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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  to 7.9.2017 klo 16.00–18.25  
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja (227 - 235 §) 
 Jukka Korhonen jäsen 
 Heikki Pöyskö ” 
 Anneli Kuortti varajäsen (Sakari Silénin tilalla) 
 Maria Roimaa ” (Minna Back-Tolosen tilalla) 
 Aki Jauhojärvi ” (Katja Muotkan tilalla) 
 
  
 Kosti Hietala  valtuuston varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”   (233 - 235 §) 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Miia Palo projektinjohtaja vs.perusterveydenhuollon 
yksikön ylilääkäri LSHP  (233 §) 

 
Poissa Sakari Silén  varapuheenjohtaja 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Katja Muotka  ” 

Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (226 §) 
 
Asiat 226 -  235 § 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 11.9.2017, kunnantalo 
 
 
 
 Anneli Kuortti  Maria Roimaa 

 
Pöytäkirja on ollut ti 12.9.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä Pöytäkirja laitettu tietoverkkoon nähtäville ti 12.9.2017. 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 



Muonion kunta   Esityslista/  14/2017 319 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja   
 
    7.9.2017 
    21.6.2017 
 

Asialista 

§ Asia      

 

226 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

227 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta  

228 § Lausuntopyyntö sisäministeriön asetuksen muuttamisesta 

229 § Taksilupamäärien vahvistaminen 

230 § Helikopterin laskeutumispaikka 

231 § Asiakirjoja tiedoksi 

232 § Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

233 § Perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille ja 

tätä koskeva liikkeenluovutus  

234 § Muut asiat 

235 § Kokouksen päättäminen 

 
 
 

 

  



Muonion kunta   Esityslista/  14/2017 320 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja   
 
    7.9.2017 
    21.6.2017 
 
226 § 
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 21.8.2017 ja esityslista 1.9.2017 sähköpostit-
se. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti 
Pinola toimii pöytäkirjanpitäjänä. 

 Petteri Hirsikangas saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen. 

  



Muonion kunta   Esityslista/  14/2017 321 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja   
 
    7.9.2017 
    21.6.2017 
 
227 § 
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 Anneli Kuortin ja Maria Roimaan. 
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228 § 
Lausuntopyyntö sisäministeriön asetuksen muuttamisesta 
Dnro 137/8.8.2017 
 

Sisäministeriön rajavartio-osasto on pyytänyt 8.8.2017 päivätyllä lau-
suntopyynnöllä kunnalta lausuntoa sisäministeriön asetusluonnoksesta 
Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevat liikkumisrajoi-
tukset ja -kiellot. 
 
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja 
aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista tuli voimaan 
1.1.2012. Asetuksella vahvistettiin Rajavartiolaitoksen toiminannan tur-
vaamiseksi välttämättömät liikkumisrajoitukset ja -kiellot mm. kaluston ja 
materiaalin suojaamiseksi sekä ihmisten suojelemiseksi vaaroilta. 
 
Kaakkois-Suomen rajavartioston Kolmikannan, Nuijamaan, Pelkolan ja 
Vaalimaan rajavartioasemien, Lapin rajavartioston Muonion, Raja-
Joosepin ja Sallan rajavartioasemien ja Pohjois-Karjalan rajavartioston 
Ilomantsin, Lieksan ja Tohmajärven rajavartioasemien alueelle sekä 
Suomenlahden merivartioston Huovarin valvontatornin alueelle Virolah-
della vahvistettaisiin asetuksen mukainen liikkumiskieltoalue. Kiellot 
ovat tarpeen Rajavartiolaitoksen toiminnan ja kaluston turvaamiseksi. 
Liikkumiskielto ei vaikuta yleisön asiointiin rajavartioasemilla. 
 
Kaakkois-Suomen rajavartioston Immolan ampumaradalle vahvistetun 
liikkumiskieltoalueen raja muutettaisiin Immolan ampumaradantien ete-
läpuolelle ampumaradan uuden aidan mukaisesti. 
 
Lapin rajavartioston esikunta-alueen liikkumiskieltoalue Rovaniemellä 
muutettaisiin vastaamaan nykyisiä liikennejärjestelyjä ja aidan kulkua. 
Ivalon kasarmialueen liikkumiskieltoalueen karttarajat täsmennettäisiin 
vastaamaan maastoon merkittyä. 
 
Kelloselän rajavartioaseman nimi muuttui 21.3.2017 Sallan rajavartio-
asemaksi, minkä vuoksi rajavartioaseman ja Kelloselän ampumapaikan 
nimet muutettaisiin asetuksessa. 
 
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.9.2017 sähköisesti. 
 
  

Ehdotus kunnanjohtaja 
   

Kunnanhallitus ilmoittaa, että Muonion kunnalla ei ole huomauttamista 
kyseisestä sisäministeriön asetusluonnoksesta. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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229 § 
Taksilupamäärien vahvistaminen 
Dnro 151/24.8.2017 
 
 

Taksiliikennelain mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
(ELY-keskus) tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismää-
rät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös ajalle 1.1.2018 – 
30.6.2018 taksilupien enimmäismääräksi. 
 
Lapin ELY-keskus on 24.8.2017 toimittanut taksilupamäärien vahvista-
mista varten kyselyn taksipalvelujen riittävyydestä ja laadusta sekä pyy-
tänyt kuntia vastaamaan kyselyyn ja toimittamaan mahdollisen lausun-
tonsa 29.9.2017 mennessä 

 
Päätöksensä perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksien kysynnän 
ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueel-
laan. Sen on myös seurattava kuluttajien palautetta taksin saatavuudes-
ta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kulje-
tustarpeen kannalta. Lupien enimmäismäärä tulee vahvistaa sellaiselle 
tasolle, että se ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysyn-
nän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Päätöksessä tulee myös 
määrätä, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä kos-
kevat vaatimukset. 

 
Taksiliikennettä harjoitettaessa tulee noudattaa taksiliikennelaissa sää-
dettyjä laatuvaatimuksia, joita ovat mm. vahvistettujen ajovuorojen aja-
misvelvoite, liikenteeseen käytettävän auton asianmukainen kunto ja 
varustus, asiakkaan erityistarpeiden huomioon ottaminen ja vaitiolovel-
vollisuuden noudattaminen asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi. 
Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus tarkastaa kerran vuodessa, että 
taksiluvan haltija täyttää luvan myöntämisen edellytykset. 

 
Lapin ELY-keskus on 1.12.2016 vahvistanut Lapin kuntien taksilupien 
enimmäismäärät kuluvalle vuodelle. Muonion taksilupakiintiö on yhteen-
sä 10, joista henkilöautoja 9 ja yksi esteetön henkilöauto. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus ilmoittaa, että vahvistettu taksilupien määrä on kunnan 
olosuhteisiin nähden sopiva, mutta pyytää ELY-keskusta tarkkailemaan 
palveluiden saatavuutta erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin, ja tarvitta-
essa velvoittamaan luvanhaltijoita turvaamaan taksipalveluiden saata-
vuuden näinä ajankohtina nykyistä paremmin. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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230 § 
Helikopterin laskeutumispaikka 
Dnro 152/25.8.2017 
 

Muonion palolaitoksen palopäällikkö on 25.8.2017 päivätyssä kirjees-
sään huomauttanut, että Muoniosta puuttuu käytännöllinen ja turvallinen 
helikopterin laskeutumispaikka. Tällä hetkellä kopterit laskeutuvat pää-
sääntöisesti joko paloaseman/postin piha-alueelle tai urheilukentälle. 
 
Palopäällikkö huomauttaa, että nykyinen laskeutumispaikka ei ole käy-
tännöllinen, koska sen välittömässä läheisyydessä ovat virastotalon, 
postin ja kuntoutuksen parkkipaikat. Kopterin laskeutuessa mm. pöly, ir-
tokivet ja muu tavara voivat vahingoittaa kiinteistöä, autoja ja ovat vaa-
raksi myös itse kopterille. Urheilukentälle laskeutuminen aiheuttaa pöly-
ongelmia ja vaaratilanteita kopterin laskeutuessa, eikä kenttää voi käyt-
tää laskeutumispaikkana talvisin. 
 
Kirjeessä todetaan, että paloaseman viereiselle kunnan omistamalle 
tontille olisi helposti rakennettavissa turvallinen laskeutumispaikka. Toi-
sena vaihtoehtona esitetään terveyskeskuksen vastapäätä sijaitsevaa 
kenttää.  
 
Palopäällikkö on ollut yhteydessä Finnhems:n ja Rajavartioston kopte-
reihin, ja heidän toiveena on saada kopterille tarkoitettu laskeutumis-
paikka Muonioon. Laskeutumisia on vuodessa n 10–15 kpl. Laskeutu-
misalueen koko tulee olla 30x30m.  
  

Ehdotus kunnanjohtaja 
   

Kunnanhallitus päättää antaa helikopterin laskeutumispaikan sijainnin ja 
kustannukset tekniselle osastolle selvitettäväksi. Selvitys laskeutumis-
paikan sijainnista ja kustannuksista tulee antaa kunnanhallitukselle 
30.9.2017 mennessä. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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231 § 
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 32 merkityt asiakir-
jat ja mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi liitteeseen nro 32 merkityt asiakirjat. 
 

 

 

 

 

 

 

232 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen. 

Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 
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233 § 
Perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille ja tätä koskeva 
liikkeenluovutus 
Dnro 156/1.9.2017 
 
Kunnanvaltuuston jo tekemä päätös järjestämisvastuun siirrosta 

Kunnanvaltuusto päätti 29.5.2017 tekemällään päätöksellä (27 §):  

- siirtää järjestämisvastuun perusterveydenhuollon osalta Muonion–
Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille 
kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla;  

- liikkeenluovutuksesta, jolla Muonion–Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy työsopimuslain 

10 §:ssä tarkoitetulla tavalla Lapin sairaanhoitopiirin palvelukseen nk. 

vanhoina työntekijöinä sen mukaan, kun tätä koskevassa yksityiskoh-

taisessa henkilöstönsiirtosopimuksessa sovitaan;  

 

- valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja sopimaan sellaisista 

Muonion kunnan omistuksessa olevien tilojen vuokraoikeuden siirrosta 

Lapin sairaanhoitopiirille, jotka sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämis-

vastuun toteuttamiseen;  

 

- valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan sellaisen järjestämisvastuun 

siirron edellyttämän irtaimen omaisuuden omistus- tai käyttöoikeuden 

luovutuksesta, jota sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun toteut-

tamiseen;  

 
- perustaa yhdessä Enontekiön kunnan kanssa perusterveydenhuollon 

neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata perusterveydenhuollon 

palvelujen ja siihen liittyen terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen 

tavoitteiden toteutumista alueella. Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä 

Muonion ja Enontekiön kunnille sekä sairaanhoitopiirille;  

 

- valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muonion–

Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yhteisym-

märryksessä Enontekiön kanssa kuntayhtymän perussopimuksen 29 

§:ssä tarkoitetulla tavalla sen jälkeen, kun edellytykset järjestämisvas-

tuun siirrolle sairaanhoitopiirille ovat täyttyneet, ja tuomaan tätä koske-

van esityksen valtuustolle;  

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

tyksenä on, että molemmat kuntayhtymän jäsenkunnat tekevät yh-

teneväiset päätökset, ja  

 

- valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaatimista 

täytäntöönpanotoimista.  
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Lisäksi edellytettiin, että nykyinen palveluverkosto tulee Muoniossa ja 
Enontekiöllä säilyä eikä kustannustaso saa merkittävästi nousta. 

Tuolloin tehdyn päätöksen periaatteet on nyt laadittu täsmällisen sopi-
muksen muotoon Muonion kunnan, Enontekiön kunnan, Muonion-
Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän ja Lapin sairaanhoitopiirin 
välillä.  

Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että Enontekiön kunta te-
kee vastaavan sisältöisen päätöksen sopimuksen hyväksymisestä.   

 
Nykyisen Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttaminen 

Järjestämisvastuun siirtäminen merkitsee nykyisen Muonion-Enontekiön 
terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttamista. Sille ei jää mitään sen 
nykyisen perussopimuksen mukaisia tehtäviä hoidettavaksi tilanteessa, 
jossa koko järjestämisvastuu siirtyy.   

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä lakkautetaan 
valtuustojen päätöksellä ja kuntayhtymän loppuselvityksen jälkeen jää-
vät varat jaetaan jäsenkunnille jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Kun-
tayhtymä on perusteltua lakkauttaa sen jälkeen, kun järjestämisvastuun 
siirto on tapahtunut, toisin sanoen kun järjestämisvastuun siirto on to-
teutunut ja purkamisen valmistelevat tehtävät on saatettu päätökseen. 
Lakkauttamista on valmisteltu kuntayhtymän ja kuntien kesken ja tätä 
koskeva esitys tuodaan valtuustoille arviolta loka- marraskuussa 2017. 
Yllä mainitussa sopimuksessa on ennakoitu myös ne vastuut ja tehtä-
vät, jotka seuraavat kunnille ja sairaanhoitopiirille kuntayhtymän lak-
kauttamisesta.  

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus päättää: 

1) hyväksyä ja oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Muonion 

kunnan, Enontekiön kunnan, Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä solmittavan sopi-

muksen, jossa täsmennetään ne ehdot, joita sovelletaan peruster-

veydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä kuntalain (410/2015) 8 

§:ssä tarkoitetulla tavalla Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille 1.10.2017 lukien ja jota 

koskevat periaatteet Muonion kunnanvaltuusto on hyväksynyt 

29.5.2017.  

 
2) jatkaa toimenpiteitä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayh-

tymän purkamiseksi yhteisymmärryksessä Enontekiön kanssa kun-

tayhtymän perussopimuksen 29 §:ssä tarkoitetulla tavalla sen jäl-

keen, kun järjestämisvastuu on siirtynyt ja purkamisen edellyttämät 
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valmistelevat toimenpiteet on saatettu päätökseen ja tekemään tätä 

koskevan esityksen valtuustolle;    

 
3) valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittaessa teknisiä täsmen-

nyksiä sopimukseen sekä päättämään muista järjestelyn vaatimista 

täytäntöönpanotoimista.   

 
4) että päätös pannaan täytäntöön kuntalain 143 §:n mukaisesti ennen 

kuin se on saanut lainvoiman, koska oikaisuvaatimus ei käy täytän-

töönpanon johdosta hyödyttömäksi. 

 
Päätös Lapin sairaanhoitopiirin projektivastaava, vs.perusterveydenhuollon yk-

sikön ylilääkäri Miia Palo saapui kokoukseen selostamaan hallitukselle 
perusterveydenhuollon siirtämiseen liittyvän prosessin sekä laaditun so-
pimuksen perusterveydenhuollon siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille 
ja siihen liittyvästä toiminnan siirtämisestä (liikkeenluovutus). Manu Fri-
man saapui kokoukseen Palon selostuksen alkuvaiheessa. Selostuksen 
jälkeen hallituksella oli mahdollisuus esittää kysymyksiä Palolle. Miia 
Palo poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

 
Petteri Hirsikangas esitti keskustelun aikana lisäystä laaditun sopimuk-
sen liitteen nro 1 kohtaan ”vuodeosasto” seuraavasti: 
 
”Vuodeosaston ns. hoivapotilaiden eli potilaiden joiden hoito ei suoraan 
kuulu perusterveydenhuoltoon, mutta ovat hoidettu pitkäaikais tai muista 
syistä potilaina vuodeosastolla aiemminkin, sairaansijat tulee säilyttää 
Muonion terveyskeskuksen vuodeosastolla ilman lisäkuluja vähintään 
sopimuskauden ajan tai siihen asti kunnes Muonion kunnalla on asiak-
kaille lain edellyttämä sijoituspaikka. Tämä huolimatta siitä, että lain 
mukaan kyseiset potilaat kuuluvat Muonion ja Enontekiön kuntien järjes-
tämien sosiaalipalveluiden piiriin.” 
 
Hirsikankaan esitys raukesi kannattamattomana. 

 
 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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234 § 
Muut asiat 

- Kunnanhallitus keskusteli Kuntamarkkinoista 

- Kunnanhallitus keskusteli kunnan edustuksista eri toimielimissä ja ylikunnallisissa 
luottamustoimissa sekä siitä, kuinka edustajien tulisi informoida muita näistä kokouk-
sista 

- Kunnanhallitus keskusteli kunnan omista toimikunnista ja työryhmistä 

 

 

 

 

 

235 § 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.25. Valitusosoitus liitteenä nro 33. 

 

 

 



 
 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
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Kokouspäivämäärä Liite 

 
7.9.2017  33 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 226-232, 234-235 
   

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 81 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  233 
 

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  233 
 

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.  

 


