640

MIELENTERVEYSTOIMISTO

04

00002700
00002800
00002900
00003000
00003100
00003200
00003300
00003400
00003500
00003600
00003700
00003800
00003810

ERIKOISSAIRAANHOITO
ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YT-ALUE
SIVISTYSTOIMI**
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO
PERUSKOULU
RUOKAPALVELUYKSIKKÖ
VARHAISKASVATUS
AIKUISKOULUTUS
KIRJASTO
KULTTUURITOIMI
NUORISOTOIMI
NUORISOTOIMEN HALLINTO

03
03
03
02
03
03
03
03
03
03
03
03
04

00003820

AVUSTUKSET

04

00003830

NUORISOTOIMINTA

04

00003900
00003910

LIIKUNTATOIMI
LIIKUNTATOIMEN HALLINTO

03
04

00003920

AVUSTUKSET

04

00003930

LIIKUNTATOIMINTA

04

00004000
00004100
00004200
00004300
00004400
00004500
00005000

TEKNINEN TOIMI**
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO
KIINTEISTÖT
PELASTUSTOIMI JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
LIIKELAITOKSET
LIIKENNEVÄYLÄT,PUISTOT JA YLEISET ALUEET
RAHOITUS**

02
03
03
03
03
03
02

Taso 03 (Tulosalue)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 02 (Vastuualue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 02 (Vastuualue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 02 (Vastuualue)

00005100
00005200
00005300
00005400

TOIMINNAN RAHOITUS
KORKOMENOT
KORKOTULOT
MUU RAHOITUS

03
03
03
03

Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)

00005500

POISTOERON MUUTOS

03

Taso 03 (Tulosalue)
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00009000
00009001
00009002
00009003
00009004
00009005
00009020
00009021
00009022
00009023
00009024
00009030
00009031
00009032
00009033
00009040
00009041
00009051
00009061
00009071
00009611

KUNNANHALLITUS/INVESTOINNIT
KIINTEÄ OMAISUUS/KHALL
IRTAIMISTO/KHALL
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS/INVESTOINNIT
SIJOITUKSET
KUNTAYHTYMÄOSUUDET
PERUSTURVA/INVESTOINNIT
TALONRAKENNUS/PERUSTURVA
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS/PERUSTURVA
IRTAIMISTO/PERUSTURVA
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS/PERUSTURVA
SIVISTYSTOIMI/INVESTOINNIT
TALONRAKENNUS/SIVISTYSTOIMI
IRTAIMISTO/SIVISTYSTOIMI
LIIKUNTAPAIKAT/SIVISTYSTOIMI
TEKNINEN TOIMI/INVESTOINNIT
TALONRAKENNUS/TEKNINEN TOIMI
IRTAIMISTO/TEKNINEN TOIMI
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS/TEKNINEN TOIMI
LIIKELAITOKSET/TEKNINEN TOIMI
TEIDEN RAKENTAMINEN

02
03
03
03
03
03
02
03
03
03
03
02
03
03
03
02
03
03
03
03
04

00009612

YLEISET ALUEET

04

00009711

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

04

00009712

KAUKOLÄMPÖLAITOS

04

Taso 02 (Vastuualue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 02 (Vastuualue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 02 (Vastuualue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 02 (Vastuualue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 03 (Tulosalue)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
Taso 04 (Tulosyksikkö
1)
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Liite 4. Tilivelvolliset
JUUPAJOEN KUNNAN TILIVELVOLLISET 2016
Valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymä luettelo tulosaluetasolla.
Osasto
1000
1100
1200
1300
1400
1600
2000
2100
2200
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500

Nimi
HALLINTO
Keskushallinto
Taloustoimi
Henkilöstöpalvelut
Elinkeinoasiat
Työllisyystyöt
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Sosiaali- ja terveyshallinto
Sosiaalityö
Kotihoito
Vanhainkotihoito
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveystoimen YT-alue
SIVISTYSTOIMI
Hallinto
Peruskoulu
Ruokapalveluyksikkö
Varhaiskasvatus
Aikuiskoulutus

Taso
02
03
03
03
03
03
02
03
03
03
03
03
03
03
03
02
03
03
03
03
03

Tilivelvollinen
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Tekninen johtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Sivistystoimenjohtaja
Sivistystoimenjohtaja
Sivistystoimenjohtaja
Ruokapalvelupäällikkö
Varhaiskasvatusjohtaja
Sivistystoimenjohtaja

3600

Kirjasto

03

Kirjastonjohtaja

3700

Kulttuuritoimi

03

Sivistystoimenjohtaja

3800

Nuorisotoimi

03

Nuoriso- ja liikuntasihteeri

3900

Liikuntatoimi

03

Nuoriso- ja liikuntasihteeri

4000

TEKNINEN TOIMI

02

Tekninen johtaja

4100

Teknisen toimen hallinto

03

Tekninen johtaja

4200

Kiinteistöt

03

Tekninen johtaja

4300

Pelastustoimi ja ympäristönsuojelu

03

Tekninen johtaja

4400

Liikelaitokset

03

Tekninen johtaja

4500

Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

03

Tekninen johtaja

