
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnanhallituksen kokous 5.6.2017 
 

139 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen 
140 §  Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen 
141 § Kunnanhallituksen jäsenten valitseminen 
142 § Tarkastuslautakunnan valitseminen 
143 § Keskusvaalilautakunnan valitseminen 
144 § Elinkeinolautakunnan valitseminen 
145 § Sivistyslautakunnan valitseminen 
146 § Sosiaalilautakunnan valitseminen 
147 § Teknisen lautakunnan valitseminen 
148 § Yhtenäiskoulun johtokunnan valitseminen 
149 § Lukion johtokunnan valitseminen 
150 § Maaseutulautakunnan valitseminen 
151 § Kirjastoauton johtokunnan valitseminen 
152 § Edustajien valitseminen Lapin liiton edustajakokoukseen 
153 § Luottamushenkilöiden valitseminen Kemi-Tornionlaakson 

koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon 
154 § Luottamushenkilöiden valitseminen Kolpeneen 

palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 
155 § Luottamushenkilöiden valitseminen Tunturi–Lapin 

ympäristöterveydenhuollon jaostoon 
156 § Edustajien valitseminen Lapin Jätehuollon kuntayhtymän 

yhtymäkokoukseen 
157 § Luottamushenkilöiden valitseminen Lapin sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 
158 § Luottamushenkilöiden valinta Muonion–Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon  
159 § Edustajan valitseminen Suomen Kuntaliiton kuntapäiville 
160 § Edustajan valitseminen Tornionlaakson Neuvostoon 
161 § Luottamushenkilöiden valinta Lapin urheiluopistosäätiöön 
162 § Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen 
163 § Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen 
164 § Luottamushenkilöiden valitseminen Lapin poliisilaitoksen 

neuvottelukuntaan  
165 § Kunnanvaltuuston kokoontumisesta päättäminen 
166 § Kunnanvaltuuston koolle kutsuminen 
167 § Kunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävä 

pitäminen 
168 § Kunnan ilmoitusmenettelystä päättäminen 
169 § Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelman työryhmä 
170 § Täyttöluvat 
173 § Asiakirjoja tiedoksi 
174 § Määräaikainen rakennusmestari 
175 § Teknisen osaston tehtävien uudelleen järjestely 
176 § Muut asiat 
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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 5.6.2017 klo 17.00–18.00  
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Sakari Silén  puheenjohtaja 
 Matti Myllykangas varapuheenjohtaja 
 Hannaleena Huhtamäki ” 
 Manu Friman  jäsen 
 Pirkko Rauhala ” 
  
 Olavi Airaksinen valtuuston varapuheenjohtaja 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Elli Rauhala  pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa Raija Lehtimäki ja Markku Vuollo 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (137 §) 
 
Asiat 137–177 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Sakari Silén   Elli Rauhala 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 12.6.2017, kunnantalo 
 
 
 
 
 Matti Myllykangas  Pirkko Rauhala 
 
 
 
Pöytäkirja on ollut ti 13.6.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä 
 
 
 
 
 Elli Rauhala 
 pöytäkirjanpitäjä 
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137 § 
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.  
Voimassa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenette-
lyä koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan 
toimielimissä (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 luottamus-
henkilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätös-
valtainen, 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  
koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen  
kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koolle-
kutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten 
laaditaan 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 29.5. ja esityslista toimitetaan 1.6.  

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Elli Rauhala 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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138 § 
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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139 § 
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 hallintosäännön, jonka 5 §:n mukaan 
valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista var-
ten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilö-
kohtainen varajäsen.  Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii valtuuston pöytä-
kirjanpitäjä, jollei valtuusto päätä toisin.  

 Ehdotus kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä asettaisi suhteellisten vaalien 
vaalilautakunnan nimeämällä siihen viisi valtuuston jäsentä ja heille kulle-
kin henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikaudeksi.  

Samalla valtuusto nimeää yhden jäsenistä toimimaan suhteellisten vaalien 
vaalilautakunnan puheenjohtajana ja yhden varapuheenjohtajana. Lauta-
kunnan sihteeriksi määrätään valtuuston pöytäkirjanpitäjä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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140 § 
Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen 

 Lainsäädäntö 

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan  
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudek-
seen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston 
toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan  
samassa vaalitoimituksessa.  
 
Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puhe-
oikeus kunnanhallituksen kokouksessa.  
 

Kunnan säännöt 
 
Hallintosäännön 57 §:n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen  
kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa  
iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuus-
ton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.  
   
Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Ennen puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajien valintaa valtuusto päättää heidän toimikaudestaan. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– hyväksyy valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi kaksi vuotta 
– valitsee puheenjohtajan 31.5.2019 saakka 
– valitsee ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 31.5.2019 saakka. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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141 § 
Kunnanhallituksen jäsenten valitseminen 

 Lainsäädäntö 

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen 
ja 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimi-kaudeksi, 
jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.  

 
Lain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseneksi valituista toimielimen  
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan 
samassa vaalitoimituksessa.  

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö,  
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa 
oleva henkilö;  
 

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;  
 

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai 
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden  
valmistelusta;  

 
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-

nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomai-
sesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista 
hyötyä tai vahinkoa.  

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan  
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei ole myöskään 
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuu-
dessa vastaa edunvalvonnasta.  

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai 
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa  
olevia henkilöitä.  

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa nouda-
tetaan kuntalain 18 §:n mukaista samaa menettelyä kuin valtuuston  
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa. 
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Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan 
kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä  
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu.  

Kunnan toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kun-
nanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. 
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 
Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten 
kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henki-
lökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa suku-puolta.  

 Kunnan säännöt 

Kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee joko toimi-
kaudekseen tai kahden vuoden toimikaudeksi hallitukseen seitsemän  
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 

Hallituksen ja lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu. 
Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää vara-puheenjohtajien 
määrästä.   

Ehdotus  kunnanjohtaja  
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto  
– päättää hallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta 
– valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilö-

kohtaisen varajäsenen ajalle 1.6.2017–31.5.2019  
– valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 

ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan ajalle 1.6.2017–31.5.2019.   
 

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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142 § 
Tarkastuslautakunnan valitseminen 
 
 Lainsäädäntö 

Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 121 §:ssä. 
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien 
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on aina  
oltava valtuutettuja.  

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:  

1. kunnanhallituksen jäsen 
2. pormestari ja apulaispormestari 
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormesta-

rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita 
koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen 

4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa eikä  

5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.  
 

Em. johtuen sovellettavaksi tulee vaalikelpoisuutta valtuustoon koskeva 
kuntalain 72 § sekä vaalikelpoisuutta hallitukseen koskeva 73 §.  

Lautakuntaa valittaessa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Jokaisella jäse-
nellä on henkilökohtainen varajäsen.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee  
– toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan kuusi jäsentä ja kullekin henki-

lökohtaisen varajäsenen 
– valitsee tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan. 
 

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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143 § 
Keskusvaalilautakunnan valitseminen 

 Lainsäädäntö 

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-
seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuu-
luu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-
peellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Vara-
jäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten  
sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan 
edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (2017) ehdokkaita asetta-
neita äänestäjäryhmiä.  

Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokas-
hakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdok-
kaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä 
vaaleissa. Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun 
tarvittavan henkilökunnan.  

Lautakuntaa valittaessa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnan vaaliviranomaisina toimivat keskus-
vaalilautakunta ja tarpeellinen määrä vaalilautakuntia ja -toimikuntia, joiden 
tehtävät ja ratkaisuvalta määritellään lainsäädännössä. 

Ehdotus  kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se  
– valitsee toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä 

ja viisi varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he  
tulevat  

– varsinaisten jäsenten sijaan ja  
– nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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144 § 
Elinkeinolautakunnan valitseminen 

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on  
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva  
henkilö 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtävä-
alueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai sää-
tiön palveluksessa 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheen-
johtajien määrästä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee elinkeinolautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilö-

kohtaisen varajäsenen  
– nimeää jäseneksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan.  
 
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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145 § 
Sivistyslautakunnan valitseminen 

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaa-
likelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva  
henkilö 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtävä-
alueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai sää-
tiön palveluksessa 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheen-
johtajien määrästä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilö-

kohtaisen varajäsenen 
– nimeää jäseneksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan.   
 

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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146 § 
Sosiaalilautakunnan valitseminen 

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaa-
likelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva  
henkilö 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtävä-
alueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai sää-
tiön palveluksessa 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheen-
johtajien määrästä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee sosiaalilautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilö-

kohtaisen varajäsenen 
– nimeää jäseneksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan.  
 

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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147 § 
Teknisen lautakunnan valitseminen 

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaa-
likelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva  
henkilö 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtävä-
alueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai sää-
tiön palveluksessa 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheen-
johtajien määrästä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee tekniseen lautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilö-

kohtaisen varajäsenen 
– nimeää jäseneksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan.   
 

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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148 § 
Yhtenäiskoulun johtokunnan valitseminen 

Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on 
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtävä-
alueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 

Johtokuntaan tai toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta 
kunta ei ole.  

Kuntalain 31 §:n mukaan valtuusto voi päättää mm. että muu toimielin kuin 
valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä. 

Toimielimiin valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnallis-
ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnalli-
sissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheen-
johtajien määrästä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee yhtenäiskoulun johtokuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin 

henkilökohtaisen varajäsenen 
– nimeää jäseneksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.   
 
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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149 § 
Lukion johtokunnan valitseminen 

Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on 
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalu-
eella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 

Johtokuntaan tai toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta 
kunta ei ole.  

Kuntalain 31 §:n mukaan valtuusto voi päättää mm. että muu toimielin kuin 
valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä. 

Toimielimiin valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnallis-
ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnalli-
sissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheen-
johtajien määrästä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee lukion johtokuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökoh-

taisen varajäsenen 
– nimeää jäseneksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.   
 
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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150 § 
Maaseutulautakunnan valitseminen 

Valtuusto hyväksyi 12.4.2012 sopimuksen lainsäädännön perusteella kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvien hallinnollisten tehtävien 
hoitamisesta ja tarpeellisten palvelujen järjestämisestä Enontekiön, Kittilän 
ja Muonion kuntien alueella. Muonion kunta toimii isäntäkuntana ja tehtä-
vistä vastaa maaseutulautakunta. 

Sopimuksen mukaan valtuusto valitsee lautakuntaan seitsemän jäsentä ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi 
ajaksi. Ennen valintaa Enontekiön valtuusto nimeää kaksi jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet ja Kittilän valtuusto kolme jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet. 

Puheenjohtaja valitaan valtuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi 
vuodeksi Kittilän valtuuston ja 1. varapuheenjohtaja Enontekiön valtuuston 
nimeämistä jäsenistä ja lopputoimikaudeksi puheenjohtaja Enontekiön val-
tuuston ja 1. varapuheenjohtaja Kittilän valtuuston nimeämistä jäsenistä. 
Isäntäkunnan valtuusto valitsee 2. varapuheenjohtajan koko valtuusto-
kaudeksi.  

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaa-
likelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva  
henkilö   

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalu-
eella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa  

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 
Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. 
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka  
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. 
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 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan maaseutulautakuntaan valtuusto valitsee 
seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä valtuuston 
toimikautta vastaavaksi ajaksi maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuk-
sen mukaisesti.  
 
Puheenjohtajiston valtuusto valitsee joko toimikaudekseen tai kahden vuo-
den toimikaudeksi. Ennen valintaa Enontekiön valtuusto nimeää kaksi  
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Kittilän valtuusto kolme  
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.  
 
Valtuusto valitsee puheenjohtajan toimikautensa kahdeksi ensimmäiseksi 
vuodeksi Kittilän valtuuston ja ensimmäisen varapuheenjohtajan  
Enontekiön valtuuston nimeämistä jäsenistä ja lopputoimikaudeksi  
puheenjohtajan Enontekiön valtuuston ja ensimmäisen varapuheen-
johtajan Kittilän valtuuston nimeämistä jäsenistä. Valtuusto valitsee toisen 
varapuheenjohtajan.  
 
Enontekiön kunnanvaltuusto kokoontunee 14.6. ja Kittilän valtuuston  
kokoontumisesta ei vielä ole tiedossa ajankohtaa kunnanhallituksen esitys-
listan lähtiessä. 

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee maaseutulautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilö-

kohtaisen varajäsenen 
– valitsee lautakuntaan puheenjohtajan ajalle 1.6.2017–31.5.2019 ja 

1.6.2019–31.5.2021  
– valitsee valituista lautakunnan ensimmäisen varapuheenjohtajan 
– valitsee valituista lautakunnan toisen varapuheenjohtajan.   
 
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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151 § 
Kirjastoauton johtokunnan valitseminen 

Enontekiön, Kautokeinon ja Muonion kunnat ovat maaliskuussa 2014 alle-
kirjoittaneet sopimuksen kuntien yhteisen kirjastoautotoiminnan jatkami-
sesta. Isäntäkuntana toimii Muonio. 

Sopimuksen mukaan kirjastoautotoimintaa johtaa ja ohjaa kuntien yhteise-
nä luottamuselimenä kirjastoauton johtokunta. Kukin kunta nimeää johto-
kuntaan kaksi edustajaa valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Johto-
kunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kun-
nittain aakkosjärjestyksessä. Varapuheenjohtajuus siirtyy uudella kaudella 
puheenjohtajuudeksi.  

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on 
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtävä-
alueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 

Johtokuntaan tai toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta 
kunta ei ole.  

Kuntalain 31 §:n mukaan valtuusto voi päättää mm. että muu toimielin kuin 
valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää kirjastoauton johtokun-
taan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimi-
kautta vastaavaksi ajaksi yhteistyösopimuksen, kunta- ja tasa-arvolain  
mukaisesti.  

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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152 § 
Edustajan valitseminen Lapin liiton edustajakokoukseen  

Perussopimuksen mukaan Lapin liitto toimii maakunnan, sen kuntien ja 
asukkaiden eduksi kehittämis-, suunnittelu-, tutkimus- ja edunvalvonta-
asioissa. Lapin liitolle kuuluu myös maakuntasuunnittelu ja -kaavoitus  
sekä alueellisen pelastustoimen järjestäminen. 

Kuntien edustajainkokous valitsee valtuuston jäsenet ja heille henkilö-
kohtaiset varajäsenet. Kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen 
edustajan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin 
jäsenkunnalla on yksi edustaja ja varaedustaja jokaista alkavaa 3 500:aa 
asukasta kohti, kuitenkin enintään neljännes rajoittamattomasta koko-
naisedustajamäärästä. Edustajan ja varaedustajan tulee olla jäsenkunnan  
valtuutettuja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. 

 Lainsäädäntö 

Maakunnan liiton toimielinten kokoonpanosta ja valinnasta säädetään  
kuntalain 55 §:ssä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Lapin liiton 
edustajakokoukseen.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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153 § 
Luottamushenkilöiden valitseminen Kemi-Tornionlaakson  
koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon 
 

Perussopimuksen mukaan Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 
Lappian tehtävänä on järjestää ammatillista ja muuta toisen asteen koulu-
tusta, aikuiskoulutusta ja ammattikorkeakoulutusta ja toimia koulutuksen 
alueellisena asiantuntijana ja aluevaikuttajana. Kuntayhtymä toteuttaa  
koulutukseen ja toimialueen elinkeinoelämän ja julkishallinnon kehittämi-
seen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja työelämän kehittämis- ja 
palvelutehtäviä sekä muuta toimialaansa kuuluvaa mahdollista palvelu-
toimintaa. 

Yhtymävaltuustossa kunnalla on yksi paikka jokaista kunnan alkavaa 
3 000:ta asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi paikkaa, ja jokaisella  
jäsenellä on yksi ääni.  

 Lainsäädäntö 

Kuntayhtymien toimielinten kokoonpanosta ja valinnasta säädetään  
kuntalain 55 §:ssä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Kemi-
Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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154 § 
Luottamushenkilöiden valitseminen Kolpeneen  
palvelukeskuksen kuntayhtymään 
 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan 
kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetussa laissa ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista annetussa laissa säädettyjä palveluja. Lisäksi 
kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa lastensuojelun suurten kustannusten 
tasaus siten kuin siitä on erikseen säädetty. 

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen jäsenet yhtymäval-
tuustoon kunnan asukasluvun perusteella, ja kullekin jäsenelle valitaan 
henkilökohtainen varajäsen. Muonion kunnan tulee alle 8 000 asukkaan 
kuntana valita kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä. 

 Lainsäädäntö 

Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat 
sopia, että jokin tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai 
useamman kunnan puolesta. Kuntien yhteistoiminnan muodosta ja yhtei-
sistä toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen  
jäsenten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteis-
toimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö 
ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei 
ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Kolpeneen palve-
lukeskuksen kuntayhtymä yhtymävaltuustoon kuntalain, tasa-arvolain ja 
kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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155 § 
Luottamushenkilöiden valitseminen Tunturi-Lapin 
ympäristöterveydenhuollon jaostoon 

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön ter-
veyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuviin toimenpitein. Ympäristötervey-
denhuollon toiminta-alueena on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Sodankylä. 

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen ympäristöterveyden-
huollon jaostoon jäsenet. Muonion kunta valitsee jäsenen ja hänelle henki-
lökohtaista varajäsenen. 

 Lainsäädäntö 

Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat 
sopia, että jokin tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai 
useamman kunnan puolesta. Kuntien yhteistoiminnan muodosta ja yhtei-
sistä toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen jä-
senten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteis-
toimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö 
ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei 
ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Tunturi-Lapin ympä-
ristöterveydenhuollon jaostoon kuntalain, tasa-arvolain ja kuntayhtymän 
perussopimuksen mukaisesti. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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156 § 
Edustajan valitseminen Lapin Jätehuolto  
kuntayhtymän yhtymäkokoukseen  

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän 
tarkoituksena on huolehtia jäsenkuntien jätehuollon toimialaan kuuluvien 
velvollisuuksien hoitamisesta ja käytännön jätehuoltotehtävien järjestämi-
sestä.  

Kuntayhtymässä on 9 jäsenkuntaa, ja sen ylintä valtaa käyttää kaksi kertaa 
vuodessa kokoontuva yhtymäkokous, jossa kullakin kunnalla on yksi edus-
taja. Edustajat toimivat vuorotellen varsinaisen yhtymäkokouksen puheen-
johtajana. Äänivallan perusteena ovat osakaskuntien osuudet yhtymän  
varoihin.  

Yhtymäkokous hyväksyy mm. toiminta-alueen jätehuoltosuunnitelman, hal-
lintosäännön, talousarvion ja -suunnitelman, suunnitelman mukaisten pois-
tojen laskentaperusteet ja tilinpäätöksen. Se vahvistaa peruspääoman 
muutokset ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet, täsmentää jätehuollon pal-
velutavoitteet ja valitsee luottamushenkilöt hallitukseen ja tarkastuslauta-
kuntaan. 

 Lainsäädäntö 

Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat 
sopia, että jokin tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai 
useamman kunnan puolesta. Kuntien yhteistoiminnan muodosta ja yhtei-
sistä toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen jä-
senten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteis-
toimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö 
ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei 
ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Lapin Jätehuol-
to kuntayhtymän yhtymäkokoukseen.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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157 § 
Luottamushenkilöiden valitseminen Lapin sairaanhoitopiirin  
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kunta-
yhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta sairaanhoitopiirille 
laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon 
ja sosiaalihuollon palveluja sekä muita palveluja. 

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen yhtymävaltuustoon 
 jäseniä asukasluvun mukaan, ja kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtai-
nen varajäsen. Muonion kunta valitsee kaksi jäsentä ja kaksi henkilökoh-
taista varajäsentä. 

 Lainsäädäntö 

Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat 
sopia, että jokin tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai 
useamman kunnan puolesta. Kuntien yhteistoiminnan muodosta ja yhtei-
sistä toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen jä-
senten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteis-
toimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö 
ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei 
ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Lapin sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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158 § 
Luottamushenkilöiden valitseminen Muonion-Enontekiön  
terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 
mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta 
laissa säädetty kansanterveystyö. 

Vuoden 2018 loppuun asti voimassa olevan perussopimuksen mukaan  
yhtymävaltuustossa on Enontekiön kunnasta kuusi jäsentä ja Muonion 
kunnasta kuusi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Yhtymä-
valtuuston puheenjohtaja on Enontekiön kunnasta. 

Valtuuston hyväksymän perussopimuksen liitteen mukaan peruskuntien 
kunnanjohtajilla on kuluvana vuonna läsnäolo- ja puheoikeus yhtymäval-
tuuston ja -hallituksen kokouksissa.  

Valtuuston hyväksymän perussopimuksen liitteen mukaan peruskuntien 
kunnanjohtajilla on kuluvana vuonna läsnäolo- ja puheoikeus yhtymäval-
tuuston ja -hallituksen kokouksissa.  

Lainsäädäntö 

Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat 
sopia, että jokin tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai 
useamman kunnan puolesta. Kuntien yhteistoiminnan muodosta ja yhtei-
sistä toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen  
jäsenten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteis-
toimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö 
ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei 
ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Muonion-
Enontekilön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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159 § 
Edustajan valitseminen Suomen Kuntaliiton kuntapäiville  

Kuntien etu- ja palvelujärjestönä toimiva Suomen Kuntaliitto vahvistaa ja 
tukee kuntien itsehallintoa sekä kuntien ja kuntayhtymien toimintaedelly-
tyksiä, yhteistyötä ja elinvoimaisuutta. Jäsenkunnat (hallitus tai valtuusto) 
saavat valita edustajia kuntapäiville väkiluvun mukaisessa suhteessa siten, 
että alle 4 000 asukkaan kunnasta valitaan yksi edustaja. Jäsenkunta voi 
valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Suomen  
Kuntaliiton kuntapäiville.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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160 § 
Edustajan valitseminen Tornionlaakson Neuvostoon  

Tornionlaakson Neuvosto on yhteistyö- ja edunvalvontaelin, jonka tehtä-
vänä on edistää Tornionlaakson kuntien, elinkeinoelämän, yritysten, järjes-
töjen ja kansalaisten keskinäistä ja kansainvälistä yhteistyötä huolehtimalla 
alueen edunvalvonnasta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperinnön säilyttä-
misestä. 

Johtosäännön mukaan jäsenkunnat nimeävät kunnalliseksi vaalikaudeksi 
edustajansa ja henkilökohtaiset varaedustajat. Muonion kunnan tulee valita 
kaksi edustajaa ja saman verran varaedustajia. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Tornion-
laakson Neuvostoon.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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161 § 
Luottamushenkiöiden valinta Lapin urheiluopistosäätiöön  

Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan kuuluu 40 jäsentä ja henkilö-
kohtaista varajäsentä, jotka valitaan kunnallisvaltuustojen toimikautta vas-
taavaksi ajaksi. Kukin jäsenkunta nimeää valtuuskuntaan yhden jäsenen ja 
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lapin urheilu-
opistosäätiöön.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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162 § 
Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen 

Kunta valitsee luottamushenkilöitä myös erinäisiin valtion toimielimiin.  
Näihin luottamushenkilöihin sovelletaan kuntalain 69 §:n mukaan kunnan 
luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä, jollei asianomaisessa erityis-
laissa muuta säädetä. Yleensä erityislaissa säädetään ainakin henkilön 
 valintaan liittyvistä asioista. – Kunnan luottamushenkilöiden valinnasta 
säädetään kuntalain 10. luvussa. 

Tuomioistuimen joustavan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi käräjä-
oikeus istuu useassa kokoonpanossa (yhden tuomarin istunto, lautamies-
kokoonpano ja kolmen tuomarin kokoonpano). Lautamieskokoonpanossa 
ratkaistaan rikosjuttuja, ja siinä on yksi lainoppinut puheenjohtaja ja kolme 
lautamiestä. Poikkeustapauksissa kokoonpanoa voidaan täydentää.  

Käräjäoikeuslain (25.8.2016/675) mukaan valtuusto valitsee lautamiehet 
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Lautamiesten tulee mahdollisimman  
tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kieli-
jakaumaa. Valittavan kunnassa asuvan henkilön tulee olla Suomen kansa-
lainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu 
ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamiehenä ei 
saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslai-
toksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitut-
kintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä virallinen syyttäjä, asianajaja tai 
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Valitun tulee olla 25–62-
vuotias. – Vaaliin sovelletaan kuntalain säännöksiä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kaksi käräjäoikeuden lautamiestä kuntalain ja käräjäoikeuslain sää-
dösten mukaisesti. 

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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163 § 
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen 

Kunta valitsee luottamushenkilöitä myös erinäisiin valtion toimielimiin.  
Näihin luottamushenkilöihin sovelletaan kuntalain 69 §:n mukaan kunnan 
luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä, jollei asianomaisessa erityislais-
sa muuta säädetä. Yleensä erityislaissa säädetään ainakin henkilön valin-
taan liittyvistä asioista. – Kunnan luottamushenkilöiden valinnasta sääde-
tään kuntalain 10. luvussa. 

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan 
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuus-
ton toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistö-
asioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta 
on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. 

Lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väes-
tön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Valittavan kunnassa asu-
van henkilön tulee olla Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa,  
jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana 
toimimaan lautamiehenä. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka 
yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan 
suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvon-
taa, eikä virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa har-
joittava henkilö. Valitun tulee olla 25–62-vuotias. (Käräjäoikeuslaki). 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kiinteistötoimitusten uskotut miehet kuntalain, kiinteistömuodostamis-
lain ja käräjäoikeuslain säädösten mukaisesti.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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164 § 
Luottamushenkilöiden valitseminen  
Lapin poliisilaitoksen neuvottelukuntaan 

Kunta valitsee luottamushenkilöitä myös erinäisiin valtion toimielimiin.  
Näihin luottamushenkilöihin sovelletaan kuntalain 69 §:n mukaan kunnan 
luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä, jollei asianomaisessa erityislais-
sa muuta säädetä. Yleensä erityislaissa säädetään ainakin henkilön valin-
taan liittyvistä asioista. – Kunnan luottamushenkilöiden valinnasta sääde-
tään kuntalain 10. luvussa. 

Sisäasiainministeriön ja poliisilaitoksen yhteydessä toimii neuvottelukuntia: 
ministeriön yhteydessä poliisiasiain ja poliisilaitoksen yhteydessä poliisin 
neuvottelukunta. Poliisihallitus voi päättää, että yhteistoiminta-alueella  
toimii yhteistoiminta-alueen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä 
on mm. seurata poliisin toimintaympäristön kehitystä ja poliisin toimintaa, 
tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi ja antaa lausuntoja poliisia 
koskevista asioista. 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan valtuusto valitsee 
toimikaudekseen jäsenet poliisin neuvottelukuntaan ja kullakin henkilö-
kohtainen varajäsen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen 
päällikkö. Poliisihallitus vahvistaa jäsenten lukumäärän. Neuvottelukunta 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joina ei voi 
toimia poliisin henkilöstöön kuuluva.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lapin poliisilaitok-
sen neuvottelukuntaan mm. kuntalain ja poliisin hallinnosta annetun lain 
mukaisesti.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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165 § 
Kunnanvaltuuston kokoontumisesta päättäminen 

Kunnanvaltuusto päätti 84 §/20.3.2017 kokouksessaan, että koska mm. 
valtuuston puheenjohtajalla on kuntalakiin perustuva oikeus kutsua  
valtuuston kokous tarvittaessa koolle, kunnanhallitus esittää valtuustolle, 
että se päättää kuluvan vuoden osalta vain aloitteiden, tilinpäätöksen,  
veroprosenttien ja taloussuunnitelman käsittelyyn liittyvien kokousten ajan-
kohdista. 

Päätöksen mukaan, mikäli estettä ei ilmaannu, valtuusto kokoontuu maa-
nantaisin 5.6. (uuden toimikauden ensimmäinen kokous), 30.10. ja 11.12. 

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja 
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Val-
tuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäs-
osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 
Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. 

Valtuuston käsiteltäviin asioihin liittyy mm. lakeihin perustuvia määräaikoja. 
Hallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan 
kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Maaliskuun loppuun mennessä 
hallituksen on esitettävä valtuustolle luettelo aloitteista ja äänestysalueja-
osta ja sen muuttamisesta tulee päättää viimeistään huhtikuussa. Viimeis-
tään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kun-
nan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista.  
Taloussuunnitelma tulee hyväksyä vuoden loppuun mennessä. Tilinpäätös 
on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesä-
kuun loppuun mennessä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi, että valtuuston kokouspäivä-
määrät ovat verotuksen perusteiden määräytymisen vuoksi 30.10. ja  
talousarvion vuoksi 11.12.  

Lisäksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuuston koolle, kun  
katsoo sen tarpeelliseksi. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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166 § 
Kunnanvaltuuston koolle kutsuminen 

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja 
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.  

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään nel-
jäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 
Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.  

Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensim-
mäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouk-
sen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kun-
nes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kutsussa on 
ilmoitettava käsiteltävät asiat.  

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta.  
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.  
Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän 
tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 

 Kunnan säännöt 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 29.5. uuden hallintosäännön 1.6.2017 alkaen ja 
sen 12. luku käsittelee valtuuston kokouksia. 

Hallintosäännön 62 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheen-
johtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu voidaan 
lähettää sähköisesti. 

Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 10 päivää ennen kokousta  
lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa 
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on annet-
tava tieto kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouk-
sen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa tulee mainita, 
jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. 

Hallintosäännön 63 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsi-
teltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä  
vähintään 5 päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.  
Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä  
tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 

Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. 

Esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin 
hallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat  
tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 
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Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esitys-
listalta poistetaan salassa pidettävät tiedot ja henkilötiedot, joihin ei liity 
tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta 
voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan 
kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asuk-
kaiden tiedonsaanti-intressi. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kutsu valtuuston kokouksesta 
julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä lähetetään sähköisesti hallinto-
säännön edellyttämänä aikana kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen  
jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä esityslista myös varavaltuutetuille ja  
tarkastuslautakunnan jäsenille. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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167 § 
Kunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. 
Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laati-
misesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta. Myös pöytäkirjan alle-
kirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä. 

 Kunnan säännöt 

Valtuuston 29.5.2017 hyväksymän hallintosäännön 77 §:n mukaan  
valtuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvin osin, mitä pöytäkirjasta 
107 §:ssä määrätään.  

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän 
tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla päätä 
toisin. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekirjoittaminen 
teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.   

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää pitää pöytäkirjansa  
tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla kokouskutsussa 
ilmoitettuna aikana. 

Jos pöytäkirjaa ei ole tarkastettu kokouskutsussa ilmoitettuun ajankohtaan 
mennessä, uudesta ajankohdasta ilmoitetaan verkkosivuilla. Pöytäkirjan 
voi tarkastaa sähköisesti käytettävissä olevilla menetelmillä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
 
  



Muonion kunta   Esityslista/  10/2017 235  
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    5.6.2017 
 
 
 
168 § 
Kunnan ilmoitusmenettelystä päättäminen 

Uuden kuntalain mukaan kunnan ilmoitusten julkaisemisessa hyödynne-
tään sähköistä toimintaympäristöä. Ilmoituskanava on yleinen tietoverkko 
eli kunnan verkkosivut.  

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaise-
malla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännök-
sistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä  
tavalla. 

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian 
luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava 
tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset julkaistaan 
kunnan verkkosivuilla.  

Lisäksi ilmoituksia voi julkaista harkinnan mukaan tarkoitukseen soveltu-
vissa sanomalehdissä, ilmoitustauluilla ja kuntatiedotteessa. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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169 § 
Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelman työryhmä 
Dnro 60/3.4.2017 

Ikäihminen toimijana –hankkeessa on laadittu Muonion kunnan suunni-
telma ikääntyneiden palveluiden järjestämiseksi vuosille 2014-2017.  
Suunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014, 34§. 

Suunnitelmassa on painotettu seuraavia näkökulmia: 

- Palvelurakenteen muuttaminen kohti kotiin annettavia palveluita ja 
osana rakennemuutosta tehostetun asumispalveluyksikön valmis-
tuminen. 

- Vanhuksille sopivien vuokra-asuntojen lisääminen.  
- Toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän työtavan jatkuva kehittä-

minen arkipäivän työssä. 
 

Suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ovat olleet pohjana talous- ja toiminta-
suunnitelman laadinnassa ja niiden toteutumista arvioidaan vuosittain tilin-
päätöksen yhteydessä. 

Suunnitelman toteutuminen kokonaisuudessaan arvioidaan valtuusto-
kauden päätyttyä. 

Suunnitelman 2014–2017 arviointiin ja seuraavan valtuustokauden suunni-
telman laatimiseen on varattu kolmen kuukauden palkkamääräraha  
talousarvioon vuodelle 2017. Työ on suunniteltu toteutettavaksi siten että 
Marjapaikan vastuuhenkilö Kati Korva irrottautuu päivätyöstään  
1.10. – 31.12.2017 ja hänelle palkataan sijainen Marjapaikkaan. 

Uuden suunnitelman laatimista varten tarvitaan laaja-alainen työryhmä, 
jossa on edustus kunnan eri hallintokunnista, terveystoimesta ja kolman-
nelta sektorilta.  Ryhmän tehtävänä on tuoda suunnitelman laatimiseen eri 
alojen asiantuntemusta ja yhteisen suunnittelun avulla sitoutua suunni-
telman käytännön toteuttamiseen.  

 Sosiaalilautakunta on päättänyt esittää, että hallinto-, tekninen ja sivistys-
osastot sekä Muonion- Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä nimeä-
vät keskuudestaan edustajan/edustajat Ikääntyneiden palveluiden järjes-
tämissuunnitelman työryhmään.  Sosiaalilautakunta esittää että Muonion-
Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymästä edustajat nimettäisiin sekä 
avopalveluista että vuodeosastolta.  

Vanhusneuvostoa pyydetään nimeämään edustaja työryhmään. 

Kaikille esitetyille varsinaisille jäsenille pyydetään nimeämään varajäsen. 
Ilmoitus nimetyistä työryhmän jäsenistä ja varajäsenistä pyydetään toimit-
tamaan sosiaalitoimistoon. 31.8.2017 mennessä.   
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Sosiaalilautakunta päättää että sosiaalitoimesta työryhmään osallistuvat 
vanhustyön esimiehet, sosiaalijohtaja, toiminnanohjaaja ja sosiaalityön-
tekijä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelman työryhmään hallinto-
osastolta nimetään elinkeinokoordinaattori ja varalle taloussihteeri. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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170 § 
Täyttöluvat  
Dnro 99/18.5.2017  
Dnro 106/30.5.2017  
Dnro 107/1.6.2017 
 

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. 
 
Autokirjastonhoitaja siirtyy eläkkeelle 1.10.2017. Uuden autokirjastonhoita-
jan perehdyttämiseen tarvitaan riittävä aika, johtuen mm. uudesta KOHA-
kirjastojärjestelmän käyttöönotosta ja kirjastoauton reittikierrosta. 
 
Sivistyslautakunta on 4.4.2017 päättänyt, että Ryhmäperhepäiväkoti  
Mansikka muutetaan Päiväkoti Tunturihelmen yhdeksi vuorohoitoa tarjoa-
vaksi osastoksi 1.8.2017 alkaen eli toimintakauden alusta. 
 
Sivistysjohtaja on viranhaltijapäätöksellä myöntänyt perhevapaata luokan-
opettajalle 21.6.2017–4.5.2018 (hallintosääntö 36 §). 
 
Sivistysosasto hakee täyttölupia seuraavasti: 
- autokirjastonhoitajan tehtävä toistaiseksi 1.8., tehtävään on varattu 

määräraha 
- lastentarhanopettajan tehtävä 1.8. alkaen, tehtävään ei ole varattu 

määrärahaa (16 000,-) 
- luokanopettajan sijaisuus 1.8.2017–4.5.2018 
 

Ehdotus  kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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173 § 
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 21 merkityt asiakirjat ja 
mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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174 § 
Määräaikainen rakennusmestari 

Tekniselle osastolle on 10.6.2015 alkaen palkattu rakennusmestari määrä-
aikaiseen työsuhteeseen vuoden 2017 loppuun asti.  

Rakennusmestarin pääasiallinen tehtävä on ollut investointihankkeiden  
toteuttaminen. Tämän lisäksi rakennusmestari on auttanut ja sijaistanut 
kunnanrakennusmestaria mm. kiinteistönhoitotehtävissä.  

Investointihankkeiden toteuttaminen, varsinkin tuleva terveyskeskuksen 
rakentaminen, vaatii jatkuvaa rakennusmestarin valvontaa ja käytettävissä 
oloa. Teknisessä toimistossa on vuodesta 2012 lähtien ollut 7 eri määrä-
aikaista henkilöä määräaikaisessa työsuhteessa. Työvoiman tarve ei ole 
vähentynyt vaan lakimuutosten myötä päinvastoin lisääntynyt. Henkilöstön 
jatkuva vaihtuvuus hankaloittaa pitkäjänteistä tehtävien suunnittelua ja  
hoitoa.  

Rakennusmestarin työsuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi 
mahdollistaisi myös teknisen osaston työtehtävien uudelleen järjestelyn ja 
näin helpotettaisiin teknisen johtajan ja kunnanrakennusmestarin työtaak-
kaa sekä saataisiin selkeytettyä toimenkuvia ja tätä kautta tehostettua 
työntekoa. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle määräaikaisen rakennus-
mestarin palkkaamista toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. 
Palkkaus tarkistetaan tehtäväkuvauksen ja tehtävien vaativuuden arvioin-
nin jälkeen. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Asia palautetaan valmisteluun. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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175 § 
Teknisen osaston tehtävien uudelleenjärjestely  

Teknisen osaston vastuulla olevien tehtävien hoito on todettu mahdotto-
maksi nykyisillä resursseilla ja tehtävien jaolla.  

Laajaa asiakaskuntaa koskeva ongelmakohta on se, että rakennetun  
ympäristön lupien käsittely ei toteudu kohtuullisessa ajassa. Tällä hetkellä 
ei päästä tavoitteeksi asetettuun 10 viikon käsittelyaikaan. Kohtuullisena 
käsittelyaikana nähdään 4 viikkoa.  

Tekninen johtaja on yhdessä kunnanrakennusmestarin ja rakennus-
mestarin kanssa keskustellut tehtävien uudelleen jakamisesta. 

Keskustelujen tuloksena kunnanrakennusmestarin tehtävät siirrettäisiin, 
vesilaitosta lukuun ottamatta nykyiselle määräaikaiselle rakennus-
mestarille. Hänen tehtävänimekkeeksi tulisi kunnanrakennusmestari.  
Kunnanrakennusmestarista tehtäisiin rakennustarkastaja, joka hoitaisi 
myös vesilaitoksen johtamisen. 
 
Uusien tehtäväjärjestelyjen myötä tehtävät jakautuisivat seuraavasti: 
Kunnanrakennusmestari 
- investoinnit 50 % 
- kiinteistönhoito 25 % 
- hallinto/isännöinti 25 % 
Rakennustarkastaja 
- rakennusvalvonta 60 % 
- vesilaitos 30 % 
- hallinto 10 % 
Teknisen johtaja 
- tekninen johtaja 60 % 
- investoinnit 15 % 
- kaavoitus 10 % 
- ympäristönsuojelu 10 % 
- rakennustarkastus 5 % 

 
Tekninen lautakunta hyväksyy tehtävien uudelleen järjestelyt edellä esite-
tyllä tavalla ja esittää kunnanhallitukselle kunnanrakennusmestarin  
virkanimikkeen muuttamista rakennustarkastajaksi sekä palkkauksen mää-
rittämistä TS 5 01 01 01 1 palkkaryhmä III mukaisesti. 

Teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin ja rakennusmestarin työjärjes-
telyjen aiheuttama lisäkustannus vuonna 2017 katetaan budjetissa olevilla 
määrärahoilla. Vuoden 2018 lisäkustannus on noin 15 000 euroa, joka  
tulee huomioida budjetin laadinnassa.  

Palkkaus tarkistetaan tehtäväkuvauksen ja tehtävien vaativuuden arvioin-
nin jälkeen. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Asia palautetaan valmisteluun. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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176 § 
Muut asiat 
 

Hallitus edellytti selvitettävän, kuinka moni kunnan henkilöstöstä tekee 
osa-aikatyötä ja mitkä ovat sen vaikutukset. 
 
Kunnanjohtaja ilmoitti, että hallinto-osaston tehtävänkuvaukset on tehty. 
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177 § 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 
Valitusosoitus on liitteenä nro 22. 

 



Muonion kunta   Esityslista/  10/2017 1 (2) 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    5.6.2017  Liite nro 21 
 
 
 
Asiakirjoja tiedoksi 

1. Oikeusministeriö 28.4.2017: Päätös: Lautamiesten lukumäärä 
 

2. Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.4.2017: Erityiset koulutustehtävät 1.8.2017 lukien 
 

3. Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.4.2017: Päätös: 80 000 euron erityisavustuksen 
myöntäminen yhteispohjoismaiseen kirjastoautotoimintaan.   

 
4. Opetus- ja kulttuuriministeriö 24.4.2017: OKM lausuntopyyntö luonnoksesta Hallituk-

sen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta - toisen 
kotimaisen kielen kokeilu  

 
5. Opetus- ja kulttuuriministeriö 19.4.2017: Päätös: Perusopetuslaissa tarkoitetun  

aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2017 ohjaustuntien laskennallista määrää  
koskeva oikaisu  

 
6. Opetushallitus 18.5.2017: Valtionavustushakemusta koskeva päätös (koulun kerho-

toiminnan kehittäminen) 
 

7. Puolustusministeriö 15.4.2017: Ohje puolustusvoimien valvontajärjestelmä- 
vaikutusten arvioimiseksi kaavoituksessa 

 
8. Valtiovarainministeriö 1.3.2017: Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johto-

ryhmän sihteeristön (VAHTI-sihteeristö) ja asiantuntijaosaston asettaminen 
 

9. Valtiovarainministeriö 10.5.2017: Päätös Valtionavustuksen myöntäminen Muonion 
kunnan hankkeelle palvelutietovarannon käyttöönottoon 

 
10. Ympäristöministeriö/Suomenkuntaliitto 3.4.2017: Haja-asutusalueen talousjätevesien 

käsittelyn muuttuneet säädökset 
 

11. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.4.2017: Joukkoliikenteen palvelutaso-
tavoitteen vahvistaminen Lapin ELY-keskuksen toimivalta-aluelle 

 
12. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 27.4.2017: Oustajärven pumppaamon  

ympäristön tarkastuskertomus. Toimintahäiriöstä johtuen jätevettä vuotanut maas-
toon. 

 
13. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.5.2017: Linja-autovuoroja joudutaan  

lakkauttamaan Lapissa 
 

14. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 15.5.2017: Määräaikaisen nopeus-
rajoituksen 80 km/h asettaminen valtatielle 21 Lohestaja, Muonio. Rajoitus on  
voimassa vuosina 2017 – 2023 aikavälillä 15.6. – 30.8. vuosittain.  

 
15. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 15.5.2017: Määräaikaisen nopeus-

rajoituksen 60 km/h asettaminen kantatielle 79 Särkitunturi, Muonio. Rajoitus on 
voimassa vuosina 2017 – 2023 aikavälillä 1.9. – 15.10. vuosittain.   
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16. Museovirasto 23.3.2017: 5 000 euron avustuksen myöntäminen Muonion kotiseutu-
museon rakennusten korjauksiin (hirret, aitan portaat, kaivo, rakennusten ikkunat ja 
pihan raivaus) 

 
17. Valtionkonttori 19.4.2017: Veteraaniasioiden Kuntakirje 1/2017 

 
18. Aluehallintovirasto 21.4.2017: Päätös: 30 000 euron valtionavustuksen myöntäminen 

nuorten työpajatoimintaan vuonna 2017 
 

19. Lapin liitto 5.5.2017: Tiedote sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöryhmän  
keskeisistä kokousasioista 

 
20. Lapin liitto 18.5.2017: Toimintakertomus ja tilinpäätös 

 
21. Lapin matkailuelinkeinon liitto 19.4.2017: Lapin matkailun digipalapelihanke 

 
22. Jääkäriprikaati 3.3.2017: Kutsunnanalaisten tietojen tarkistaminen vuonna 2017 

 
23. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 22.5.2017: Toimintakertomus ja tilin-

päätös 
 

24. Sodankylän kunta 2.3.2017: Kuntien välinen yhteistyö ympäristönsuojelussa/  
palaverimuistio 

 
25. Elinkeinolautakunta 26.4.2017: Elinkeinolautakunnan pöytäkirja  

 
26. Sivistyslautakunta 3.5.2017: Sivistyslautakunnan pöytäkirja 

 
27. Tarkastuslautakunta 25.4.2017: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 

 
28. Sosiaalilautakunta 15.5.2017: Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 

 
29. Tekninen lautakunta 23.5.2017: Teknisen lautakunnan pöytäkirja 
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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 137–168, 173–177 
   

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 81 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  169–172 
 

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  169–172 
 

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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