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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 13.11.2017 klo 15.00–16.27 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Katja Muotka  ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 Anneli Kuortti varajäsen (Sakari Silénin tilalla) 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                varapuheenjohtaja 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa  Sakari Silén  varapuheenjohtaja 
 Kosti Hietala  valtuuston varapuheenjohtaja 
 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus (todettiin 290 §) 
 
Asiat 290 - 299 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 20.11.2017, kunnantalo 
 
 
 
 Katja Muotka   Heikki Pöyskö 
 
Pöytäkirja on ollut ti 21.11.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitettu tietoverkkoon nähtäville ti 21.11.2017 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

§ Asia      

 

290 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

291 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

292 §  Presidentinvaalin vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen 

293 § Rivitalo Nelkan vuokrantarkistukset 

294 § Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 

295 § Salassa pidettävä asia (JulkL 24 §) 
 
296 § Asiakirjoja tiedoksi 
 
297 § Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 
298 § Muut asiat 

299 § Kokouksen päättäminen 
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290 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka si-
sältää tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, vara-
jäsenten kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta koko-
uksessa. Voimassa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että ko-
kousmenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ot-
tamatta kunnan toimielimissä (90 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va-
rapuheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka se-
kä mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lä-
hetetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin 
voi päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lä-
hetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, 
toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjoh-
tajistolla on hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 
§) 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kut-
suttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään 
jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asi-
an käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsit-
telemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi 
luottamushenkilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on 
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 
103 §). 

Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsu-
taan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää 
ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää 
koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta 
varten laaditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenil-
le, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille se-
kä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta 
kunnan verkkosivuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esi-
tyslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 6.11.2017 ja esityslista 10.11.2017 sähkö-
postitse. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti 
Pinola toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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291 § 
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 tar-
kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan 
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi 
myös etätarkastuksen. 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mu-
kaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.  

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Katja Muotkan ja Heikki Pöyskön. 
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292 §   
Presidentinvaalin vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen   

Presidentinvaali toimitetaan 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali 
11.2.2018. 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee asettaa hyvissä ajoin 
ennen vaaleja kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, joka huo-
lehtii vaalin toimittamisesta vaalipäivänä sekä laitoksissa toimitettavaa 
ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimi-
kunta. 

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme 
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 
kolme. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jä-
senten sijaan. 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu 
jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. 
Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten si-
jaan. 

Toimielimet ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä. 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden vara-
jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaa-
lipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolue-
rekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten 
tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita 
asettaneita äänestäjäryhmiä. 

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempan-
sa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla 
tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja re-
kisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheen-
johtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle. 

Valtuuston päätöksen 2.5.2016 15 § mukaisesti kunta muodostaa yh-
den äänestysalueen, joten hallituksen tulee asettaa yksi vaalilautakunta. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus asettaa presidentinvaalia varten Muonion äänestysalu-
een vaalilautakunnan ja terveyskeskuksen, Marjapaikan ja Ojusniityn 
vaalitoimikunnan vaalilain ja tasa-arvolain mukaisesti. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt  
 seuraavasti: 
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  Muonion äänestysalueen vaalilautakunta 

 pj.  Katja Muotka 
varapj.  Tapio Pieskä 
jäsen  Petteri Aaltonen 
”  Annika Muotka 
”  Ritva Saarensalmi 
varaj.  Juha O. Vuollo 
”  Jari Muotka 
”  Ismo Tolonen 
”  Simo Muotka 

  Terveyskeskuksen, Marjapaikan ja Ojusniityn vaalitoimikunta: 

  pj.  Helena Suomaa 
  varapj.  Marja-Leena Kuru 
  jäsen Reija Niemelä 
  varaj.  Taisto Kuru 
  ”  Liisa Rauhala 
  ”  Ulla Riitta Luhtaanmäki 
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293 § 
Rivitalo Nelkan vuokrantarkistukset 
Dnro 105/29.5.2017   

Rivitalo Nelkkaan on tehty putki- ja saunaremontti, joka valmistui syksyl-
lä 2016. Putkiremontin kustannukset olivat noin 66 000 euroa ja sauna-
remontin kustannukset noin 25 000 euroa. Tämän jälkeen huoneistojen 
vuokria ei ole tarkistettu kattamaan remontista aiheutuneita kustannuk-
sia lukuun ottamatta peruskorjattua huoneistoa B1, jonka vuokran halli-
tus tarkasti kokouksessaan 25.9.2017. 

Tekninen lautakunta on käsitellyt Nelkan vuokrantarkistuksia 23.5.2017 
ja esittänyt kunnanhallitukselle vuokria korotettavaksi 1,50 e/m2/kk put-
ki- ja saunaremontin kustannusten ja alijäämän kattamiseksi. 

Huoneenvuokralaki lähtee siitä, että vuokra määräytyy sen mukaan, mi-
tä siitä on sovittu. Vuokranantaja voi yksipuolisesti korottaa vuokraa, jos 
siitä on sovittu ja samalla määritelty tarkistamisen perusteet. – Arava-
vuokra-asuntojen vuokran korottamismenettely määritellään erikseen.  

Hallintosäännön (47 §) mukaan valtuusto päättää taksoista ja maksujen 
yleisistä perusteista ja maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteis-
ta hallitus. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että rivitalo Nelkan peruskorjaamattomien huo-
neistojen vuokraa korotetaan 1,50 e/m2/kk putki- ja saunaremontin kus-
tannusten ja alijäämän kattamiseksi. Korotus astuu voimaan 1.3.2018 
alkaen.  

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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294 § 
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 
Dnro 194/30.10.2017   

Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 
jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. – 31.12.2017 
vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin 
eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin 
asukasluvun suhteessa. 

Lapin vaalipiiristä valitaan 2 jäsentä ja 2 varajäsentä suoraan vaalitulok-
sen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) 
vastaava äänimäärä. Muonion kunnan äänimäärä on 2 351. 

Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoil-
ta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat 
puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallis-
ten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipii-
riin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maa-
kunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. 

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton val-
tuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipii-
reittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Lapin vaalipiirin ehdokaslistojen 
yhdistelmä lähetetään esityslistan oheismateriaalina. 

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen 
ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos las-
ketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuu-
tettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla 
äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään koko-
naislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislu-
kuun tyhjät äänet. 

Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnassa ehdokas-
listoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut 
äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtai-
sen linkin kautta. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toimittaa suljetuin li-
puin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa 
Lapin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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296 § 
Asiakirjoja tiedoksi 

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

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

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteeseen nro 37 merkityt asiakir-
jat ja mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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297 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

  Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen. 

  Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 

 

298 § 
Muut asiat 

Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan osallistumisen kuntajohdon koulutuk-
sen yhteydessä mahdollisesti järjestettävälle opintomatkalle huhtikuus-
sa 2018. 

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin muun muassa yrittäjäjuhlasta, kunnan 
asuntotilanteesta ja vuokrista sekä kuntalaisten kuulemisesta. 

 

 

 

 

299 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitteenä nro 38. 

 

 

 

 



 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

Kokouspäivämäärä Liite 

 
13.11.2017  38 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 290-291, 294-299 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  292-293 
 

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

littamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  292-293 
 

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 lu-

kuun. 

 
 
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 se-

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

kamisen 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 hallin-

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

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oi-

kaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan vii-

meinen 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.  

 


