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Osallistujat
Nimi
Kivi Marko
Majala Jukka
Koivunen Päivi
Havanka Pentti
Jokinen Jyrki
Jokinen Sinikka
Kaitajärvi Merja
Korppoo Matti
Kuutti-Selkee Heidi

puheenjohtaja
1. vpj
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jäsen
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jäsen
jäsen

Kärkelä Irja
Leppänen Raimo
Marttila Virve
Mikkonen Taija
Neste Jouni

jäsen
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jäsen
jäsen

Pirttijärvi Pekka
Rinki Paula

jäsen
jäsen

Simonen Hanna-Leena
Simula Markku
Apell Harri
Viljanmaa Anita
Viitanen Eeva
Kiintonen Jukka
Pynnöniemi Hanna
Koivunen Tapio
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jäsen
saapui 16:08
Asiantuntija, tekninen johtaja § 51-52, 16:16-16:38
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varajäsen
varajäsen
varajäsen
§ 52

Poissa

Härkönen Mervi
Moisio Antti

jäsen
jäsen
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§47 - 54

Läsnä

Lisätiedot

poissa § 50,
16:13-16:16

saapui 16:08 poissa, §
52, 16:19-16:38
poissa § 52,
16:19-16:38

Allekirjoitukset
Marko Kivi
puheenjohtaja

Eeva Viitanen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Ruovedellä 22.12.2020
Pekka Pirttijärvi
Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä

Ruoveden kunnanvirasto 23.12.2020
Eeva Viitanen
pöytäkirjanpitäjä
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KV 21.12.2020 § 47

Hallintosäännön 87 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä
vähintään viisi päivää ennen kokousta valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.
Hallintosäännön 87 §:n mukaan KV:n kokouksen ajasta ja paikasta
on ilmoitettava niissä tiedotusvälineissä, joissa KV on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu tähän kokoukseen on lähetetty
16.12.2020 sekä annettu yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla ja KV:n päättämässä lehdessä
Kuntalain 58 §:n mukaan KV on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3
valtuutetuista on saapuvilla.
Valtuutettu, joka ei ole saapuvilla nimenhuudossa, merkitään pöytäkirjaan poissa olevaksi. Erikseen mainitaan, onko asianomainen ilmoittanut esteen vai ei.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa, onko KV laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

KV hyväksyi ehdotuksen
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Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
KV 21.12.2020 § 48

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua pöytäkirjan tarkastajiksi. Heille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
KV päätti toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan. Vuorossa Pekka
Pirttijärvi ja Hanna-Leena Simonen, varalla Anita Viljanmaa ja Pentti
Havanka.
KV päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 22.12.2020 klo 10.00.

Päätös

KV hyväksyi ehdotuksen
Merkittiin pöytäkirjaan, että Jouni Neste ja Markku Simula liittyivät
kokoukseen klo 16.08.
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Työllisyyden kuntakokeiluun osallistumisesta päättäminen
KH 27.01.2020 § 3
Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan liittyen käynnistetään
keväällä 2020 työllisyyden kuntakokeilut. Ruoveden kunnanhallitus
päätti 28.10.2019 § 152 kokeiluun hakeutumisesta osana
Pirkanmaan kuntien yhteistä hakemusta. Samassa yhteydessä
hyväksyttiin työllisyyden kuntakokeilua koskeva Pirkanmaan kuntien
välinen aiesopimus ja yhteisistä toiminnoista aiheutuvien
kustannusten jakamista koskeva sopimus liitteineen.
Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti 5.12.2019 Pirkanmaan kuntien
valinnan kokeilun jatkovalmisteluun. Pirkanmaan jatkovalmistelun
strategisena viitekehyksenä toimii kokeiluhakemus.
Lopullisesti kokeilualueista päättää eduskunta kokeilulain
hyväksymisen yhteydessä keväällä 2020.
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisten työvoima- ja
yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta
(kokeilulaki) julkaistiin kommentoitavaksi 20.12.2019 (liite 1). Työ- ja
elinkeinoministeriö järjesti 17.1.2020 hallituksen esitysluonnokseen
liittyvän kuulemistilaisuuden. Luonnosta hallituksen esitykseksi on
ollut mahdollista kommentoida Ota kantaa –palvelussa 24.1.2020
asti. Kommentteja käytetään hallituksen esityksen työstämisessä ja
viimeistelyssä. Tampereen kaupunki on antanut pormestarin
päätöksellä (23.1.2020 § 11) kirjallisen lausunnon luonnoksesta
hallituksen esitykseksi (liite 2). Lausunnossa otettiin huomioon
muiden Pirkanmaan kuntien kommentit sekä Kuntaliiton ja muiden
suurten kaupunkien vastaavat lausunnot.
Annetussa lausunnossa todetaan, että Tampere pitää hyvänä, että
kokeilulain keinoin annetaan halukkaille kunnille mahdollisuus
osallistua julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tuottamiseen. Laki
mahdollistaa kunnille toimivallan työllisyydenhoitoon kokeilulaissa
määritellyn asiakaskohderyhmän osalta sekä pääsyn TE-hallinnon
asiakastietojärjestelmään. Lisäksi lausunnossa todetaan, että
kokeilulakiesitysluonnoksen pykälätekstit ovat hyväksyttävissä. Sen
sijaan lakiesitysluonnoksen yleis- ja yksityiskohtaisissa perusteluissa
on kirjauksia, joihin toivotaan muutoksia. Tampereen lausunnossa
keskeisimpinä huomioina esitetään mm. että kokeilun tavoitteet tulisi
kertoa selkeämmin ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvina.
Kysymyksessä on jo kolmas kuntakokeilu. Hallitusohjelman
kirjausten ja Tampereen näkemyksen mukaan
palvelurakenneuudistuksessa tulisi päästä pysyvämpiin ratkaisuihin
ja kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestämisessä selkiyttää.
Kokeilulain perusteissa järjestämisvastuun käsite tulisi määritellä
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sen mukaisena kuin järjestämisvastuu yleensä käsitetään.
Ruoveden kunnanhallituksen päätöksen 28.10.2019 § 152
perustelutekstissä todettiin, että kokeilujen kaikki reunaehdot ja
kunnille valtiolta siirtyvä resursointi eivät hakeutumispäätöstä
tehtäessä olleet tiedossa. Jotta kunnat voivat sitovasti päättää
työllisyyden kuntakokeiluun osallistumisesta ja kokeilusta johtuvien
vastuiden vastaanottamisesta, hakeutumispäätöksen
perustelutekstissä edellytettiin seuraavien periaatteiden ja
suunnitelmien riittävän tarkkaa määrittelyä ennen lakiehdotuksen
lausuntomenettelyä: kokeilun resursoinnin ja ELY-keskusten kanssa
tehtävän hankintayhteistyön periaatteet, tarkennukset kunnan ja
valtion työnjaosta työttömyysturvatehtävässä ja -neuvonnassa,
työnhakijaksi ilmoittautumista koskevan prosessin sujuvuuden
takaaminen TE-toimiston ja kokeilualueiden välillä sekä
TE-toimistojen työnantajayhteistyön kohdentuminen kokeilualueiden
asiakkaille.
Kokeilun resursointi:
Kuntaliitto ja kuusi suurinta kaupunkia ovat neuvottelet työ- ja
elinkeinoministeriön, TE-toimistojen ja ELY-keskusten edustajien
kanssa TE-toimistojen henkilöstöresurssien jakoperusteista. TEM on
tehnyt erilaisia laskentamalleja ja vaihtoehtoja kokeiluihin siirtyvien
henkilötyövuosien osalta. Jakoperusteissa on pyritty huomioimaan
sekä kokeilualueiden että TE-toimistojen toimintaedellytykset
kokeilujen käynnistyessä. Jakoperusteissa on otettu huomioon mm.
siirtyvän asiakaskunnan palvelutarpeet, kokeilukuntien ja
TE-hallinnon välinen lainsäädännöllinen työnjako kokeilussa, yritysja työnantajapalvelujen järjestäminen koko maakunnan alueella
sekä työttömyysturvaan liittyvä kokeilualueille jäävä työ.
Valtakunnallisesti asiaa valmisteleva työryhmä on 7.1.2020
kokouksessaan päättänyt esittää resurssijakoa liitteenä olevan
mallin mukaisesti (liite 3). Tämän mallin voidaan katsoa olevan
kokeilukunnille esitetyistä vaihtoehdoista paras. Mallissa
Pirkanmaan kokeilualueelle olisi siirtymässä 126,0 henkilötyövuotta
(htv), josta Tampereen osuus on 79,7 htv:ä. Ylä-Pirkanmaan osuus
on 4,0 htv:ä, Länsi-Pirkanmaan osuus 8,0 htv:ä, Etelä-Pirkanmaan
osuus 9,8 htv:ä ja Tampereen kehyskuntien osuus 24,5 htv:ä.
Htv-luvut on laskettu vuoden 2018 tietojen mukaan ja ne tullaan
viimeistään helmikuussa 2020 täsmäyttämään vuoden 2019 tietojen
mukaan. TEM:stä saadun tiedon mukaan htv-luvut eivät tule
täsmäytyksessä ainakaan laskemaan.
Kokeilun resursointia tullaan tarkastelemaan myös kokeilun aikana
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työryhmän yhdessä sopimien periaatteiden mukaisesti. Alueelliset
luvut sisältävät vielä Tampereelle keskitettäviksi sovittujen
palvelujen resursoinnin. Muilta osin henkilöstön tehtävänkuvat ja
toiminta suunnitellaan alueilla kuntien välisenä yhteistyönä
lakisääteisten tehtävien toimeenpano huomioiden. TE-henkilöstö on
siirtymässä kokeilukuntien työnjohdon alaisuuteen virkamieslain 20
§ mukaisesti säilyttäen virkasuhteensa TE-hallintoon. Siirtyminen
perustuu siirtyvän henkilön, TE-toimiston ja vastaanottavan kunnan
suostumukseen. Näillä näkymin yt-prosessi käynnistyy
TE-hallinnossa helmikuun loppupuolella.
ELY-keskuksen kanssa tehtävän hankintayhteistyön periaatteet:
Pirkanmaan kokeilun valmisteluryhmä on käynyt Pirkanmaan
ELY-keskuksen kanssa neuvotteluja työllisyysmäärärahojen
käytöstä kokeilun aikana. Hankintayhteistyön periaatteet on
määritetty alueellisesti Pirkanmaalla. Vuodelle 2020 jo tehdyt julkisia
työvoimapalveluja koskevat hankinnat (ammatillinen
työvoimakoulutus, kotoutumiskoulutus, valmennus- ja
asiantuntijapalvelut, muut hankinnat) ovat työllisyyskokeilun
asiakkaiden käytössä. Palveluihin ohjaamisesta sovitaan
myöhemmin tarkemmin. Tulevien hankintojen osalta ELY-keskus
käynnistää valmistelu- ja suunnitteluyhteistyön työllisyyskokeilun
kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti.
Kunnan ja valtion työnjako työttömyysturvatehtävässä ja
-neuvonnassa:
Kuntakokeilujen aikana on tarkoituksena, että TE-toimisto vastaisi
työttömyysturvan perus- ja asiantuntijalausuntojen tekemisestä.
Asiakasprosessin sujuvuuden kannalta selvityspyyntöjen teko on
kokeilulaissa siirtymässä kunnille. Tämä on otettu huomioon
kokeilun htv-resursoinnin laskentaperusteissa.
Työttömyysturvatehtävien siirtoa TE-hallinnosta maksajille
valmistella tällä hetkellä valtakunnallisesti, ja on mahdollista, että
työnjakoon tulee muutoksia vuonna 2021.
Työnhakijaksi ilmoittautumisen sujuvuus:
Tampere kaupunki on neuvotellut valtakunnallisen KEHA-keskuksen
kanssa kokeilun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden siirrosta
kuntiin säädettävän kokeilulain mukaisesti. Asiakkaat tullaan
siirtämään tietokanta-script -siirtona tietojärjestelmässä asiakkaan
kotikunnan vastuulle. KEHA-keskuksen mukaan kokeilujen alussa
asiakassiirrot vievät koko maassa noin kaksi viikkoa. Myös kokeilun
aikana asiakaskohderyhmään kuuluvien asiakkaiden siirto tulee
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tapahtumaan tietojärjestelmän kautta. Kotikunta saa siirroista
vastaanottoilmoituksen. Uudet työnhakija-asiakkaat ilmoittautuvat
työnhakijoiksi TE-toimistoissa, joista asiakkaan palveluvastuun siirto
asiakkaan kotikuntaan tapahtuu. Pääsääntöisesti asiakkaat
ilmoittautuvat työnhakijaksi sähköisesti. Kolmannen maan
kansalaiset ilmoittautuvat valtaosin paperilomakkeilla ja heidän
asiakkuutensa TE-toimisto siirtää Tampereelle, jos kysymyksessä
on kotoutumisvaiheessa oleva asiakas. Työnhakijaksi
ilmoittautumisen sujuvuuden voidaan arvioida olevan uudessa
Pirkanmaan työllisyyskokeilussa parempi ja tarkoituksenmukaisempi
kuin vuosien 2017-2018 kokeilussa, mikäli KEHA:n kuvaama
toimintamalli toteutuu.
TE-toimiston työnantajayhteistyön kohdentuminen kokeilualueiden
asiakkaille:
Työnantaja- ja yrityspalvelujen henkilöstöresursointi jää
kokonaisuudessaan TE-toimistoille. TE-toimistot rakentavat
kokeilukuntien kanssa yhteisen toimintamallin työnantaja- ja
yrityspalvelujen osalta. Kokeilulaissa on määritelty yhteistyövelvoite
kokeilukuntien ja TE-toimiston kesken. Toimintomalleja
suunnitellaan parhaillaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.
Yhteenvetona voidaan todeta, että kokeilun hakeutumispäätöksessä
(KH 28.10.2019 § 152) edellytetyt kokeilun reunaehtojen
tarkennukset on saatu ja ne ovat hyväksyttävissä.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Viitanen ja kehityspäällikkö Sirkku
Mäkelä, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi
Kj:n ehdotus

Ruoveden kunta sitoutuu liitteenä 1 olevan hallituksen
esitysluonnoksen mukaisesti julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden
alueellista tarjoamista koskevaksi kokeilualueeksi.
Sitoutumisen ehtona on
ettei hallituksen esitys eduskuntakäsittelyssä syntyvine
muutoksineen merkittäviltä osin poikkea esitysluonnoksen sisällöstä
ja
että kokeilun resursointiin, hankintayhteistyön periaatteisiin,
työnjakoon työttömyysturvatehtävässä, työhakijaksi ilmoittautumisen
sujuvuuteen ja TE-toimiston työnantajayhteistyön kohdentumiseen
koskeviin reunaehtoihin ei tule merkittäviä Ruoveden kunnan
kannalta negatiivisia muutoksia valmistelun edetessä.
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Tärkeänä kokeilun onnistumisen kannalta pidetään sitä, että liitteenä
2 olevassa Tampereen kaupungin pormestarin antamassa
työllisyyskokeilulakiluonnosta koskevassa lausunnossa esitetyt
ongelmakohdat huomioidaan ministeriön lopullista lakiesitystä
annettaessa.
Käsittely

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja Eeva Viitanen täydensi
päätösehdotusta seuraavasti:
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat
asiakirjat ja tekemään niihin pieniä tarkennuksia.

Päätös

Ruoveden kunta sitoutui liitteenä 1 olevan hallituksen
esitysluonnoksen mukaisesti julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden
alueellista tarjoamista koskevaksi kokeilualueeksi.
Sitoutumisen ehtona on
ettei hallituksen esitys eduskuntakäsittelyssä syntyvine
muutoksineen merkittäviltä osin poikkea esitysluonnoksen sisällöstä
ja
että kokeilun resursointiin, hankintayhteistyön periaatteisiin,
työnjakoon työttömyysturvatehtävässä, työhakijaksi ilmoittautumisen
sujuvuuteen ja TE-toimiston työnantajayhteistyön kohdentumiseen
koskeviin reunaehtoihin ei tule merkittäviä Ruoveden kunnan
kannalta negatiivisia muutoksia valmistelun edetessä.
Tärkeänä kokeilun onnistumisen kannalta pidetään sitä, että liitteenä
2 olevassa Tampereen kaupungin pormestarin antamassa
työllisyyskokeilulakiluonnosta koskevassa lausunnossa esitetyt
ongelmakohdat huomioidaan ministeriön lopullista lakiesitystä
annettaessa.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat
asiakirjat ja tekemään niihin pieniä tarkennuksia.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä oli
asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 16.11 - 16.46 ja
poistui ennen päätäksentekoa.

KH
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Ruoveden kunnanhallitus päätti 28.10.2019 § 152 hakeutumisesta
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Pirkanmaan muiden kuntien kanssa ja hyväksyi kokeilua koskevan
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aiesopimuksen ja yhteisistä toiminnoista aiheutuvien kustannusten
jakamista koskevan sopimuksen.
Edelleen 27.1.2020 § 3 kunnanhallitus päätti Ruoveden
sitoutumisesta hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti julkisten
työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevaksi
kokeilualueeksi. Sitoutumisen ehdoksi asetettiin, ettei hallituksen
esitys eduskuntakäsittelyssä syntyvine muutoksineen merkittäviltä
osin poikkea esitysluonnoksen sisällöstä ja että kokeilun
resursointiin, hankintayhteistyön periaatteisiin, työnjakoon
työttömyysturvatehtävässä, työhakijaksi ilmoittautumisen
sujuvuuteen ja TE- toimiston työnantajayhteistyön kohdentumiseen
koskeviin reunaehtoihin ei tule merkittäviä Ruoveden kunnan
kannalta negatiivisia muutoksia valmistelun edetessä. Lisäksi
Tampereen kaupunginhallitus on pitänyt tärkeänä kokeilun
onnistumisen kannalta sitä, että Tampereen kaupungin antamassa
työllisyyskokeilulakiluonnosta koskevassa lausunnossa (pormestari
23.1.2020 § 11) esitetyt ongelmakohdat huomioidaan ministeriön
lopullista lakiesitystä annettaessa.
Työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun liittyvä erillislainsäädäntö
on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Kokeilulain on tarkoitus
tulla voimaan 1.1.2021. Kuntakokeilut päättyvät lakiesityksen
mukaan 30.6.2023.
Kokeilualueen kunnat vastaavat kokeilulain nojalla TE-toimiston
asemesta eräistä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa
laissa tarkoitetuista palveluista ja kotoutumisen edistämisestä
annetun lain mukaisista palveluista kokeilulaissa tarkoitetulle
kohderyhmälle. Lisäksi kokeilualueen kunnat todennäköisesti
antavat kohderyhmälle eräitä työttömyysturvalaissa tarkoitettuja
työvoimapoliittisia lausuntoja. Pirkanmaalla kokeilualueen kunnat
ovat alustavati sopineet eräiden palvelujen osalta järjestämisvastuun
siirrosta keskenään. Jotta kokeilualue olisi toimivaltainen kokeilun
käynnistyessä, tulee kuntien väliset yhteistyösopimukset olla
hyväksytty kunnissa ennen vuodenvaihdetta.
Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toiminta- ja
palvelumalli on valmisteltu laaja-alaisessa kuntien välisessä
yhteistyössä yhdessä kumppaneiden kanssa. Päävastuussa
valmistelusta on ollut Pirkanmaan kuntien nimeämä
valmisteluryhmä. Valmisteluprosessin johtaminen ja koordinointi on
hoidettu Tampereelta. Kunnat ovat osallistuneet kokeilua koskevien
sopimusten valmisteluun.
Kuntasopimus
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Kuntasopimuksella sovitaan Tampereen ja muiden kokeiluun
kuuluvien kuntien välisestä yhteistyöstä kuntakokeiluun sekä
kokeilulain toteuttamiseen liittyen. Kuntasopimuksessa sovitaan
siitä, miten yhteistyö toteutetaan ja pääsopimuksen velvoitteet
pannaan täytäntöön. Kuntasopimus on myös kokeilulakiin liittyvien
keskitettyjen palvelujen osalta Kuntalain 8 luvun 49 ja 54 §
mukainen sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta Tampereella.
Kuntasopimuksen liitteessä sovitaan Tampereelle keskitettyjen
tehtävien ja palvelujen kustannusten jaosta kuntien kesken.
Kuntasopimus liitteineen on valmisteltu kuntien syksyllä 2019
hyväksymien kokeilun aiesopimuksen ja
kustannustenjakosopimuksen pohjalta. Aiesopimukseen verrattuna
muuttuneet kohdat on kuntasopimuksessa merkitty punaisella
tekstillä. Muutokset perustuvat kokeilun valmistelun aikana
täydentyneeseen kokeilulainsäädäntöön (HE 87/2020 ja HE
114/2020) ja valtakunnallisiin valtionhallinnon linjauksiin,
TE-hallinnon toimijoiden kanssa laadittuun kokeilun
pääsopimukseen sekä Pirkanmaan kokeilukuntien yhteiseen
valmisteluun.
Yhteisten tehtävien osalta jaettavien kustannusten perusteet ja
palvelujen sisältö on avattu aiempaa täsmällisemmin. Tampereelle
keskitettyjen kotoutumisaikaisten työnhakija-asiakkaiden palvelujen
ja kotoutumista edistävien ohjaus- ja neuvontapalvelujen osalta
kustannustenjako pohjautuu kuntajohtajien linjaukseen palvelun
suoriteperusteisesta laskuttamisesta.
TYP-sopimus
Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa ajalla
1.1.2021-30.6.2023 Ylä-Pirkanmaan kunnat vastaavat kokeilun
kohderyhmään kuuluvien työnhakijoiden palvelusta
kokeiluhenkilöstön toimesta (kunnan ja TE-hallinnon siirtyvät
asiantuntijat) yhdessä Kelan kanssa. Tämän kohderyhmän osalta
työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ei näin ollen osallistu
TYP-asiakkaiden palveluprosessiin kokeilun aikana, vaan kunnat
vastaavat monialaisesta yhteispalvelusta myös työvoima- ja
elinkeinopalvelujen osalta työllisyyden edistämisen kuntakokeilulain
mukaisesti. TE-toimistoon jäävän monialaista tukea tarvitsevan
asiakaskohderyhmän osalta TYP-toiminnasta sovitaan liitteenä
olevan muutospöytäkirjan mukaisesti.
Kokeilun pääsopimus
Ptk tark. nimikirjaimet
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Tampereen kaupunki on neuvotellut useaan otteeseen Pirkanmaan
ELY-keskuksen, Pirkanmaan TE-toimiston ja KEHA-keskuksen
kanssa työllisyyden edistämisen kuntakokeilua koskevasta
pääsopimuksesta (yhteistyösopimus Pirkanmaan ELY-keskuksen,
Pirkanmaan TE-toimiston, KEHA-keskuksen ja Pirkanmaan
kaupunkien/kuntien välillä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta).
Pääsopimuksella on tarkoitus sopia osapuolten välisestä
yhteistyöstä, joka liittyy työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
annetun lain (xx/2020) toimeenpanoon ja tavoitteiden
toteuttamiseen.
Neuvotteluissa ei ole päästy yhteisymmärrykseen siten, että
sopimuksessa olisi riittävällä tavalla huomioitu kaupunginhallituksen
10.2.2020 tekemään päätökseen sisältyviä varaumia, kuten siirtyvää
resurssia, ELY-keskuksen kanssa tehtävän hankintayhteistyön
periaatteita sekä alueellisten rekrytointi- ja yrityspalvelujen
yhtenäisyyden varmistamista.
Neuvotteluja jatketaan ja kaupunginhallitus hyväksyy lopullisen
sopimuksen.
Kokeilun resursointi
Pirkanmaan kunnat ovat sitoutuneet kokeiluhakemuksessaan
integroimaan lakisääteiset ja yleisen toimialansa puitteissa
resursoimansa työllisyyttä edistävät palvelut työllisyyden
kuntakokeilun käyttöön. Hakeutumisvaiheessa Pirkanmaan kuntien
yhteenlaskettu resursointi kokeiluun yleisen toimialan puitteissa oli
vuositasolla noin 19,5 milj. euroa, josta henkilöstöresurssien osuus
oli noin 7,2 milj. euroa. Ministeriön edellyttämä 15 prosentin
panostus suhteessa kunnan osarahoittamaan työmarkkinatuen
maksuosuuteen täyttyy sekä kokeilualueen kokonaisuuden että
yksittäisten kuntien osalta. Tämän resursoinnin lisäksi kokeilun
käyttöön tulee huomattava osuus kuntien lakisääteisiin tehtäviin
liittyviä resursseja, joita laskelmassa ei ole otettu huomioon.
Lakisääteisten tehtävien kytkeminen kokeiluun vähintään
kaksinkertaistaa Pirkanmaan kuntien kokeiluun osoittamat resurssit.
Lisäksi kunnat hyödyntävät työllisyyden edistämisessä koko
ekosysteeminsä palvelutarjontaa (esim. elinkeino-, koulutus-,
sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut jne.).
TE-toimisto olisi siirtämässä 171,7 henkilötyövuotta vastaavan
määrän virkamiehiä kuntiin kokeilun tehtäviin kuntien suostumuksen
perusteella. Ruoveden osuus siirtyvästä henkilöstöstä on 0,7
henkilötyövuotta. Kunnat ovat määrittäneet TE-toimistosta siirtyvän
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henkilöstön tehtävät kokeilussa. Yhdistämällä kuntien ja valtion
resursseja ja toimivaltaa pyritään vaikuttavampaan työllisyyden
hoitoon. Pirkanmaan kuntien vastuulle siirtyisi kokeilussa yhteensä
noin 30 000 asiakasta kokeilulaissa määritellyn kohderyhmän
mukaisesti. Ruoveden osuus asiakasmäärästä olisi noin 150.
Valtion ensi vuoden talousarviota ei ole vielä hyväksytty, mutta
valmistelussa työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja Pirkanmaan
ELY-keskuksesta saadun alustavan tiedon mukaan vuodelle 2021
Pirkanmaan kokeilualueelle olisi tulossa palkkatuki- ja
starttirahapäätöksiä varten noin 15 milj. euroa
päätöksenteko-oikeutta. Valmennus- ja asiantuntijapalveluiden
uusien palvelujen määräraha kokeilualueelle olisi arviolta noin 5,5 6,5 milj. euroa vuodelle 2021. Valmennukset hankittaisiin
lähtökohtaisesti kokeilun käyttöön kokeilukuntien ELY-keskukselle
tekemien ehdotusten pohjalta.
Kotoutumiskoulutuksen osalta TEM:n määrittelemä arvio kiintiöstä
vuodelle 2021 olisi 3,8 milj. euroa. Kotoutumiskoulutus olisi
käytännössä kokonaan kokeilun asiakkaille ja koulutuksen sisältöä
on valmistelu kokeilun ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Täydentävän
ammatillisen työvoimakoulutuksen ml. yhteishankintakoulutus
määräarvio olisi noin 8 milj. euroa. Työvoimakoulutuspalvelut olisivat
sekä TE-toimiston että kokeilun asiakkaiden käytössä.
Koulutusesityksiä ovat tehneet niin TE-toimisto kuin kokeilukin.
Pääosa ammatillisesta työvoimakoulutuksesta toteutetaan
valtionosuusrahoitteisena, jossa määrärahat ohjautuvat suoraan
työvoimakoulutuksen järjestämisluvan omaaville oppilaitoksille.
Tarjonnasta on käyty yhteistä keskustelua valmisteluvaiheessa
ELY-keskuksen, TE-toimiston ja kokeilualueen kesken. Lisäksi
ELY-keskuksen hankkimaan Yrittäjyysbuusti-palveluun ohjattaisiin
asiakkaita sekä kunnista että TE-toimistosta.
TE-toimisto myöntää työvoimapoliittisia hankeavustuksia
pääsääntöisesti järjestöille ja kolmannelle sektorille. Vuoden 2021
määräraha-arvio on noin 1,6 milj. euroa. Työvoimapoliittisten
avustusten avulla syntyvät työllistymistä edistävät palvelut olisivat
pääsääntöisesti kokeilun kohderyhmän käytettävissä.
Alueiden edustajien nimeäminen johtoryhmään
Kokeilulle nimetään operatiivinen johtoryhmä. Johtoryhmän jäseniä
ovat kokeilukuntien alueelliset edustajat. Alueet, joita pyydetään
nimeämään edustajansa johtoryhmään, ovat Tampereen
kehyskunnat (kaksi jäsentä), Etelä-Pirkanmaan (1 jäsen),
Länsi-Pirkanmaa (1 jäsen) ja Ylä-Pirkanmaa (1 jäsen). Edustajille
nimetään varajäsenet.
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Lisätietoja:
kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä p. 044 7871 304, kunnanjohtaja
Eeva Viitanen p. 044 7871 300, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi
Kj:n ehdotus
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää
- hyväksyä seuraavat työllisyyden edistämisen kuntakokeilua
koskevat liitteenä olevat sopimukset sillä edellytyksellä, että kokeilua
koskeva lainsäädäntö tulee voimaan:
- kuntien välinen yhteistyösopimus työllisyyden
edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella
liitteineen ja Ylä-Pirkanmaan TYP-sopimuksen muutos
ajalle 1.1.2021-31.12.2021.
- merkitä tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan
TE-toimiston, KEHA-keskuksen ja Pirkanmaan kaupunkien/kuntien
välillä tehtävän yhteistyösopimuksen neuvottelutilanteen.
- valtuuttaa Tampereen kaupungin kuntasopimuksessa mainitulla
tavalla allekirjoittamaan ja hyväksymään Pirkanmaan
ELY-keskuksen, Pirkanmaan TE-toimiston, KEHA-keskuksen ja
Pirkanmaan kaupunkien/kuntien välillä tehtävän
yhteistyösopimuksen liitteineen.
- valtuuttaa Ruoveden kunnanhallituksen hyväksymään
pääsopimuksen.
- valtuuttaa Ruoveden kunnanhallituksen nimeämään operatiivisen
johtoryhmän Ylä-Pirkanmaan kuntien yhteisen jäsenen ja
varajäsenen.
- oikeuttaa Ruoveden kunnanjohtajan tekemään sopimuksiin
vähäisiä teknisluonteisia muutoksia.
Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen

KV 21.12.2020 § 49
Päätös
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Leader PoKo ry, uusi ohjelmakausi 2021-2027/Ruoveden kunnan osallistuminen
ohjelmakauteen ja ohjelmarahoitukseen
KH 14.12.2020 § 196
Ruoveden kunta on ollut mukana Maaseudun kehittämisyhdistys
PoKo ry:n järjestämässä Navigaattori nimisessä ohjelmassa vuosina
2014-2020. Vuosille 2021-2027 käynnistyy uusi ohjelmakausi ja
myös ennen sen käynnistymistä on tiedossa siirtymäkauden
rahoitus.
Kuntien tulee päättää osallistumisesta ohjelman rahoitukseen.
Kunnan rahoitus osuus pohjautuu asukaslukuun ja vuosittainen
osuus 5 € asukasta kohden. Ruoveden kunnan kuntarahaosuus on
arviolta 21 415 euroa vuodessa. Kustannus tarkentuu vuosittain
asukasluvun vahvistuttua. Kuntarahoitusosuus vuodelle 2021 on
budjetoitu elinkeinotoimen budjettiin.
Koska ohjelmakausi on vuosille 2021-2027 ja vaatii myös
taloudellisen sitoumuksen ohjelmavuosille, esitetään asia edelleen
kunnan valtuuston hyväksyttäväksi.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Eeva Viitanen p. 044 7871 300,
kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä p. 044 7871 304,
etunimi.sukunimi@ruovesi.fi
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Ruoveden kunta
osallistuu Leader PoKo ry:n ohjelmakaudelle vuosille 2021-2027,
hyväksyy kuntarahaosuuden 5 euroa asukasta kohden sekä
hyväksyy talousarvion vuosittaisen kustannuksen ohjelmakaudelle
2021-2027 kuntarahaosuuden mukaisesti.

Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen
Merkittiin pöytäkirjan, että Heidi Kuutti-Selkee poistui kokouksesta
osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi

KV 21.12.2020 § 50
Päätös

KV hyväksyi ehdotuksen
Merkittiin pöytäkirjaan, että Heidi Kuutti-Selkee poistui kokouksesta
osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi.
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Investointiohjelman muutos päiväkodin osalta
KH 14.12.2020 § 191
Vuoden 2020 talousarvioon siältyvässä investointiohjelmassa
uudelle päiväkodille on 2.100.000 euron varaus vuodelle 2020 ja
300.000 euron varaus suunnitelmavuodelle 2021. Valtuuston
30.11.2020 hyväksymässä, vuoden 2021 talousarvioon sisältyvässä
investointiohjelmassa aiemmin hyväksyttyä varausta ei ole.
Päiväkoti valmistui urakoiden osalta 30.10.2020, kuukautta ennen
sopimuksen mukaista valmistumisaikaa. Rakennusurakoissa
viimeinen maksuerä on 10% hankkeen kokonaiskustannuksista.
Tämä maksuerä olisi alkuperäisen suunnitelman mukaan ajoittunut
vuodelle 2021, mutta kohdistuu nyt vuodelle 2020.
Jotta investointiohjelma pysyy annetussa investointiraamissa, tulee
asia korjata investointiohjelman muutoksena.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarviossa
vuodelle 2021 esitetty 300.000 euron määrärahavaraus uudelle
päiväkodille siirretään vuodelle 2020.

Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen

KV 21.12.2020 § 51
Päätös
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Maanvuokrasopimus Vinsanvilla Oy:lle
KH 16.09.2019 § 147
Paula Rinki ja Seppo Lehtonen ovat lähestyneet kuntaa
kiinnostuksella vuokrata entinen Ruhalakoti perustamansa
matkailuyritys Vinsanvilla Oy:n nimissä.
Alueelle on valmisteilla kaavamuutos, jossa esitetään n. 1,1
hehtaarin kokoiselle alueelle matkailua palvelevien rakennusten
korttelialuetta. Alueelle saa sijoittaa majoitus- ja kokoustiloja sekä
toiminnan edellyttämiä huolto- ja saunarakennuksia. Yksittäisen
uudisrakennuksen kerrosala saa olla enintään 150 m2. Alueella saa
olla yksi asunto sellaista henkilökuntaa varten, jonka alituinen
läsnäolo alueella on välttämätön.
Korttelin rekentamisen tehokkuusluku on 0,2 eli rakennusoikeutta on
yhteensä 2200 m2 ja käytettyä rakennusoikeutta on n. 700 m2, joten
rakennusoikeutta saadaan kaavalla 1500 m2.
Tarkoitus on, että kunta vuokraa maanvuokrasopimukseen
sisältyvänä olemassa olevan kiinteistön ja vuokralainen vastaa
kustannuksellaan uusien rakennusten rakentamisesta sekä nykyisen
rakennuksen peruskorjausinvestoinneista.
Vuokra-aika on 25 vuotta.
Vuokralaiselle on etuosto-oikeus kiinteistön lunastukseen. Mikäli
vuokralainen haluaa ostaa kiinteistön omakseen, tehdään
kiinteistöarvio siltä pohjalta, kuin tilanne ja arvo on ollut
vuorasopimuksen allekirjoituksen ajankohtana.
Kunta sitoutuu lunastamaan vuokralaisen rakentamat kiinteistöt
maanvuokralain 34§:n mukaisesti. Mikäli arvonmäärittäminen ko.
pykälän mukaan markkinahintaisena ei ole mahdollista, määritetään
arvo siten, että 25 vuoden vuokra-ajan jälkeen arvo on 50%
uusinvestoinnista ja 0-vuoden jälkeen 90% investoinnista.
Investoinnin lunastusarvo määräytyy em. arvoista muodostettavalla
lineaarisella laskutavalla, mikäli lunastusikä sijoittuu tälle aikavälille.
Rakennuksen lunastusarvo A lasketaan kaavalla A=90-40x(å/25),
jossa å on rakennuksen ikä.
Kunnanhallitus on aiemmin käsitellyt ja päättänyt, että uusille
yrityksille annetaan toiminan käynnistämisen yhteydessä helpotusta
oikeudella siirtää vuokranmaksua siten, että ensimmäisten
kuukaisien ajan maksetaan osa vuokraa ja joka peritään korotettuna
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vuokrana takautuvasti toiminnan tasaannuttua.
Matkailutoiminnan on tarkoitus alkaa jo tämän vuoden puolella.
Kuitenkin lopullinen maanvuokrasopimus vahvistetaan ja
allekirjoitetaan, kun asemakaava on lainvoimainen. Näin ollen tulee
solmia väliaikainen sopimus siksi, kunnes lopullinen on
solmittavissa. Vuokranmaksuehdot ovat ennakkosopimuksessa
samat ja vuokra-aika katsotaan alkavaksi ennakkosopimuksella.
Kaavan tultua lainvoimaiseksi, Ruoveden kunta hakee määräalalle
lainhuudatuksen nimiinsä.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Viitanen, tekninen johtaja Harri Apell
ja kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä etunimi.sukunimi@ruovesi.fi.
Kj:n ehdotus

KH hyväksyy maanvuokrasopimuksen alustavana ja valtuuttaa
kunnanjohtajan käymään lopuulliset vuokrasopimusneuvottelut.
Mikäli asiassa ilmenee oleellisia muutoksia, asia tuodaan uudelleen
käsittelyyn.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Harri Apell ja
kehtyspäällikkö Sirkku Mäkelä olivat asiantuntijoina läsnä pykälän
käsittelyn ajan klo 8.35 - 8.46.

KH 20.11.2020 § 180
Asiassa ilmenneiden olennaisten seikkojen myötä sopijapuolet ovat
sopineet, että lopullista sopimusta ei tehdä ja alustava sopimus
raukeaa.
Toiminta entisessä Ruhalakodissa tulee jatkumaan ja Vinsanvilla
Oy:n kanssa on neuvoteltu kiinteistön vuokraamisesta
kiinteistövuokrasopimuksella maanvuokrasopimuksen sijaan.
Kj:n ehdotus

KH päättää, että maanvuokrasopimus puretaan, toiminta jatkuu ja
tehdään uusi kiinteistövuokrasopimus

Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen
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Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Jouni Neste poistui
kokouksesta § 179 jälkeen klo 11.34, loppukokouksen ajan
puheenjohtajana toimi Mervi Härkönen
KH 14.12.2020 § 192
Vinsanvilla Oy on teetättänyt kiinteistön kuntoa parantavia
rakennusteknisiä töitä vuokra-aikansa aikana kunnan omistamaan
kiinteistöön nimeltä Ruhalakoti. Hankkeet vaikuttavat kiinteistön
käyttöä parantavasti ja nostavat osaltaan kohteen käyttöikää.
Tämän kaltaiset työt luetaan luonteeltaan investoinneiksi. Töitä ovat
olleet mm. sauna ja suihkutilojen kunnostus- ja muutostyöt, keittiön
ilmanvaihdon rakentaminen ja sähkökeskuksen
vikavirtasuojausmuutokset.
Hankinnoista ja töistä on toimitettu laskukopiot kuntaan ja töiden
suoritukset on tarkastettu paikanpäällä. Investoinneiksi
hyväksiluettavien töiden hankinta-arvo vuokralaiselle on ollut
yhteensä 25.345,50 euroa, sis alv24%. Hankinta ei sisällä
vuokralaisen omaa työtä.
Nykyisessä (alustava) vuokrasopimuksessa 9§ määrittää
investointikorvauksen vuokralaiselle sopimuksen päättyessä.
Sopimuksen mukaisesti lunastusarvo on määritetty siten, että 25
vuoden vuokra-ajan jälkeen arvo on 50% investoinnista ja 0-vuoden
jälkeen 90% investoinnista. Investoinnin lunastusarvo määräytyy
em. arvoista muodostettavalla lineaarisella laskutavalla, mikäli
lunastusikä sijoittuu tälle aikavälille. Rakennuksen
lunastusarvoprosentti A lasketaan kaavalla A=90-40x(å/25), jossa å
on rakennuksen ikä.
Koska invessstoinnit on toteutettu pääasiassa vuoden aikana, on
hyväksi laskettava lunastusarvoprosentti A = (90-40x(1/25)) =
88,4%. Lunastusarvo on tällöin 22.405,42 euroa.
Jotta ko. hankinnat voidaan lukea investoinniksi kirjanpitoon, tulee
niille olla varaus kunnan investointiohjelmassa, jotta hankintameno
voidaan kirjata taseessa oikeaan menokohtaan.
Talousarvioon sisältyvässä investointiohjelmassa kohteelle ei ole
määrärahavarausta. Talousarvion muutospäätökset tekee
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kunnanvaltuusto.
Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Ruhalakodin
parannusinvestoinneille merkitään 22.405,42 euron määräraha
vuoden 2020 investointiohjelmaan.

Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen

Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Jouni Neste poistui
osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. Varajäsen Taija
Mikkonen oli paikalla pykälän käsittelyn ajan.
Pykälän puheenjohtajana toimi Mervi Härkönen

KV 21.12.2020 § 52
Päätös
Merkittiin pöytäkirjaan, että Jouni Neste ja Paula Rinki poistuivat
kokouksesta osallisuusjääveinä.
Tapio Koivunen toimi varajäsenenä pykälän käsittelyssä
Keskustelun aikana Anita Viljanmaa esitti, että investointeja ei
hyväksytä vuoden 2020 investointiohjelmaan. Sinikka Jokinen ja
Pekka Pirttijärvi kannattivat esitystä.
Pentti Havanka esitti, että asia jätetään pöydälle, esitystä ei
kannatettu.
Puheenjohtaja totesi, koska on tehty kannatettu muutettu
päätösesitys, suoritetaan äänestys. Kunnanhallituksen pohjaesitys
on JAA ja muutettu kannatettu päätösesitys on EI.
Äänestyksen tulos, hallituksen pohjaesitys 13 ääntä, muutettu
kannatettu päätösesitys 2 ääntä ja tyhjää äänesti 4.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli kunnanhallituksen
päätösesitys.
Valtuutettu Viljanmaa jätti asiasta eriävän mielipiteen.
Liitteet
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Valitusosoitus
KV 21.12.2020 § 54

KV päättää antaa tämän kokouksen päätöksistä kuntalain 90 §:n
mukaisen valitusosoituksen.

Päätös

KV hyväksyi ehdotuksen

Ptk tark. nimikirjaimet
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VALITUSOSOITUS (Ruoveden kunnanvaltuusto)
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä
Kieltojen
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät:
_§53____________________________________________________________
___
Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
VALITUSOSOITUS
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla kirjallisella valituksella.
§47-52, §54
omainen ja
Valitusviranomainen:
valitusaika
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42200 (vaihde)
Faksinumero: 029 56 42269
Aukioloaika: ma-pe klo 8:00 – 16:15
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Muu valitusviranomainen:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puhelinnumero: 029 56 43300
Faxinumero: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika 14 päivää, pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Asianosaisen suostumuksella päätös
voidaan antaa tiedoksi myös sähköisesti. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi
Ptk tark. nimikirjaimet
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kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kaavan tai muun rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan
tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 140 §:n mukaisesti asetettu
yleisesti nähtäville tietoverkkoon. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on
asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä
tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätöksiin haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa
valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen
toi-mittamin
en

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxilla tai
sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan
päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun.
Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

Pöytäkirjan
nähtävilläolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu kunnan internet-sivuille ____.____.20____
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään valtuuston pöytäkirjaan
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