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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 24.4.2017 klo 17.00–19.40 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Sakari Silén  puheenjohtaja 
 Matti Myllykangas varapuheenjohtaja   
 Hannaleena Huhtamäki ” 
 Manu Friman  jäsen 
 Raija Lehtimäki ” 
 Pirkko Rauhala ” 
 Markku Vuollo ” 
 Markku Rauhlala varajäsen (Matti Myllykankaan varalla) 107 § 
 
 Olavi Airaksinen valtuuston varapuheenjohtaja 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Elli Rauhala  pöytäkirjanpitäjä 
 Jussi-Pekka Tammilehto tekninen osaston päällikkö 
 Tuomas Määttä Inspira Oy, videoyhteydellä 
 
Poissa 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (104 §) 
 
Asiat 104–114 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Sakari Silén   Elli Rauhala 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ti 2.5.2017, kunnantalo 
 
 
 
 
 Hannaleena Huhtamäki  Pirkko Rauhala 
 
 
Pöytäkirja on ollut ke 3.5.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä 
 
 
 
 
 Elli Rauhala 
 pöytäkirjanpitäjä 
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104 § 
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 11.4. ja esityslista postitettu13.4.  

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Elli Rauhala 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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105 § 
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 Hannaleena Huhtamäen ja Pirkko Rauhalan.  
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106 § 
Kunnanjohtajan avoimen viran hoitaminen 
Dnro 59/31.3.2017 
 

Kunnanvaltuusto valitsi 6.3.2017 kunnanjohtajan virkaan Lasse Peltosen ja 
varalle Hannu Kuuselan. Valinta on ehdollinen ja vahvistetaan tarvittavien 
selvitysten saamisten jälkeen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden 
koeaikaa ja kokonaiskuukausipalkka on 6 200 euroa. Valinnan vahvistami-
sesta päättää valtuusto tai täytäntöön panevana viranomaisena kunnan-
hallitus. 

Lasse Peltonen on 31.3. ilmoittanut ottavansa viran vastaan 18.4. alkaen 
ja samalla toimittanut lääkärinlausunnon. 

Matti Myllykangas on tehnyt valituksen valtuuston päätöksestä. Hän on  
valituksessaan 23.3. pyytänyt, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  
kumoaa valtuuston päätöksen kunnanjohtajan valinnasta. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n mukaan viranhaltijat jae-
taan toistaiseksi voimassa olevassa ja määräaikaisessa virkasuhteessa 
oleviin. Pykälässä säädetään myös niistä perusteista, jotka mahdollistavat 
viranhaltijan ottamisen määräajaksi. Perusteena voi olla mm. viranhaltijan 
oma pyyntö ja avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoi-
taminen. Jos viranhaltijan ottamispäätöksestä on valitettu, otetaan virkaan 
valittu yleensä avoimen viran hoitajaksi siihen asti, kunnes asia on lainvoi-
maiselle tuomiolla ratkaistu. 

Valtuuston valitseman viranhaltijan osalta hallitus voi ottaa viranhaltijan 
avoinna olevaan virkaan siihen kuuluvien tehtävien hoitamista varten sii-
hen asti, kunnes valittu henkilö ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä 
(hallintosäännön 44 §). 

Päätös Lasse Peltonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Viranhaltijaesittelijää ei ollut paikalla. Hallitus päätti ottaa asian käsiteltä-
väksi puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Kunnanhallitus merkitsee valituksen ja Lasse Peltosen toimittaman lääkä-
rinlausunnon tiedoksi ja toteaa, että lääkärinlausunto ei ole tuonut esiin  
estettä kunnanjohtajan virkaan ottamiselle. Hallitus nimittää Peltosen mää-
räaikaiseksi avoimen kunnanjohtajan viran hoitajaksi 18.4.2017 alkaen sii-
hen saakka, kunnes asiassa on saatu lainvoimainen päätös. Hakukuulu-
tuksessa mainittu kuuden kuukauden koeaika alkaa avoimen viran hoidon 
alkamisesta.  
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107 § 
Valitus kunnanjohtajan valintapäätöksestä 
Dnro 55/29.3.2017 
 

Matti Myllykangas on toimittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle vali-
tuksen kunnanjohtajan valintapäätöksestä (6.3.2017, 3 §), ja hallinto-
oikeus pyytää kirjeellään 28.3. valituksesta lausuntoa. Lausunto tulee  
toimittaa viimeistään 28.4.  

Myllykangas esittää päätöksen kumoamista todeten mm, että valtuuston 
päätös on moitittava jo käsittelytavan ja vailinnaisten tietojen antamisen 
osalta, mutta erityisesti hakuilmoituksen edellytyksistä poikkeamisen  
vuoksi. Valituksesta on 31.3. toimitettu kopio sähköpostiin hallituksen  
jäsenille ja valtuutetuille. 

Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnan etua valvoessaan halli-
tus antaa selityksen valitukseen, jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös-
tä ei tule kumota.  

Valmistelija kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 

Päätös Kunnanjohtaja Lasse Peltonen ja Matti Myllykangas poistuivat kokouksesta 
asian käsittelyn ajaksi. Myllykankaan tilalle tämän pykälän käsittelyn ajaksi 
saapui varajäsen Markku Rauhala. 

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

Keskustelun jälkeen hallitus päätti vaatia valituksen kumoamista liitteessä 
nro 14 esitetyin perustein. Hallituksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä  
allekirjoittavat lausunnon. 
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109 § 
Työntekijöiden osallistuminen Muonio juhlakuntoon -talkoisiin 
Dnro 57/31.3.2017 
 

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden teema on yhdessä. Vuoden 
aikana Muoniossa järjestetään erilaisia teemaan sopivia tapahtumia.  
Muonio-seura järjestää 30.5.2017 Muonio juhlakuntoon -talkoot katukuvan 
siistimiseksi. Myös koulujen oppilaat ja päiväkotien lapset osallistuvat tal-
koisiin. 
 
Suomi 100 -toimikunta esittää, että kunta osallistuu omalta osaltaan talkoi-
siin kunnan työntekijöiden työpanoksella (2 tuntia kukin työntekijä). Isom-
milla työpaikoilla talkoisiin osallistuminen voisi olla porrastettua. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus päättää, kunnan osallistuvan talkoisiin.   
 
Kunnan työntekijät osallistuvat katukuvan siistimiseen 2 tuntia kukin työn-
tekijä edellyttäen, että lakisääteiset palvelutehtävät pystytään hoitamaan 
asianmukaisesti. Kunkin yksikön lähiesimies vastaa talkoisiin osallistumi-
sen ja palveluyksikön tehtävien yhteensovittamisesta. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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110 § 
Uuden terveyskeskuksen rakentaminen  
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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111 § 
Asiakirjoja tiedoksi 

Eräistä kunnanhallitukselle saapuneista ja kunnanvirastossa valmistelluista 
asiakirjoista on laadittu yhteenveto mm. erilaisten päätösten ja yleiskirjei-
den tiedoksi antamista varten. Yhteenveto sisältää tietoa myös eräistä 
valmistelun jälkeen käsittelyyn tulevista asiakirjoista. 

Yhteenvetoon merkitään myös ne lauta- ja toimikuntien pöytäkirjat, joiden 
päätöksiin ei enää ole mahdollista käyttää otto-oikeutta. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteeseen nro 15 merkityt asiakirjat ja 
mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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112 § 
Muut asiat 
Lomarahan vaihtaminen vapaaksi  

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen neljänteen lukuun sisäl-
tyvien vuosilomasäännösten mukaan viranhaltija tai työntekijä ansaitsee 
jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa, jonka suu-
ruus on 2,8–4,2 prosenttia lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun 
varsinaisesta kuukausipalkasta. Lomaraha maksetaan heinäkuun palkan-
maksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita. Lomarahamääräyksiä 
sovelletaan myös opetus- ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus-
ten piiriin kuuluviin mutta tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 
piiriin kuuluviin ei. 

Kunnassa on käytetty mahdollisuutta lomarahan vaihtamiseen vapaaksi. 
Ammattijärjestöt eivät ole allekirjoittaneet paikallista sopimusta, mutta vaih-
toa on toteutettu henkilökohtaisin sopimuksin. Vuonna 2016 lomarahava-
paita käytti 47 työntekijää (101 työpäivää), säästövapaata 18 työntekijää 
(65 työpäivää) ja palkattomia 133 työntekijää (345 työpäivää).  

Kunnanvaltuusto päätti 24.11.2014 ja tarkisti 14.12.2015 talouden tasapai-
nottamissuunnitelmaa vuosille 2015–2018. Henkilöstömenojen vähentämi-
nen toteutetaan ensisijaisesti eläkkeelle jäämisten ja muiden muutostilan-
teiden yhteydessä sekä sairauspoissaolojen ja sijaisten vähentämistoi-
menpiteillä. Henkilöstölle suositellaan palkatonta virka- ja työvapaata. Muut 
mahdolliset henkilöstömenojen säästöt, kuten lomautus, harkitaan vuosit-
tain. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen ja päättää jatkaa lomarahan 
vaihtamista vapaaksi 22.2.2016 hyväksymänsä periaatteen mukaisena. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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113 § 
Muut asiat 
 

Kokouksen alkuvaiheessa Tuomas Määttä Inspira Oy:stä selosti etäyhtey-
dellä Inspiran tekemää selvitysraporttia uuden terveyskeskuksen rakenta-
misesta. ja teknisen osaston päällikkö mahdollista kuntien välistä yhteis-
työtä ympäristönsuojelussa. 
 
Hallitus keskusteli terveydenhuollon ajankohtaisista asioista mm. peruster-
veydenhuollon palveluiden järjestämisen tai tuottamisen siirtämistä Lapin 
sairaanhoitopiirille, keskuskeittiöstä ja Tuomaanpalon kaava-alueesta. 
 
Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan allekirjoittama sopimus FCG:n kiinteistö-
veroselvityksestä ja Redocap Oy:ltä tilaama valtuuston itsearviointi. Kun-
nanjohtaja tiedusteli johtajasopimuksen tekemistä. 
 
Hallinto-osaston työnvaativuuden arvioinnin tekemiselle annettiin jatkoai-
kaa toukokuun loppuun asti. 
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114 § 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 
Valitusosoitus on liitteenä nro 16. 

 
 



 

      Liite nro 14 

Muonion kunta  Lausunto    

Kunnanhallitus 

  

   24.4.2017 

 

 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

 

PL 489 

90101 Oulu 

 

 

28.3.2017/00539/17/2206 

 

Matti Myllykankaan valitus  

 

Kunnanhallitus vaatii valituksen kumoamista seuraavin perustein:   

 

Valituksessaan Matti Myllykangas vetoaa siihen, että kunnanvaltuuston 

päätös 6.3.2017, 3 §, on moitittava jo käsittelytavan ja vaillinaisten tieto-

jen antamisen osalta mutta erityisesti hakuilmoituksen edellytyksistä 

poikkeamisen vuoksi. Tämä johti pätevämmän hakijan (hakijoiden) syr-

jäyttämiseen ja virheelliseen päätökseen.  Myllykangas esittää valinnan 

kumoamista. Esityksensä perusteluina Myllykangas esittää seuraavia 

seikkoja: 

 

1. Kunnanjohtajan virka oli haettavana kolme kertaa. Matti Myllykankaan 

mukaan usea hakukierros johtui siitä, että kunnanhallituksen päätöksen 

perusteluissa 21.11.2016 todettiin, että ensimmäisen kierroksen haki-

joilla ei ollut tarvittavaa kokemusta kunnallishallinnosta ja -taloudesta.  

 

Kunnanhallituksen päätöksessä todetaan sanatarkasti, että ”kunnanhal-

litus päättää jatkaa kunnanjohtajan viran haluaikaa, jotta saataisiin  

useampia hakijoita, joilla on kunnallishallinnon ja -talouden riittävää 

kokemusta”. 

 

Hallituksen päätöksessä ei ole todettu, etteikö ensimmäisen kierroksen 

hakijoilla olisi ollut tarvittavaa kokemusta kunnallishallinnosta ja  

-taloudesta, mutta hallitus halusi useampia hakijoita, joilla on riittävää  

kunnallishallinnon  ja -talouden kokemusta.   

 

2. Myllykangas vetoaa siihen, että Psycon Oy:n tekemästä arvioinnin  

tuloksesta ei kerrottu valtuuston kokouksessa. Arviot perustuivat haas-

tatteluryhmän jäsenten omille poliittisille ryhmille lähettämiin tietoihin. 

 

  



 

 

 

 

Hallituksen (65 §) todetaan, että Psycon Oy:n henkilöarviointiraportti 

esitettiin haastatteluryhmälle. Haastatteluryhmään ovat hallituksen pää-

töksen (33 §) mukaisesti kuuluneet hallituksen puheenjohtaja, valtuus-

ton puheenjohtaja ja valtuustoryhmien edustajat sekä vt. kunnanjohtaja.  

Haastatteluryhmään kuuluneet valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat 

informoineet omia valtuustoryhmiään henkilöarviointiraporttien sisäl-

löstä. Kunnalla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa valtuustoryhmien 

sisäiseen tiedottamisen tapaan tai sisältöön.  

 

3. Valituksessaan Myllykangas kirjoittaa, että ensimmäisellä hakukierrok-

sella Peltosen ei katsottu täyttävän asetettuja vaatimuksia muutoin kuin 

soveltuvan korkeakoulututkinnon osalta.  

 

Asian käsittelyä koskevista asiakirjoista ei ole löydettävissä  

Myllykankaan väitettä vahvistavaa tietoa.   

 

4. Myllykankaan mukaan virkaan valitulla Lasse Peltosella kokemus pe-

rustuu luokan- ja erityisopettajana toimimiseen ja vajaan valtuustokau-

den mittaiseen toimintaan Hollolan kunnanvaltuutettuna ja alueen 

maakuntavaltuuston valtuutettuna. Myllykankaan mukaan tämä ei ole 

riittävä tai vertailukelpoinen peruste valinnalle eikä kokemukselle ja 

osaamiselle kunnallistaloudesta ja -hallinnosta. 

 

Lasse Peltonen on yhteiskuntatieteiden kandidaatin nuorisotyön opin-

noissaan suorittanut mm. kunnallispolitiikan opintoja (6 ov) ja hän on 

suorittanut opetushallinnon tutkinnon (8 ov), johon sisältyy julkisoi-

keuden, yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja opetus-

hallinnon opintoja.  

 

5. Ansiovertailussaan Hannu Kuuselan ja Lasse Peltosen välillä  

Myllykangas kirjoittaa, että Kuuselalla on takanaan jo vuonna 1994  

alkanut kunnallinen toiminta mm. koulun johtajana, rehtorina, projekti-

päällikkönä ja vuodesta 2010 alkaen sivistystoimen- ja perusopetus-

johtajana, korkeakoulutukintojen ja muun työuran ohella. 

 

6. Hannu Kuuselan ansiot ovat merkittävät, eikä kunta millään muotoa 

kiistä hänen kelpoisuuttaan kunnanjohtajan virkaan. Kunnanjohtajan 

valinta on kuitenkin suoritettu kunnan harkintavallan puitteissa koko-

naisarvioinnin perusteella painottaen valittavan viranhaltijan henkilö-

kohtaisia ominaisuuksia ja soveltuvuutta virkaan. Kuusela valittiin 

kunnanjohtajan virkaan Peltosen kieltäytymisen varalle.   

 

Pyydetyistä asiakirjoista viranhakuilmoitus ja yhteenveto sekä hallituk-

sen ja valtuuston päätökset ovat valituksen liitteenä. 

 

Muonion kunta 

 

 

   

 



Muonion kunta   Esityslista/  7/2017 1 (2) 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    24.4.2017  Liite nro 15 
 
 
 
Asiakirjoja tiedoksi 

 
1. Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.3.2017: Lukion kehittäminen 

 
2. Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.3.2017: Varhaiskasvatuksen tietotuotannon kehittä-

minen - VARDA 
 

3. Valtiovarainministeriö 27.1.2017: Vuotta 2018 koskevien kuntien yhdistymisesitysten 
toimittaminen 

 
4. Ympäristöministeriö 5.4.2017: Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle 

 
5. Valtionkonttori 16.3.2017: Sotilasvammalain mukaisista omaishoidon tuesta sekä 

avosairaanhoidon palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen ajalta  
1.1.–31.12.2016, lisäkorvaus  

 
6. Valtion liikuntaneuvosto 24.3.2017: Liikunnalla ja urheilulla terveyttä, hyvinvointia ja 

elinvoimaisuutta kuntaan 
 

7. Aluehallintovirasto/opetus ja kulttuuritoimi 9.3.2017: Valtionavustuksen myöntäminen 
liikunnallisen elämäntavan paikallisen kehittämishankkeen toteuttamiseen 

 
8. Kansaneläkelaitos 21.2.2017: Tiedot työmarkkinatukea saaneista työmarkkinatukeen 

oikeutetuista henkilöistä 
 

9. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 9.2.2017: Lausunto VT21 Kolari-
Palojoensuun välin silloista ja Peerajoen sillan kohdalta 

 
10. Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen päätoimikunta 14.2.2017: Kansallisen 

veteraanipäivän valtakunnallinen päätapahtuma 27.4. 
 

11. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio 30.3.2017: Lausunto Hannukaisen kaivos-
alueen osayleiskaavasta Kolarin kunnassa sekä osittaisesta muutoksesta Ylläksen 
osayleiskaavaan ja Tornion-Muonionjoen osayleiskaavaan  

 
12. LUKE – luonnonvarakeskus/SLU – Sveriges lantbruksuniversitet 10.3.2017: Tornion-

joen lohi-, meritaimen- ja vaellussiikakannat – yhteinen ruotsalais-suomalainen bio-
loginen selvitys sopivien kalastussääntöjen arvioimiseksi vuodelle 2017 

 
13. LUKE – luonnonvarakeskus 20.2.2016: Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa koskeva 

Horizon-hanke 
 

14. Metsäliitto Osuuskunta 10.1.2017: Tilitapahtumat ja jäsentiedot vuonna 2016 
 

15. Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto ry 5.4.2017: Uusi selvitys: Terveyden edistäminen 
kunnissa vaatii hallintosektoreiden välistä yhteistyötä ja ympäristön esteettömyyteen 
panostamista 

 
16. Leader Tunturi-Lappi 28.2.2017: Vuosiraportti 2016 

  



Muonion kunta   Esityslista/  7/2017 2 (2) 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    24.4.2017  Liite nro 15 
 
 
 

17. Muonion Sähköosuuskunta/Manu Friman 7.2.2017: Tuomaanpalon tonttien luovutus 
 

18. Katja Keskitalo 2.1.2017: Puthaanrannantien-Kerässiepintien risteyksen vaarallisuus  
 

19. Enontekiön kunnanhallitus 2.3.2017: Esitys kunnanhallitukselle neuvottelujen aloit-
tamisesta Muonion kirjaston kanssa kirjaston hallinnon järjestämisen osalta  

 
20. Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky 16.2.2017: Yhtymävaltuuston pöytäkirja 

9.2.2017 
 

21. Muonion kunta 16.1.2017: Kuntarahoitus OYJ:n osakkeiden omistustiedot 
31.12.2015 

 
22. Sivistysosasto 28.2.2017: Sivistyslautakunnan pöytäkirja 21.2.2017 

 
23. Sivistysosasto 11.4.2017: Sivistyslautakunnan pöytäkirja 4.4.2017 

 
24. Sosiaaliosasto 30.3.2017: Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 29.3.2017 

 
25. Tekninen osasto 1.2.2017: Teknisen lautakunnan pöytäkirja 26.1.2017 

 
26. Tekninen osasto 22.2.2017: Teknisen lautakunnan pöytäkirja 21.2.2017 

 
27. Tekninen osasto 5.4.2017: Teknisen lautakunnan pöytäkirja 27.3.2017 

 
28. Leena Iivari 22.2.2017: Irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen vuoksi 
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Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 104–105, 107, 110–111, 113–114 
   

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 81 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  106, 108–109, 112 
 

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  106, 108–109, 112 
 

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 

 
 
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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