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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ke 17.5.2017 klo 17.00–18.50 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Sakari Silén  puheenjohtaja 
 Matti Myllykangas varapuheenjohtaja   
 Hannaleena Huhtamäki ” 
 Manu Friman  jäsen 
 Raija Lehtimäki ” 
 Pirkko Rauhala ” 
 Markku Vuollo ” 
  
 Kosti Hietala  valtuuston puheenjohtaja 

Annika Muotka ”                varapuheenjohtaja 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Elli Rauhala  pöytäkirjanpitäjä 
 Merja Hietala  taloussihteeri 
 Jussi-Pekka Tammilehto tekninen osaston päällikkö 
   
Poissa 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (115 §) 
 
Asiat 115–129 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Sakari Silén   Elli Rauhala 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 29.5.2017, kunnantalo 
 
 
 
 
 Matti Myllykangas  Pirkko Rauhala 
 
 
Pöytäkirja on ollut ti 30.5.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä 
 
 
 
 
 Elli Rauhala 
 pöytäkirjanpitäjä 
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115 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten 
kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voi-
massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 
koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-
mielimissä (9 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähe-
tetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi 
päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään 
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen 
päättämällä tavalla. Toimielin päättää esityslistan julkaisemisesta Internet-
sivuilla. – Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajistolla on hallituksen  
kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 11 ja 17 §) 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsut-
tava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin 
asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsitte-
lyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. 
Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushen-
kilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätösvaltainen, 
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §). 

Hallitus päätti 9.1.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti nel-
jäntenä maanantaina klo 17 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsutaan kool-
le kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen  
kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekut-
sumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laa-
ditaan esityslista ja se postitetaan ennen kokousta, se toimitetaan myös 
hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, kunkin valtuustossa edustettuna 
olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle ja tarkastuslautakun-
nan jäsenille sekä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkai-
semisesta Internet-sivuilla. Tiedoksi annettava esityslista toimitetaan  
sähköisenä, ellei vastaanottaja toisin halua. Mahdollisuuksien mukaan  
esityslista toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta ja julkaistaan 
kunnan kotisivuilla. Kutsu ja esityslista voidaan toimittaa sähköisesti. 

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse 9.5. ja esityslista toimitettu12.5.  

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Elli Rauhala 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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116 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja 
nähtävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkas-
tetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan 
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös 
etätarkastuksen.  

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Matti Myllykankaan ja Pirkko Rauhalan.  
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117 § 
Talouden toteuma 1.1.–31.3.2017 

Taloussihteeri on tehnyt laskelmat talousarvion toteutumisesta  
1.1.–31.3.2017. Toteutumisprosentin tulisi olla tammi-maaliskuun osalta 
noin 25,0 % toimintakatteen tasaisen toteutumisen mukaan. 
 
Laskelmissa on tarkasteltu tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investoin-
tien toteutumista sekä käyttötalouden toteutumista sitovalla netto tehtävä-
tasolla. 
   
Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteutumisprosentti on 23,8 %. 
Talousarvioon verrattaessa toimintakulut ovat toteutuneet 23,3 % ja  
toimintatuotot 20,9 %. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakate on pie-
nentynyt 4,7 % (194 874 euroa). Verotulot ovat toteutuneet talousarvioon 
verrattuna 24,9 % ja lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. Kiinteis-
töverot tilitetään vasta loka-marraskuun aikana. Valtionosuudet ovat toteu-
tuneet 25,9 % ja noin 117 500 euroa suurempana kuin edellisenä vuonna 
vastaavana ajankohtana. Vuosikate on maaliskuun loppuun mennessä  
549 018 euroa ylijäämäinen ja edelliseen vuoteen verrattuna noin 317 000 
euroa suurempi. Poistoja ei ole vielä kirjattu, mutta poistojen laskennallisen 
kolmen kuukauden osuuden huomioiden tilikauden tulos on noin 400 000 
euroa ylijäämäinen. 
 
Talousarviossa on varauduttu 1,5 milj. euron pitkäaikaisen lainan nostoon. 
Ensimmäisen kvartaalin aikana uutta talousarviolainaa ei ole nostettu. 
Kuntatodistuksen nettolisäys on 200 000 euroa. Vanhoja lainoja on lyhen-
netty lyhennyssuunnitelman mukaisesti noin 430 000 euroa.  
 
Ensimmäisen kvartaalin aikana käyttötalous on toteutunut talousarvion 
mukaisesti. Vuosikate ja tulosennuste ovat hieman paremmat kuin edelli-
senä vuonna vastaavana aikana. 
 
Laskelmista toimitetaan kopio esityslistan ohessa. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen vuoden 2017 
tammi–maaliskuun osalta. 

 
Päätös Taloussihteeri esitteli talouden toteutuman ja poistui kokouksesta ennen 

asian käsittelyä. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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118 § 
Kunnan pankkitilien käyttöoikeudet ja luottokortti 
 

Kunnalla on tili seuraavissa pankeissa: 
– Pohjolan Osuuspankki 
– Nordea Pankki  
– Danske Bank. 
 
Pankkitilien käyttöoikeus on ollut kunnanjohtaja Sirpa Hartojoella 
(§113/18.4.2012), taloussihteeri Merja Hietalalla (§ 21/24.1.2011) ja  
kunnansihteeri/hallintojohtaja Katri Rantakokolla (§ 19/20.1.2015). Hallitus 
hyväksyi (§ 113/18.4.2012) luottokortin hankkimisen kunnanjohtaja  
Hartojoelle. Luottokortti on lakkautettu hänen irtisanouduttuaan. 

 
 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt  
 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan taloudenhoidosta 
ja siihen liittyvänä mm. rahaliikenteen ja sisäisen valvonnan sekä muun  
taloudenhoidon järjestämisestä. Rahatoimen hoitamisen toimivalta on 
määritelty hallintosäännön 28. §:ssä. Hallitus päätti 5.7.2012 lyhytaikaisen 
lainan ottamisen ja antamisesta ja ostorajoituksista päättää hallitus.  
 
Hallintosäännön 19 §:n mukaan asia päätetään toimielimen kokouksessa 
viranhaltijan esittelystä ja hallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja 
hänen ollessa poissa tai esteellinen hallintojohtaja. Toimielin voi erityisestä 
syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
 

Päätös Lasse Peltonen poistui esteellisenä paikalta asian käsittelyn ajaksi.  

Viranhaltijaesittelijää ei ollut paikalla, joten hallitus päätti ottaa asian käsi-
teltäväksi puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Hallitus totesi kunnanjohtaja Sirpa Hartojoelle myönnetyn kunnan pankki-
tilien käyttöoikeuden lakanneen ja myönsi käyttöoikeuden kunnanjohtajan 
avointa virkaa hoitavalle Lasse Peltoselle. Tilinkäyttöoikeus säilyy myös 
hallintojohtaja Katri Rantakokolla ja taloussihteeri Merja Hietalalla aiempien 
päätösten mukaisesti. 

Lisäksi hallitus hyväksyi luottokortin hankkimisen kunnanjohtaja Lasse  
Peltoselle kunnan Pohjolan Osuuspankin tilille ja määritteli luoton ylärajaksi 
7 000 euroa. 
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119 § 
Perusterveydenhuollon järjestäminen 
Dnro 48/27.2.2017 
 
– Kunnanhallitus 13.3.2017, 88 §  
 

Enontekiön ja Muonion kuntien sekä Muonion-Enontekiön terveydenhuol-
lon kuntayhtymän johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita keskusteli 
Lapin sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan kanssa 27.2.2017 kun-
tien perusterveydenhuollon järjestämisestä. 
 
Keskustelussa todettiin, että kuntayhtymän johtajan irtisanouduttua kun-
tayhtymän toiminta on jälleen tilapäisjärjestelyjen varassa ennen mahdolli-
sia rekrytointeja. Aiemmilla kerroilla johtajan rekrytointi on ollut haastavaa 
ja vienyt aikaa. Johtava lääkäri on lain mukaan oltava ja tähän tehtävään 
on saatava henkilö joka tapauksessa.   
 
Lapin sairaanhoitopiirillä voi olla kiinnostusta ottaa Enontekiön ja Muonion 
perusterveydenhuollon järjestäminen vastuulleen jo ennen määräaikaa  
soteen siirtymiselle. Sairaanhoitopiiri voi pilotoida ja toteuttaa siirtämistä 
pienemmällä yksiköllä ja saada näin kokemusta tulevaa sotea varten käy-
tännön tasolla. Siirtämistä voitaisiin harkita liikkeenluovutuksena.  
 
Keskustelun kuluessa päätettiin esittää hallituksille selvityksen tekemistä 
siitä, olisiko kuntayhtymän vastuulla olevan perusterveydenhuollon siirtä-
minen Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi hyödyllistä. 
 
Selvitysryhmään kuuluisivat kuntayhtymästä hoitotyön johtajat Anneli  
Kultima ja Sinikka Yliniemi sekä sairaanhoitopiiristä selvityshenkilö Miia 
Palo. Selvityksestä tulisi käydä ilmi vaikutusten arviointi, nykytila ja vaihto-
ehto sekä liikkeenluovutuksessa huomioitavat asiat. Siihen liittyisi myös 
sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäminen ja lähtökohtana on, 
että kuntayhtymän henkilöstön asema ei muutu mahdollisen siirron yhtey-
dessä. Selvityksen tulisi olla valmis 30.4.2017 mennessä. 
 
Mikäli selvityksen perusteella siirtämisestä on enemmän hyötyä kuin hait-
taa, siirron toteuttamista voitaisiin alkaa valmistella.  
 
Selvitystä ohjaisi ryhmä, johon kuuluisi edustus molempien kuntien sosiaa-
litoimesta, luottamushenkilöistä, talous- ja palkkahallinnosta sekä henkilös-
tön edustus.  Selvitys- tai ohjausryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantunti-
joita. Kuntayhtymän henkilöstöä informoitaisiin selvityksestä 17.3. Suunnit-
teilla on myös avoin työpajatyyppinen tilaisuus siirron vaikutusten arvioin-
nista 24.3. Tilaisuuteen toivotaan laajaa osallistumista sisältäen mm. luot-
tamushenkilöt, kuntalaiset ja järjestöt. 
 
Kunnan sosiaalijohtaja kannattaa selvityksen tekemistä, mutta kokousaika-
taulujen vuoksi asiaa ei ehditä käsitellä lautakunnassa ennen kunnanhalli-
tuksen 13.3. kokousta. 
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Enontekiön perusturvalautakunta esittää selvityksen tekemistä 7.3.  
kokouksessaan ja kunnanhallitus kokoontuu 20.3. Lapin sairaanhoitopiirin 
ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän hallitukset käsitel-
levät asiaa seuraavassa kokouksessaan.  

Muistio 27.2.2017 tapaamisesta ja ”Tunturien sotepilotti” -materiaali toimi-
tetaan esityslistan ohessa.  
 

Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy selvityksen tekemisen perusterveydenhuollon siir-
tämisestä sairaanhoitopiirille. Ohjausryhmään nimetään  
– luottamushenkilönä sosiaalilautakunnan puheenjohtaja ja varalle vara-

puheenjohtaja  
– viranhaltijajäsenenä sosiaalijohtaja ja varalle sosiaalityöntekijä 
– taloushallinnon edustajana hallintojohtaja ja varalle taloussihteeri. 
 
Kunta esittää, että kuntayhtymä nimeää ohjausryhmään taloushallinnosta 
vastaavan toimistosihteerin. 
 
Kunta tukee Enontekiön perusturvalautakunnan aloitetta saamenkielisten 
ja -kulttuurin mukaisten palveluiden järjestämisestä.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

— — 

 
– Kunnanhallitus 17.5.2017, 119 § 

 
Selvitys perusterveydenhuollon järjestämisvastuun mahdollisesta siirtämi-
sestä sairaanhoitopiirille ja sen vaikutuksista on valmistunut. Lainsäädän-
nöllinen taustaselvitys laadittiin asianajotoimisto Roihu Oy:ssä ja talousvai-
kutusten arvioinnin teki sairaanhoitopiirin talouspäällikkö. Selvityksen laa-
dinnassa hyödynnettiin sairaanhoitopiirissä aiemmin toteutettujen liikkeen-
luovutusten tausta-aineistoja. Terveydenhuollon kuntayhtymän henkilös-
tölle pidettiin info-tilaisuus ja toteutettiin sähköinen kysely osana toiminnan 
siirtymisen arviointia. Kunnat järjestivät asukkaille avoimet keskustelutilai-
suudet.  

Selvityksessä kuvattiin perusterveydenhuollon siirtämisen vaihtoehdot, vai-
kutusten ennakko-arviointi, toiminnan nykytila sekä liikkeenluovutuksessa 
huomioitavat asiat. Selvitystyössä perehdyttiin tarkemmin terveydenhuollon 
järjestämisvastuun ja tuottamisvastuun siirtämiseen sairaanhoitopiirille ja 
todettiin, että lainsäädäntö mahdollistaa molempien vaihtoehtojen toteut-
tamisen eikä sairaanhoitopiirin perussopimukseen ole tarvetta tehdä muu-
toksia.  

Järjestämisvastuun siirtäminen merkitsee kokonaisvastuun siirtymistä  
jakamattomana sairaanhoitopiirille ja päätösvalta toteutuu sen jälkeen sen 
päätöksentekoelinten kautta. Tarpeiden määrittely, ohjaus ja valvonta  
toteutuisivat sairaanhoitopiirin kautta terveydenhuoltolain 10 §:n rajoissa. 
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Järjestämisvastuu kunnilla ja palveluntuotanto sairaanhoitopiirillä 
 
Mikäli järjestämisvastuu olisi kunnilla ja vain palvelutuotanto siirtyisi sai-
raanhoitopiirille, kunnille jäisi ainakin periaatteellisesti merkittäviä vastuita, 
kuten ohjaus ja valvonta sekä etenkin yleinen yhdenvertaisten palvelujen 
turvaaminen ja tarpeiden määrittely.  
 
Tuotantovastuun siirtyessä päätöksenteko tapahtuisi kunnan toimielimissä. 
Kummankin kunnan tulisi vastata palvelutarpeen arvioinnista ja terveyden-
huollon järjestämiseen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä, esim. rekisterin-
pidosta ja vastaavan lääkärin tehtävistä. Kumpikin kunta hankkisi palvelut 
sairaanhoitopiiriltä perustuen sopimukseen.   
 
Pelkkä tuotannon siirtäminen todettiin hallinnollisesti monimutkaiseksi rat-
kaisuksi, eikä selvitystyöryhmä tämän perusteella kannata kyseistä vaihto-
ehtoa. 

 
Järjestämisvastuu kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirillä 
 

Päätöksenteon ja johtamisen näkökulmasta järjestämisvastuun siirtämisen 
etuna on päätöksenteon yksinkertaistuminen, koska yksi toimielin tervey-
denhuollon päätöksenteosta poistuu. Perusterveydenhuolto olisi samassa 
asemassa sairaanhoitopiirin muiden erikoissairaanhoidon tulosalueiden 
kanssa ja yhdyspinta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä 
tulisi organisaation sisälle eikä organisaatioiden välille.  
 
Tässä vaihtoehdossa suurin riski on henkilöstön ja asukkaiden näkökul-
masta päätöksenteon etääntyminen ja ettei perusterveydenhuollon toimin-
nan ja alueen erityispiirteitä tunnisteta. Tämän ohella on mahdollista, että 
yhteistyö kunnan muiden sektoreiden kanssa heikkenee, jos huomio kiin-
nittyy erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapintaan. Kunnan 
päätösvallassa ei sinänsä nykytilaan verrattuna tapahtuisi muutosta, sillä 
järjestämisvastuu on nytkin siirretty terveydenhuollon kuntayhtymälle. 
 
Terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä terveydenhuollon perus-
palvelut tarjottaisiin samoissa toimipisteissä kuin nykyisinkin. Asukkaiden 
näkökulmasta palveluiden saatavuus lähipalveluna voisi parantua ison  
organisaation rekrytointituen ja mahdollisten etävastaanotto- ja etäkonsul-
taatiopalveluiden kehittämisen myötä. Järjestämisvastuun siirtyessä asia-
kasmaksut alenisivat. 

 
Henkilöstö siirtyisi sairaanhoitopiirin henkilöstöksi liikkeenluovutuksena. 
Työntekijä säilyttäisi siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhtee-
seen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Henkilöstön näkemyksen mukaan 
perusterveydenhuollon toiminnan siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille toisi 
terveydenhuollon johtamiseen pysyvyyttä ja vahvuutta. Myös ammatillisen 
tuen vahvistuminen ja osaamisen kehittäminen nähdään mahdollisuutena 
siirron yhteydessä. Henkilöstön rekrytoinnin nähtiin vahvistuvan ison orga-
nisaation tukemana. 
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Toiminnan siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille olisi kunnille kustannus-
neutraali ratkaisu. 

       
Toteutuessaan Tunturien sote-pilotti edistäisi maakunnan sote-uudistuksen 
toteuttamista. Mikäli sote-uudistus toteutuu nyt suunnitellussa aikataulussa, 
voitaisiin kuntayhtymän toiminnan liikkeenluovutuksessa saatuja kokemuk-
sia hyödyntää muiden kuntien kanssa. Lisäksi reilun vuoden pilottiaikana 
ehdittäisiin luoda tarvittavia tiedolla johtamisen välineitä ja saada tulevalle 
maakuntajärjestäjälle ymmärrystä terveydenhuollon palveluista kokonai-
suutena. Erityisesti ymmärrys lisääntyisi sairaanhoitopiirille tyypillisten  
kauempana keskuskaupungeista olevan pienten asutuskeskittymien palve-
luiden tarpeista ja siitä, miten niihin vastataan. 

 
Työryhmä esittää mahdolliseksi menettelyksi järjestämisvastuun siirtämistä 
Lapin sairaanhoitopiirille. Samalla Muonion–Enontekiön terveydenhuollon 
kuntayhtymän toiminta siirrettäisiin liikkeenluovutuksena Lapin sairaanhoi-
topiirille.  
 
Päätökset laadittaisiin nykyisten valtuustojen päätöksillä ja päätökset  
toimeenpantaisiin vuoden 2017 aikana. Päätöksiin kirjattaisiin Muonion ja 
Enontekiön nykyisten palvelupisteiden säilyminen vähintään vuodet 2017 
ja 2018 sekä nykyisen palvelutason tuottaminen enintään nykyisellä kus-
tannustasolla vähintään vuodet 2017–2018.  
 
Muonion–Enontekiön alueelle perustettaisiin neuvottelukunta tuottamaan 
alueen näkökulmaa päätöksentekoon. Saamenkielisten palveluiden  
turvaaminen muutoksessa kuvataan yhteistyössä Enontekiön kunnan,  
Saamelaiskäräjien ja Lapin sairaanhoitopiirin kesken. Toimeenpanoa  
varten laadittaisiin erillinen projektisuunnitelma. 
 
Sosiaalilautakunta on käsitellyt asiaa 29.3. ja käsitellee edelleen 15.5.  
Esityksenä on, että lautakunta toteaa, että tehty liittymisselvitys nostaa 
esiin tärkeitä kehittämiskohteita perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon välisessä yhteistyössä. Siinä esiin nousseet haasteet toivotaan 
otettavan aktiiviseen yhteistyön kehittämiskohteiksi. Lisäksi lautakunta tul-
lee toteamaan, että mahdollista siirtoa valmistellessa tulee huomioida mm. 
siirron toteutuksesta aiheutuvista kustannusten jaosta sopimisesta ennak-
koon ja vuodeosaston kustannustenjaon tarkistaminen kuntien kesken.  
 
Enontekiön perusturvalautakunta käsitellee asiaa 9.5. kokouksessaan.  
 
Esityslistan ohessa toimitetaan liittymisselvitys ja muuta oheismateriaalia. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee liittymisselvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, 
että se päättää 
 

 siirtää kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun 
perusterveydenhuollon osalta Muonion–Enontekiön terveydenhuol-
lon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille; 

– liikkeenluovutuksesta, jolla Muonion–Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy työsopimuslain 

10 §:ssä tarkoitetulla tavalla Lapin sairaanhoitopiirin palvelukseen 

nk. vanhoina työntekijöinä sen mukaan, kun tätä koskevassa yksi-

tyiskohtaisessa henkilöstönsiirtosopimuksessa sovitaan;  

– valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja sopimaan sellaisista 

Muonion kunnan omistuksessa olevien tilojen vuokraoikeuden siir-

rosta Lapin sairaanhoitopiirille, jotka sairaanhoitopiiri tarvitsee järjes-

tämisvastuun toteuttamiseen; 

– valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan sellaisen järjestämisvastuun 

siirron edellyttämän irtaimen omaisuuden omistus- tai käyttöoikeu-

den luovutuksesta, jota sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun 

toteuttamiseen; 

– perustaa yhdessä Enontekiön kunnan kanssa perusterveydenhuol-
lon neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata perusterveyden-
huollon palvelujen ja siihen liittyen terveydenhuoltolain 10 §:ssä 
säädettyjen tavoitteiden toteutumista alueella. Neuvottelukunta voi 
tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kuntien kautta sairaanhoito-
piirille; 

– valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muonion–

Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yhteis-

ymmärryksessä Enontekiön kanssa kuntayhtymän perussopimuksen 

29 §:ssä tarkoitetulla tavalla sen jälkeen, kun edellytykset järjestä-

misvastuun siirrolle sairaanhoitopiirille ovat täyttyneet, ja tuomaan 

tätä koskevan esityksen valtuustolle;    

– järjestämisvastuun siirto tulee voimaan syksyllä 2017, ja sen edelly-

tyksenä on, että molemmat kuntayhtymän jäsenkunnat tekevät yh-

teneväiset päätökset, ja  

– valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaati-

mista täytäntöönpanotoimista. 

 

Päätös  Hannaleena Huhtamäki teki esityksen, että asian käsittelyä siirretään. Esi-

tystä ei kannatettu.   

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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120 § 
Metsähallituksen metsäomaisuus 
Dnro 77/21.4.2017 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on aloittanut valmistuneen esiselvityksen 
perusteella tuloksellisuustarkastuksen, jonka aiheena on Metsähallituksen 
metsäomaisuus. Tavoitteena on arvioida valtion maa- ja vesiomaisuuden 
hoidon tuloksellisuutta ja varmentaa eduskunnan talousarvion toteutumi-
nen metsäomaisuuden hallinnoinnissa. Tarkastusvirasto on pyytänyt Lapin 
matkailuelinkeinon liitolta haastattelua seuraavista teemoista: 

– Metsähallituksen liiketoiminta 
– yhteiset yhteiskunnalliset velvoitteet 
– julkiset hallintotehtävät. 

 
Lapin matkailuelinkeinon liitto on keräämässä matkailuyrittäjiltä kokemuk-
sia ja kannanottoja mm. maanvuokrauksesta ja -myynnistä, luontomat-
kailumahdollisuuksista, metsästys- ja kalastusmatkailusta ja yhteistyöstä 
luontopalvelujen kanssa. Koska elinkeinotoiminta liittyy myös kuntien 
maankäyttöön ja kaavoitukseen, järjestö on pyytänyt lausuntoa 5.5. men-
nessä siitä, onko Metsähallituksen toiminta ollut vastuullista esim. muuhun 
maankäyttöön nähden, onko muut elinkeinot, erityisesti matkailu, matkailu-
keskusten ympäristö, reitistöt ym., otettu huomioon. Haastattelu järjeste-
tään 12.5. 

Maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen on valmistellut lausunnon, ja määrä-
ajan takia se on jo toimitettu liitettäväksi Lapin matkailuelinkeinon liiton ai-
neistoon. 

Kunnan alueella on valtion omistamaa maata merkittävä määrä, joten hak-
kuilla on keskeinen vaikutus esim. elinkeino- ja virkistystoimintaan. Matkai-
luelinkeinon kehittäminen ja luonnon monipuolinen virkistyskäyttö takaavat 
parhaiten mm. koti- ja ulkomaisten matkailijoiden hakeutumisen paikka-
kunnalle. Toimitetussa lausunnossa tuodaan esille mm., miten 

– valtion metsien hakkuut ovat muuttaneet olennaisesti maisemanäkymiä 
ja virkistyskäyttöarvoja, mikä vaikuttaa suoraan matkailupalvelutuotan-
toon ja matkailunelinkeinon tulevaisuudennäkymiin 

– Metsähallituksen virkistyspalveluihin suunnattujen palvelujen keskitty-
minen pelkästään kansallispuistoon ja palveluvarustuksen purkaminen 
kansallispuiston ulkopuolisilta alueilta vaikuttaa mm. matkailuelinkeinon 
kehittämiseen 

– valtion maat ja laajat reittiverkostot ovat vakituisten asukkaiden ja mm. 
matkailuyritysten työvoiman viihtyvyyden kannalta keskeisiä, koska 
alueella ei ole esim. monipuolisia kaupunkimaisten keskusten tarjoamia 
palveluja eikä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia 

– esim. rantavyöhykkeiden hakkuut aiheuttavat muutoksia mm. jokien ja 
purojen virtaamiin ja kiintoainesten kulkeutumiseen kalojen kutu-
paikoille, mikä vaikuttaa mm. kalastusmatkailuun 
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– pitkällä aikavälillä saadaan parempi lopputulos, jos kaikki matkailu-
kalastuksen ja metsästysmatkailun lupamyynnit toteutetaan matkailu-
yritysten verkottumisen kautta, jolloin asiakaspalvelu ketjuuntuisi ja  
sisältäisi kaikki osiot maasto-opaspalveluita myöten ja vältyttäisiin  
eräiltä haittailmiöiltä. 

 
Lausunnossa viitataan myös Metsähallituksen hyvin hoitamaan kalastus- ja 
metsästyslupien markkinointiin ja myyntiin ja paikallisten asukkaiden eri-
tyisoikeuksien turvaamiseen. 

Metsätalouden harjoittamisella muiden alueellisesti tärkeiden elinkeinojen 
kanssa yhteen sovittaen turvataan pitkällä aikavälillä parhaiten Lapin veto-
voimaisuus. 

Lausunnosta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy toimitetun lausunnon. 

 
Päätös Keskustelun jälkeen hallitus päätti siirtää asian käsittelyä. 
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121 § 
Täyttöluvat lähihoitajien palkkaamiseen 
Dnro  
 

Kunnanvaltuuston 24.11.2014 hyväksymässä ja 14.12.2015 tarkistamassa 
talouden tasapainottamissuunnitelmassa on eräitä yleisiä periaatteita. 
Henkilöstöasioihin sisältyy virkojen ja toimien täyttämiseen ja yli kolmen 
kuukauden mittaisiin sijaisuuksiin tarvittava kunnanhallituksen lupa. Suun-
nitelmassa todetaan, että taseen alijäämän kattamistavoitteen saavuttami-
seksi käyttötalousmenoja tulee karsia ja mikäli talousarviossa ei pysytä, 
kunta varautuu lomauttamaan henkilöstön kahden viikon ajaksi. 
 
Vanhuspalveluspalveluiden vastuuhenkilöt ovat hakeneet täyttölupia lähi-
hoitajien sijaisuuksiin: 

 
– Kotipalvelussa lähihoitajan vuoden sijaisuus (työaika 75 %). Kolme ko-

tipalvelussa työskentelevää lähihoitajaa on hakenut 75 %:n työaikaa 
vuoden ajaksi. Osa-aikaisuuden myöntämisen perusteet ovat harkin-
nanvaraiset ja edellytyksenä osa-aikaisuuden myöntämiselle on, että 
sijaisuuteen saadaan täyttölupa. Sijaisuus alkaa sopimuksen mukaan.  

 
– Ojusniityn tehostetussa asumispalveluyksikössä lähihoitajan sijaisuus 

ajalle 1.9.2017–31.8.2018 (työaika 75 %). Kolme Ojusniityssä työsken-
televää lähihoitajaa on hakenut 75 %:n työaikaa. Osa-aikaisuuden 
myöntämisen perusteet ovat harkinnanvaraiset ja edellytyksenä osa-
aikaisuuden myöntämiselle on, että sijaisuuteen saadaan täyttölupa. 
 

– Kotipalvelun lähihoitajan sijaisuus ajalle 1.9.2017–31.8.2018 (työaika 
100 %). Kotipalvelussa työskentelevä lähihoitaja on hakenut työ-
vapaata kotipalvelusta ja ilmoittanut olevansa halukas työskentele-
mään Ojusniityssä sieltä osa-aikaisuutta hakeneiden lähihoitajien  
sijaisena.  Kotipalvelussa lähihoitajalla on 100 % työaika ja hän siirtyisi 
Ojusniittyyn 75 % työajalle. Työloman myöntäminen on harkinnanva-
raista ja sen edellytyksenä on, että sijaisuuteen saadaan täyttölupa. 

 
– Lähihoitajan sijaisuus ajalle 7.9.2018 asti (työaika 100 %). Kyse on 

Marjapaikassa, Ojusniityssä ja kotipalvelussa työskentelevien lähihoita-
jien osa-aikaisuudesta (työaika 75 %) sekä yhden osa-aikaeläkkeelle 
siirtyvän henkilön 75 %:n työajan hakemuksesta. Aiemmin osa-
aikaisten lähihoitajien sijaiseksi 7.9.2017 asti palkattu sijainen jäi laki-
sääteiselle perhevapaalle 18.4.2017. Lähihoitajat hakevat jatkoa osa-
aikaiselle työajalle 8.9.2017–7.9.2018 ja osa-aikaeläkkeelle jäävä lähi-
hoitaja hakee osa-aikaisuutta työnantajan päätöksen mukaisesti.  

     
Kahdella osa-aikaisuutta hakeneella lähihoitajalla on subjektiivinen oikeus 
osa-aikaisuuteen lapsen hoidon perusteella (Työsopimuslaki, luku 4, 4 §). 
Yhden lähihoitajan osa-aikaisuus on harkinnanvarainen ja myönnetään  
mikäli sijaisuuteen saadaan täyttölupa. 
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– Palvelukeskus Marjapaikkaan lähihoitajan hoitovapaan sijaisuus 
4.12.2018 asti (työaika 100 %). Sijaisuus alkaa sopimuksen mukaan.  

 
Tehtäviin on varattu määräraha sosiaalitoimen talousarviossa eikä niihin 
ole siirrettävissä korvaavia henkilöitä muualta vanhuspalveluista.  

Ehdotus  kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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122 § 
Terveyskeskuksen urakan kilpailuttamisvaiheen 
teknisen konsultin valinta 
Dnro 13/25.4.2016 
 

Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 rakentaa uuden terveyskeskuksen ja 
korjata vanhan terveyskeskuksen välttämättömiltä osin turvatakseen nykyi-
sen henkilöstön työturvallisuuden. Kunnanhallitus asetti 25.5.2016 uuden 
terveyskeskuksen suunnittelua ja rakentamista varten työryhmän, jonka 
tehtävänä on mm. ohjata hankesuunnittelua ja hankkeen toteutusta. Työ-
ryhmä esitti 28.11.2016 kahta seuraavaa toteuttamisvaihtoehtoa: 
– rakennetaan terveysasema ja tehdään suunnitelma lähikuntoutusosas-

tosta (lääketieteellinen ja kuntoutusosasto) 
– rakennetaan terveysasema ja lähikuntoutusosasto samaan aikaan.  
 
Hallitus päätti 30.1.2017, että hanketta jatketaan rakentamalla ensimmäi-
sessä vaiheessa terveyskeskus ja samaan aikaan suunnitellaan lähikun-
toutusosaston tiloja ja toimintaa erillisessä hankkeessa. Hallitus hyväksyi 
13.3. Inspira Oy:n tarjouksen terveyskeskushankkeen toteutusmallin selvit-
tämisestä ja kilpailutusprosessin suunnittelusta. Suunnitelma tulee olla 
valmis viimeistään 13.4.  

Inspira Oy:n selvitysraportti on toimitettu sähköpostitse ja se esitellään en-
nen kokouksen alkua. 

Ohjausryhmä kokoontui 18.4. ja teki ehdotuksen terveyskeskushankkees-
sa etenemisestä. Ehdotus on toimitettu hallitukselle. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
  Kunnanhallitus päättää, että 

- terveyskeskuksen rakennuspaikkana on nykyisen terveyskeskuksen tontti 
- kotihoidon tilat sisällytetään hankkeeseen 
- nykyisen terveyskeskuksen tilat suunnitellaan purettavaksi ennen uuden 

terveyskeskuksen rakentamista siltä osin, kuin niille ei voida osoittaa  
uutta käyttötarkoitusta 

- hankkeen toteutusmalliksi valitaan suunnittelua sisältävä KVR-urakka 
(kokonaisvastuurakentaminen) 

- hankintamenettelynä käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä 
- kilpailutetaan rakennuttajakonsultti hankkeelle 
- projektijohtajaksi nimetään kunnanjohtaja (varalla tekninen johtaja) ja  

projektiryhmänä toimii terveyskeskuksen suunnittelua varten 27.2.2017 
perustettu ohjausryhmä 

- pyydetään käyttäjätavoitteiden vastuuhenkilöksi avohoidon esimiestä  
Sinikka Ylinimeä, sekä hänen nimeämään itselleen varahenkilö 

- loppuvuodesta valtuustolle esitetään terveyskeskuksen hankintapäätös 
KVR-urakasta ja rahoitusmallista 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

— — 
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– Kunnanhallitus 17.5.2017, 122 § 

 
Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksen terveyskeskusurakan suunnittelua 
sisältävän KVR-urakan (kokonaisvastuurakentaminen) kilpailuttamisen 
neuvottelumenettelyllä.  
 
Pääpiirteittäin tehtävä sisältää hankintailmoitukseen ja alustavaan tarjous-
pyyntöön tarvittavien asiakirjojen laadinnan, neuvotteluvaiheen organisoin-
nin, tarjousten arvioinnin yhdessä tilaajan kanssa, sekä sopimusten laati-
misen ja selonottoneuvotteluihin osallistumisen.  
 
Hankinnan on arvioitu jäävän julkisten hankintojen tavara- ja palveluhan-
kintojen kynnysarvon alle (60 000 euroa).  Tarjouspyyntö on lähetetty 
3.5.2017 sähköpostitse Ramboll CM Oy:lle, Prodeco Oy:lle, ISS-Proko 
Oy:lle, TTC Inrapalvelut Oy:lle ja Insinööritoimisto H Kylmänen Ky:lle.  
Määräaikaan 11.5.2017 kello 16.00 mennessä saapui neljä tarjousta. 
 
Tekninen johtaja: ISS-Proko Oy:n ja TTC Infrapalvelu Oy:n tarjoukset hylä-
tään, koska ne eivät vastaa tarjouspyyntöä. Valitaan tehtävään pisteytyk-
sessä eniten pisteitä saanut Ramboll CM Oy:n.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus valitsee Ramboll CM Oy:n suorittamaan terveyskeskuksen 
rakennusurakan tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen KVR-urakan hankin-
tailmoitusta ja kilpailutuksen käynnistämistä varten sekä KVR-urakan kil-
pailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheen tehtävät sisältäen tar-
jousten arviointivaiheen ja sopimusten laatimisvaiheen tehtävät. 

 
Päätös   Teknisen osaston päällikkö selosti tarjoukset ja pisteytystaulukon ja poistui 

kokouksesta ennen asian käsittelyä. 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  



Muonion kunta   Esityslista/  8/2017 181  
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    17.5.2017 
 
 
 
123 § 
Uuden hallintosäännön hyväksyminen 

Lainsäädäntö 
 

Pääsäännön mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto.    
Kuntalain 14 §:ssä määritellään valtuuston tehtävät ja 39 §:ssä kunnan-
hallituksen asema ja tehtävät. Kuntalaissa korostetaan valtuuston vahvaa 
asemaa ja kokonaisvastuuta kunnan toiminnasta ja taloudesta. Hallitus 
vastaa mm. kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kuntakonsernin 
omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Merkittävä osa 
viranomaisten tehtävistä on määritelty suoraan erityislaissa. 

Valtuuston toimivallan siirtäminen on sääntösidonnaista eli siirto tehdään 
aina säännöllä – myös taksalla. Sen sijaan toimivallan edelleen siirtäminen 
(subdelegointi) on mahdollista yksittäisellä päätöksellä, esim. hallituksen 
päätöksellä lautakunnalle tai viranhaltijalle. Valtuusto voi yksittäistapauk-
sessa varata itselleen oikeuden asian ratkaisemiseen.  

Jos laissa jokin asia on säädetty valtuuston ratkaistavaksi, toimivaltaa ei 
ole mahdollista siirtää muulle viranomaiselle. Jos päättäjäksi on säädetty 
kunta, asia edellyttää valtuustokäsittelyä, ellei ratkaisuvaltaa ole siirretty; 
valtuusto voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille, luottamushenkilöille 
ja viranhaltijoille. Säännöillä valtuusto määrittelee siten oman asemansa 
kunnan päätösvallan käyttäjänä, päättää eri toimielinten välisestä työn-
jaosta ja ratkaisee, annetaanko kunnan viranomaiselle valta omalla pää-
töksellä siirtää toimivaltaansa edelleen. Siirtomääräykset voidaan kirjoittaa 
väljästi, ja ne voivat sisältää myös toimivallan käyttämiselle annettuja  
ehtoja. Siirtomahdollisuuden ulkopuolelle jäävät kuitenkin asiat, joissa  
päätösvalta kuuluu jollekin viranomaiselle esim. erityislain perusteella. 

Kuntien toiminnan ja toimintaympäristön muuttumisen takia kuntalakia on 
uudistettu. Laki tuli voimaan 1.5.2015, mutta merkittävä osa säännöksistä 
tulee voimaan vasta uuden valtuustokauden alusta eli 1.6.2017. Lakiuudis-
tuksessa on lähdetty siitä, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat koo-
taan hallintosääntöön. Säännön määräykset on sisällytetty 90 §:ään ja 
muutetun sääntelytavan takia määräykset on ryhmitelty uudelleen. Mää-
räykset koskevat hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja 
hallintomenettelyä ja valtuuston toimintaa. Kunnan tulee antaa tarpeelliset 
määräykset ainakin niistä asioista, jotka lainkohdassa luetellaan; sanalla 
tarpeellinen korostetaan säännön sisällön joustavuutta. Lain 91 §:ssä sää-
detään toimivallan siirtämisestä. Suomen Kuntaliitto on valmistellut sääntö-
mallin, jota voidaan soveltuvin osin käyttää kunnissa ja kuntayhtymissä. 
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Säännön määräykset ovat luonteeltaan suhteellisen pysyviä. Jos määrä-
tyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viranomainen ylittää 
toimivaltansa; valtuustokaan ei voi poiketa säännöstä sitä muuttamatta. 
Hallintosääntöä laadittaessa tulee arvioida, missä kohdin sääntöohjaus on 
tarpeellista ja mitä asioita voidaan ohjata esimerkiksi johtamisella ja suun-
nittelulla. Onkin pitkälti valtuuston harkinnassa, kuinka yksityiskohtaisesti 
esim. eri viranomaisten toimivallan jako ja tehtävät määritellään. Määrittely 
voi olla melko laajoina kokonaisuuksina mutta sen tulee kuitenkin olla niin 
täsmällistä, että toimivallan rajat ovat tiedossa (mm. kuntalaiset, valtuutetut 
ja kirjaamo tietävät). 

Valtuuston tulee päättää myös luottamushenkilöiden taloudellisten etujen 
perusteista, mutta ns. palkkiosääntö voi edelleen olla erillisenä. 

Valmistelu   

Nykyisellään kunnan hallinto ja sisäinen toiminta on järjestetty seuraavilla 
johtosäännöillä: valtuuston työjärjestys, hallintosääntö, hallituksen johto-
sääntö ja osastojen johtosäännöt. Näiden lisäksi on luottamushenkilöiden 
palkkiosääntö. 

Hallinto-osaston henkilöstötilanteen takia valmistelussa on lähdetty siitä, 
että tässä vaiheessa voimassa olevaan hallintosääntöön lisätään täysin 
uudet määräykset ja liitetään valtuuston työjärjestys ja johtosäännöt lähes 
sellaisenaan. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö säilyy erillisenä. 

Sääntöön on tässä vaiheessa otettu kuntalakiin lisätyt määräykset mm. 
konserniohjauksesta ja sopimusten hallinnasta, sidonnaisuusilmoituksista, 
osallistumis- ja vaikuttamistoimielimistä, hallituksen puheenjohtajan teh-
tävistä ja mahdollisuudesta sähköiseen päätöksentekoon. Säännöstä on 
poistettu sellaisia kohtia, jotka on siirretty lain tasolle, ja hallituksen ja  
lautakuntien tehtävistä eräitä kohtia muihin määräyksiin sisältyvinä. Mallin 
mukaisesti aikaisempaa kuntaliiton ohjeistusta on siirretty täydentämään 
esim. kokousmenettelymääräyksiä. Määräyksiä on pyritty ryhmittelemään 
uuden mallin mukaisesti. 

Käytännön tulkintaongelmia voi aiheuttaa mm. se, että toimialajohtosään-
nöillä on ollut etusija hallintosääntöön nähden; hallintosääntötarkistusten 
yhteydessä hallituksen ratkaisuvaltaan on siirretty useita mahdollisuuksia 
edelleensiirtoon ja hallitus on tehnyt niissä päätöksen. Kaikkia sääntöön 
siirrettyjä kohtia ei ole pystytty tarkistamaan, ovatko ne voimassa olevan 
lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden mukaisia. – Lainsäädäntö menee 
joka tapauksessa kunnan sääntömääräyksen edelle. (Mikäli lain säännös 
ja johtosäännön määräys ovat ristiriidassa keskenään, laki tulee johtosään-
töä hierarkkisesti ylemmänasteisena sovellettavaksi.) 
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Hallintokuntien on syytä tehdä mahdollisimman pian sääntöä täydentävät 
päätökset ja tarvittaessa tarkistaa myös tehtäväkuvaukset. Tavoitteena on, 
että sääntöuudistusta ja sen toimivuutta tarkastellaan ja tarkistettu ja yh-
teen sovitettu sääntö saadaan voimaan ensi vuoden alusta.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa voimassa olevien 
sääntöjen lakkaavan ja hyväksyy niiden pohjalta valmistellun hallintosään-
nön. Sääntö tulee voimaan kesäkuun alusta. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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124 § 
Poikkeamishakemus 
Dnro 71/12.4.2017 
 

Hakemus ja teknisen osaston selvitys 

Kari Angeria hakee lupaa poiketa asemakaavasta vaihtamalla asuinraken-
nuksen rakennusoikeutta talousrakennusten rakennusoikeudeksi. Hakijan 
tarkoituksena on rakentaa 48 m2:n autotallirakennus. 

Angeria omistaa Leinola nimisen kiinteistön (498–401–131–6) Tiurajärven 
asemakaava-alueella. Kiinteistön pinta-ala on 5 600 m2 ja siellä on jo ole-
massa asuinrakennus 66 m2 ja kaksi talousrakennusta, yhteensä n. 17 m2.  

Tiurajärven asemakaavan mukaan tontille on merkitty rakennusoikeutta 
asuinrakennukselle 200 m2, talousrakennukselle 15 m2, ja saunarakennuk-
selle 25 m2. Asemakaavasta poikkeamisella haetaan lupaa kahden talous-
rakennuksen rakentamiseksi sekä n. 50 m2:n rakennusoikeuden siirtämi-
seksi asuinrakennukselta talousrakennukselle. Poikkeamisen jälkeen tontil-
la olisi rakennusoikeutta asuinrakennukselle 150 m2, talousrakennuksille 
65 m2 ja saunarakennukselle 25 m2.   

Kunta on kuullut naapurit, eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta.  

Rakennuspaikka sijaitsee valtuuston 12.11.2001 hyväksymän kunnan  
osa-aluejaon mukaisella osa-alueella 3 Itä–Muonio ja Tiurajärven asema-
kaavan alueella.  

Teknisen osaston päällikkö puoltaa hakemusta 28.2. lausunnossaan. Haki-
ja on esittänyt erityisiä syitä poikkeamiselle. Poikkeamisluvalla ei muuteta 
tontin kokonaisrakennusoikeutta eikä sen myöntäminen ei aiheuta haittaa 
kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestä-
miselle. Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön 
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista (MRL 171 §).  

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 171 §:n mukaan poikkeamisen ratkai-
see kunta. Hallinto- ja johtosäännön mukaan rakennusjärjestyksestä poik-
keamisen ratkaisee kunnanhallitus. 

Tiurajärven asemakaavan mukaan tontille on merkitty rakennusoikeutta 
asuinrakennukselle 200 m2, talousrakennukselle 15 m2, ja saunarakennuk-
selle 25 m2. 

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-
selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei saa vaikeuttaa luon-
nonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoittei-
den saavuttamista. (MRL 171 §) 
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Poikkeamista ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään  

rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 
muita vaikutuksia. (MRL 171 §) 

Rakennuspaikan sijainnin osoittavasta kartasta toimitetaan kopio esityslis-
tan ohessa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan seuraavin perustein: Rakenta-
minen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle  

järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden ja rakennetun  

ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Se ei johda 
vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta muutoin merkittä-
viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakija on esittänyt erityisiä 
syitä poikkeamiselle.  

Päätös annetaan 31.5. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta 
antopäivästä lukien. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen (yhteenveto liitteenä nro 17). 
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125 § 
Ympäristötöiden työnjohtajan rekrytointi/täyttölupa 

Kunnanvaltuusto myönsi 20.3.2017 § 20 määrärahan ympäristötöihin ja 
työllistämiseen ja hallitus linjasi, että tekninen osasto vastaa työnjohdosta, 
töiden käytännön suorittamisesta ja palkkatuen hakemisesta.  

Töiden erityiseksi kohteeksi osoitettiin kesällä 2017 veneenlaskupaikat. 
Yksityisiltä maanomistajilta pyydetään kirjallinen lupa raivaustöitä varten.  

TE-toimistolta on tiedusteltu mahdollista työnjohtajaa ja työntekijöitä hank-
keeseen.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus antaa tekniselle osastolle tehtäväksi työnjohtajan rekrytoi-
misen ympäristötöitä ja ulkoilualueiden hoitamista varten. Palkkaus mää-
räytyy työpajaohjaajan palkkauksen mukaan ja työsuhde on voimassa 
enintään vuoden loppuun saakka.  

Tekninen lautakunta valitsee työnjohtajan.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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126 § 
Yksilö/työvalmentajan rekrytointi 

Työpajan kaikki toiminnot ovat muuttaneet saman katon alle alkuvuoden 
aikana Kaarnikkaan. Toiminta sisältää mm. puu- ja pyöräpajan, kirpputorin 
ja ser-kierrätystoiminnan hoitamisen. Työpaja hoitaa myös kunnan sisäisiä 
tehtäviä; mm. kokouskahvitusten tarjottavat, ruokakuljetuksen Marjapaik-
kaan, Ojusniittyyn ja päiväkodille viikonloppuisin ja muulloin lomien aikana, 
postinkuljetusta, muuttoja ja pieniä korjaustehtäviä. Työpaja huolehtii kaa-
topaikan aukiolon ja muuta kunnossapitoa jätehuoltoon liittyen. Kesän ai-
kana työpaja järjestää Torstaitori-tapahtumat viikoittain.  

Työpajalla toimii vastuuhenkilönä toistaiseksi voimassa työsuhteessa oleva 
yksilö/työvalmentaja. Tehtävää hoitava henkilö on jäämässä eläkkeelle 
loppuvuoden aikana ja samoin työllistetyn pajaohjaajan työsuhde päättyy 
syksyllä. Molemmat tulevat pitämään lomansa ennen työsuhteen päätty-
mistä. Työpajalle jää yksi toistaiseksi voimassa työsuhteessa oleva pajaoh-
jaaja. Kesän ajan lomien ja tehtävien hoitamisen vuoksi uusi yksi-
lö/työvalmentaja tulisi ottaa perehtymään tehtävään mahdollisimman pian. 

Yksilö/työvalmentajan rooli on merkittävä työpajan toimintojen järjestämi-
sessä. Yksilövalmennuksen tarjoaminen työpajan ja sen ulkopuolella ole-
ville asiakkaille perustuu pitkäjännitteiseen työhön ja luottamuksen raken-
tamiseen. Yksilövalmentaja on tärkeä osa eri verkostoja ja yhteistyön muo-
toja.  

Tehtävään on varattu määräraha talousarviossa. Pohjois-Suomen alue-
hallintovirasto on myöntänyt nuorten työpajatoiminnan avustusta kuluvalle 
vuodelle 30 000 euroa, avustusta haettiin noin 70 000 euroa. Avustus on 
vuosittain käytetty pääasiassa osaksi yksilö/työvalmentajan työvoimakus-
tannuksia.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus julistaa yksilö/työvalmentajan tehtävän haettavaksi ja mah-
dollisimman pian täytettäväksi. Tehtävään edellytetään ensisijaisesti sopi-
vaa sosiaalialan koulutusta, palkkaus määräytyy entisen mukaan ja työ-
suhteeseen sovelletaan KVTES:ia.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen siten, että tehtävään edellytetään 
sopivaa sosiaalialan tai muuta vastaavaa koulutusta. 
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127 § 
Kunnanvaltuuston jäsenet ja varajäsenet 

Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen 
ja luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään tulee toimittaa 
tiedoksi valtuustolle. 

Keskusvaalilautakunnan vahvistama luettelo jaetaan kokouksessa. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää saattaa kunnanvaltuustolle tiedoksi keskusvaalilau-
takunnan vahvistaman vuoden 2017 kunnallisvaalien tuloksen. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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128 § 
Muut asiat 
 

Merkittiin tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnanval-
tuuston 12.12.2016 § 65 tehdystä valituksesta (keskuskeittiön toiminnan 
siirtyminen). 
 
Hallitus keskusteli keskuskeittiöstä ja Damiko Oy:ltä tilatusta ruokahuollon 
kehittämissuunnitelmasta sekä Tuomaanpalon kaava-alueen tonttien hin-
nan määrittelystä. 
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129 § 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 
Valitusosoitus on liitteenä nro 18. 

 
 



  Liite nro 17 – kunnanhallitus 17.5.2017, 124 § 
Muonion kunta   Päätösyhteenveto   
Kunnanhallitus    
Puthaanrannantie 15     
99300 Muonio   17.5.2017, 124 § Dnro 71/ 
      12.4.2017 
      10 03 00 
 
Asia  Poikkeamispäätös 
 
Hakija  Kari Angeria 
  Hiirenhäntä 4 D 16, 01800 Klaukkala 
   
Rakennuspaikka Kunta Muonio (498) 
  Kylä Alamuonio (401) 
  Osa-alue 3 Itä–Muonio (kunnanvaltuusto 71/2001 §) 
  Tila Leinola RN:o 131:6  
  Pinta-ala  4 400 m2 
 
Hanke  autotallin rakentaminen 48 m2 
 
Kielto tai rajoitus Tiurajärven asemakaavasta poikkeaminen, rakennusten määrän muutos 

ja rakennusoikeuden siirto  
 
Kuuleminen  kunta on kuullut naapurit 
 
Ratkaisu 
 
Päätös  Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan.  
 
Perustelut  Hakija on esittänyt erityisiä syitä hakemuksensa tueksi.  

 
Rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle 
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei vaikeuta luonnonsuojelun 
eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavut-
tamista. Hanke ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, eikä 
sillä muutoinkaan ole merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuk-
sia. 

 
Voimassaolo ja Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen  
jatkotoimenpiteet antopäivästä lukien. 
 

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee säädetyssä järjestyksessä 
hakea rakennuslupa ja saada todistus poikkeamispäätöksen lainvoimai-
suudesta. Päätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päi-
vän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 
kirjaamosta, jonne pöytäkirjanote on sitä varten toimitettava. 

 
Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslain 171§ 
 
Julkipano  Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 
   
  Päätöksen antopäivä 31.5.2017. 



Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

Kokouspäivämäärä Liite 

 
17.5.2017  18 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, 

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 115–117, 119–120, 123, 127–129 
   

 
Seuraaviin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niistä voi tehdä kuntalain 134 §:n mukaan 

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 81 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  118, 121–122, 125–126 
 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 

valittamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
  

  
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  118, 121–122, 125–126 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, telefax 

 
Muonion kunnanhallitus 
osoite Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio 
faksi (016) 532 774 

 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa lasket-

taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
 
  



 
 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-

tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 

myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
  

 
Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

124 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika     päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta 

lukuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi    

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. 

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 

tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskir-

jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 

joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan 

alkamisen ajankohdasta. 

  



 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin 

hallintolain 12.§:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 

oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran-

omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 

lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1)
 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  
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