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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 13.3.2017 klo 17.00–18.25 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Hannaleena Huhtamäki varapuheenjohtaja (puheenjohtajana) 
 Manu Friman  jäsen 
 Raija Lehtimäki ” 
 Pirkko Rauhala ” 
 Markku Vuollo ” 
 Markku Rauhala varajäsen (Matti Myllykankaan varalla) 
 
 Olavi Airaksinen valtuuston varapuheenjohtaja 
 Elli Rauhala  pöytäkirjanpitäjä 
 Päivi Salminen sosiaaliosaston päällikkö,   
   kunnanjohtajan sijainen, esittelijä 84–92 § 
 Jussi-Pekka Tammilehto teknisen osaston päällikkö 85–86, 90 § 
 
 
Poissa Sakari Silén ja Matti Myllykangas 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (80 §) 
 
Asiat 80–92 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Hannaleena Huhtamäki  Elli Rauhala 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 20.3.2017, kunnantalo 
 
 
 
 Markku Rauhala  Markku Vuollo 
 
 
 
Pöytäkirja on ollut ti 21.3.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä 
 
 
 
 
 Elli Rauhala 
 pöytäkirjanpitäjä 
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80 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

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

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

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

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse 3.3. ja esityslista postitetaan 8.3.  

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Varapuheenjoh-
taja Hannaleena Huhtamäki toimii puheenjohtajana  ja Elli Rauhala pöytä-
kirjanpitäjänä. 
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81 § 
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 Markku Rauhalan ja Markku Vuollon.  
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83 § 
Kunnanjohtajan tehtävien hoitaminen 

Kunnanhallitus myönsi edellisessä pykälässä vt. kunnanjohtajana toimi-
valle kunnansihteeri Katri Rantakokolle virkavapaata ajalle 10.3.–9.4.2017. 
Hallintosäännön 6. §:n mukaan viranhaltijan ollessa estynyt tai esteellinen 
taikka viran ollessa avoimena kunnanjohtajan sijaisena toimii kunnansih-
teeri ja kunnansihteerin sijaisena kunnanjohtaja. Olosuhteiden muuttuessa 
hallitus voi nimetä uuden sijaisen. 

Viranhaltijaesittelijää ei ole paikalla. Hallintosäännön 19 §:n mukaan toi-
mielin voi päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen poh-
jalta. 

Päätös Hallitus päätti ottaa asian tässä kokouksessa käsiteltäväkseen ja käsitellä 
sen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Hallitus päätti, että sosiaalijohtaja Päivi Salminen vastaa kunnanjohtajan 
tehtävistä omien tehtäviensä ohella siihen saakka, kunnes vt. kunnanjohta-
ja palaa töihin tai kunnanjohtajan virkaan valittu henkilö ottaa viran vas-
taan. Tältä ajalta Salmiselle maksetaan palkkaus kunnanjohtajan koko-
naispalkan suuruisena. 

Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 
kokouksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markku Rauhala  Markku Vuollo 
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84 § 
Kunnanvaltuuston kokoukset  

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina (työ-
järjestys tai erillinen päätös) ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja 
katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös hallituksen 
tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. 

Valtuuston käsiteltäviin asioihin liittyy eräitä valtuuston työjärjestykseen ja 
lakeihin perustuvia määräaikoja. Hallituksen, tarkastuslautakunnan ja mui-
den lautakuntien jäsenet valitaan tammikuussa pidettävässä kokouksessa. 
Maaliskuun loppuun mennessä hallituksen on esitettävä valtuustolle luet-
telo aloitteista, ja äänestysaluejaosta ja sen muuttamisesta tulee päättää 
viimeistään huhtikuussa. Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistövero-
prosenteista ja muiden verojen perusteista, ja taloussuunnitelma tulee  
hyväksyä vuoden loppuun mennessä. – Verotusmenettelystä annettu laki 
edellyttää kuitenkin veroprosenttien ilmoittamista verohallitukselle viimeis-
tään marraskuun 17. päivänä. – Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsi-
teltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 

Kunnan hallintosääntö ei sisällä mahdollisuutta toimielimen kokouksiin 
osallistumiseen videoneuvotteluyhteyden avulla (sekä puhe- että näkö-
yhteys). Jos mahdollisuus osoitetaan, hallintosäännössä määrätään ne    
tilat, joista toimielinten kokouksiin voi osallistua videoneuvotteluyhteyden 
avulla. Kunnan tulee huolehtia teknisistä välineistä ja yhteyksistä, läsnä 
olevien varmistautumisesta ja suljetun kokouksen yhteyden asianmukai-
sesta salauksesta.  

Valtuuston toimikausi vaihtuu 1.6. alkaen ja uusilla toimielimillä on mahdol-
lisuus päättää kokousajankohdista uudelleen.  

Valtuusto kokoontuu 20.3. 

 Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja  
Koska mm. kunnanvaltuuston puheenjohtajalla on kuntalakiin perustuva 
oikeus kutsua valtuuston kokous tarvittaessa koolle, kunnanhallitus esittää 
valtuustolle, että se päättää kuluvan vuoden osalta vain aloitteiden, tilin-
päätöksen, veroprosenttien ja taloussuunnitelman käsittelyyn liittyvien ko-
kousten ajankohdista. 

Hallitus esittää, että mikäli estettä ei ilmaannu, valtuusto kokoontuu maa-
nantaisin 29.5., 5.6. (uuden toimikauden ensimmäinen kokous), 30.10. ja 
11.12. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 
kokouksessa. 

 

 

  Markku Rauhala  Markku Vuollo 
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85 § 
Aloiteluettelo 
 

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Kuntalain 23 §, kunnanvaltuuston työjärjestyksen 6 § ja hallintosäännön  
55 § sisältävät säännöksiä aloitteen tekemisestä ja käsittelemisestä.  
 
Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita 
sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on saatettava vähin-
tään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet 
ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. – Toimenpiteistä tulee ilmoittaa 
myös aloitteen tekijälle. – Aloite voi koskea myös toimintaa, jonka kunta  
on antanut perustamansa osakeyhtiön hoidettavaksi. 
 
Valtuuston työjärjestyksessä todetaan, että kokouskutsussa mainittujen    
asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus   
tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. 
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi vaan se lähetetään hallituksen valmis-
teltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähete-
keskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Hallituksen on vuosittain maa-
liskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen   
tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen 
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla tulee ilmoit-
taa, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
Hallintosäännössä määrätään myös hallituksen ja lautakunnan tehtävä-
alueella tehdyistä aloitteista. Niistä tulee esittää tiedot hallitukselle ja asian-
omaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla.  

 
 Aloitteet ja eräät esitykset  
 

Muonion yrittäjät ry. toimitti 29.2.2016 aloitteen kunnan eri reitistöjen vas-
tuutahon selkeyttämiseen. Aloite on toimitettu tekniselle osastolle ja elin-
keinotoimeen valmistelua varten. Asiaan palattaneen myös hallintosääntö-
uudistuksen yhteydessä. 
 
Kätkäsuvannon kyläyhdistys ja Muonion matkailuyrittäjät toimittivat 
13.4.2016 aloitteen Victoria-reitin siirtämisestä Kätkäjärveltä Miasvaaran 
itäpuolelle ja uuden pistoreitin linjaamisesta Mielmukkavaaran laelle. Aloite 
on toimitettu tekniselle ja sivistysosastolle sekä elinkeinotoimeen valmiste-
lua varten. 
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Markku Rauhala ja 12 muuta valtuutettua toimittivat 7.11.2016 aloitteen 
veneenlaskupaikkojen lisäämisestä ja soutupalvelujen järjestämisestä. 
Aloite on toimitettu tekniselle osastolle ja elinkeinotoimeen valmistelua  
varten. Lapin ELY-keskus on luovuttanut 1.6.2016 Tornion-Muonionjoen  
istutusteitä kunnalle, joita voitaneen käyttää merkitsemisen jälkeen  
veneen-laskupaikkoina. Hallitus on huomioinut Kätkäsuvannossa sijaitse-
van Leevilä-kiinteistön myynnissä mahdollisuuden veneenlaskupaikan  
jättämisestä kunnan haltuun. Elinkeinotoimessa valmistellaan Tornion-
Muonionjoen kalastusmatkailun kehittämishanketta, jossa aloitteessa  
mainitut seikat tulevat huomioiduksi.  
 
Jaana Jama on 10.11.2016 toimittanut kuntalaisaloitteen, jossa esitetään 
katu-, latu- ja kaukalovalojen sammuttamista yöaikaan. Sammuttamisen 
perusteeksi esitetään mm. sähkön säästymistä, revontulten parempaa  
näkymistä, valosaasteen vähenemistä ja kokemuksia muista kunnista.  
Liikunnanohjaaja ja tekninen lautakunta ovat ottaneet asiaan kantaa ja 
asiaa valmistellaan kunnanhallitukselle.  

 
 Käsitellyt aloitteet ja esitykset 
 

Markku Vuollo luovutti 16.11. kunnanhallituksen allekirjoittaman aloitteen 
ikääntyvän väestön asumisolojen parantamiseksi. Sosiaalilautakunta  
hyväksyi Asuntoja ikääntyville-raportin kokouksessaan 19.4. ja hallitus 
17.10. Hallituksen päätös vanhenevan väestön asumisen turvaamisesta on 
toimitettu tekniselle osastolle valmistelua varten. 
 
Valtuusto edellytti 24.11.2014 aloitteessa myytävien kiinteistöjen ja maa-
alueiden tasearvon määrittämistä ja myyntiin saattamista. Vuoden 2016  
aikana allekirjoitettiin kauppakirjat rivitalo Kolkasta ja Jerisjärven kalasata-
masta. Hallitus päätti 9.1. laittaa julkiseen myyntiin metsäkiinteistöjä, toi-
meenpano on siirretty tekniselle osastolle.  
 
Viime vuoden aloitteista ja eräistä esityksistä on laadittu yhteenveto (liite), 
johon on merkitty myös muita kuin hallituksen ja valtuuston toimivaltaan 
kuuluvia aloitteita. Siihen on merkitty myös ne aloitteet ja esitykset, joita 
hallitus tai valtuusto ei edellisinä vuosina ole katsonut loppuun käsitellyiksi 
tai asia on jostakin syystä otettu käsiteltäväksi uudelleen. Yhteenveto toi-
mitetaan esityslistan ohessa. 
 
Valtuusto edellytti 12.4.2012, että aloitteisiin suhtaudutaan kuntalain tar-
koittamalla tavalla ja ne valmistellaan ja käsitellään nopeammalla aikatau-
lulla.  
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Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee liitteen mukaiset aloitteet, esitykset ja toimen-
piteet tiedokseen ja esittää valtuustolle, että seuraavat aloitteet katsotaan 
aloitteina tai esityksinä loppuun käsitellyiksi:  
 

– ikääntyvän väestön asumisolojen parantaminen 
– myytävien kiinteistöjen ja maa-alueiden tasearvon määrittäminen ja 

myyntiin saaminen.  
 

Päätös Teknisen osaston päällikkö selosti teknistä puolta koskevia aloitteita ja 
poistui kokouksesta ennen päätöksen tekoa. 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
 

 Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 
kokouksessa. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markku Rauhala  Markku Vuollo 
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86 § 
Lisämääräraha ympäristötöihin ja työllistämiseen 
 

Kunnanhallituksessa ja valtuustossa on useaan kertaan keskusteltu kun-
nan eri alueiden ympäristötöiden ja siisteyden huolehtimisesta. Valtuusto 
on keskustellut asiasta esim. 6.6.2016 35 §. 
 
Keskustan ja sivukylien maisemanhoito edellyttää perusraivaustyötä, joka 
tulisi hoitaa lyhyellä aikavälillä kuntoon (investointimeno). Raivauksen jäl-
keiseen ylläpitoon tulee varata vuosittain talousarvioon määräraha.  
 
Kunnan osuus työttömyysajan työmarkkinatuesta on kasvanut usean vuo-
den ajan. Vuonna 2014 Kela peri kunnalta työmarkkinatukea noin  
37 000 euroa ja vuonna 2016 kunnan osuus oli jo noin 67 000 euroa. Työl-
listämisellä ja työttömien aktivoinnilla pyritään paitsi parantamaan työnhaki-
jan asemaa työmarkkinoilla myös alentamaan kunnan työmarkkinatuen 
osarahoituksen maksuosuutta. 
 
Talousarvioon ei ole varattu erillistä määrärahaa ympäristötöihin tai työllis-
tämiseen. Hankerahoitusta ei ole saatavilla tähän tarkoitukseen, mutta 
palkkatukea on mahdollista hakea esim. pitkäaikaistyöttömän työllistämi-
seen. Palkkatuen määrä riippuu työllistettävästä henkilöstä. 
 

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota    
(kuntalaki 65 §). Talousarvio ei sido valtuustoa itseään, joten se voi päät-
tää mahdollisista muutoksista. Hallintosäännön 25 § edellyttää, että muu-
tokset esitetään talousarviovuoden aikana; sen jälkeen muutoksia voidaan 
käsitellä vain poikkeustapauksessa. Muutosesityksessä on selvitettävä 
myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 
 

 Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa talousarviota ja myön-
tää nettona 35 000 euron investointimäärärahan ympäristötöihin (brutto 
60 000 euroa ja 25 000 euroa palkkatukea). Ensi vuoden tilanne tarkastel-
laan talousarvion yhteydessä.  
 
Muutos katetaan lainarahoituksella. 
 
Hallitus toteaa, että tekninen osasto vastaa suunnittelusta ja määrärahojen 
kohdentamisesta kunnostettaville alueille. Työpaja vastaa työnjohdosta, 
töiden käytännön suorittamisesta ja palkkatuen hausta. Ympäristötöiden 
erityiseksi kohteeksi osoitetaan kesällä 2017 veneenlaskupaikat. 
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Päätös  Teknisen osaston päällikkö selosti mahdollisia kohteita ja poistui kokouk-
sesta ennen päätöksentekoa. 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
Lisäksi hallitus edellyttää tekniseltä osastolta risukkojen raivaamista 
maanomistajien luvalla, jotta väylämaisemaa saadaan näkyviin. 

 
 Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 

kokouksessa. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markku Rauhala  Markku Vuollo 
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87 § 
Kunnanviraston palveluajat vuonna 2017 
 

Kunnanvirasto on aikaisempina vuosina pidetty suljettuna yksittäisinä päi-
vinä juhlapyhien yhteydessä, heinäkuussa n. kolmen viikon jakso ja joulun 
ja uudenvuoden välinen aika. Palveluiden ja henkilöstön lomien järjestämi-
sen kannalta olisi hyvä päättää palveluajoista koko vuoden osalta jo alku-
vaiheessa vuotta. 

 
 Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto on suljettuna vuoden 2017  
aikana seuraavasti: 
– pe 26.5., helatorstain jälkeinen perjantai 
– 10. – 30.7. ja  
– 27.–29.12. 
 
Tarvittavat päivystykset selvitetään erikseen. 

 
 Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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88 § 
Selvityksen tekeminen perusterveydenhuollon järjestämisestä  
Muonion ja Enontekiön kunnissa 
Dnro 48/27.2.2017 
 

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

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

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

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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89 § 
Täyttöluvat sivistystoimeen 
Dnro 43/7.3.2017 

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. 

Sivistystoimenjohtaja esittää 7.3. kirjeellään seuraavia virkoja haettavaksi 
ja täytettäväksi: 

1. Kirjastoautonkuljettaja-virkailijan tehtävä toistaiseksi 1.6.2017 alkaen.  
 
Kirjastoautonkuljettaja siirtyy eläkkeelle 1.10. alkaen ja jää sitä ennen 
vuosilomalle. Uuden kuljettajan perehdyttämiseen tarvitaan aikaa vä-
hintään kolme viikkoa, joka kirjastoauton reittikierto. 
 

2. Perusopetuksen rehtorin virka 1.9.2017 alkaen. 
 
Perusopetuksen rehtori siirtyy eläkkeelle 1.10.2017. Rehtorin tehtä-
vään perehdyttämiseen tarvitaan vähintään kuukausi. Viran hoitami-
seen kuuluu esiopetus, ala- ja yläkoulu ja se edellyttää kokoaikaisen 
henkilön työpanosta. Virkaan ei ole siirrettävissä henkilöä muualta si-
vistystoimesta.  
 

Palkkauksiin on varattu talousarviossa määräraha. 

 Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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90 § 
Muut asiat 
Uuden terveyskeskuksen rakentaminen 
Dnro 13/25.4.2016 

- Kunnanhallitus 30.1.2017, 17 § 
 

Valtuusto päätti 28.9.2015 § 43 rakentaa uuden terveyskeskuksen ja  
korjata vanhan terveyskeskuksen välttämättömiltä osin turvatakseen nykyi-
sen henkilöstön työturvallisuuden. Hallitus asetti 25.5.2016 § 111 uuden 
terveyskeskuksen suunnittelua ja rakentamista varten työryhmän, jonka 
tehtävänä on mm. ohjata hankesuunnittelua ja hankkeen toteutusta. 
 
Työryhmä on kokoontunut asettamisen jälkeen useamman kerran ja selvit-
tänyt mm. rahoitusvaihtoehtoja, keskustellut useiden kuntien edustajien 
kanssa näkemyksistä tulevien sote-kiinteistöistä ja kuullut mahdollisia rat-
kaisuja rakentamiseen liittyen. Työryhmä on ollut yhteydessä Sosiaali- ja 
terveysministeriöön lupamenettelyn osalta.  
 
Työryhmän pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan internet-sivustolla 
http://www.muonio.fi/fi/hallinto/tekninen-osasto/tkn-suunnittelu-ja-
rakentamistyoryhma.html 
 
Uusi kiinteistö voitaisiin rakentaa kunnan omistamalle kiinteistölle Marja-
paikan ja Ojusniityn väliin Ojustielle. Kaavoitus rakennuspaikan osalta sallii 
ko. käyttötarkoituksen.  

 
Työryhmä esittää 28.11.2016 § 18 kunnanhallitukselle kahta vaihtoehtoa 
hankkeen toteuttamiseksi 
– rakennetaan terveysasema ja tehdään suunnitelma lähikuntoutusosas-

tosta (lääketieteellinen ja kuntoutusosasto) tai 
– rakennetaan terveysasema ja lähikuntoutusosasto samaan aikaan.  

 
Ehdotus vt. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että hanketta jatketaan rakentamalla ensimmäi-
sessä vaiheessa terveysasema ja samaan aikaan suunnitellaan lähikun-
toutusosaston tiloja ja toimintaa erillisessä hankkeessa. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen siten, että terveysaseman sijasta 
rakennetaan terveyskeskus. 

 
— — 

 
  

http://www.muonio.fi/fi/hallinto/tekninen-osasto/tkn-suunnittelu-ja-rakentamistyoryhma.html
http://www.muonio.fi/fi/hallinto/tekninen-osasto/tkn-suunnittelu-ja-rakentamistyoryhma.html
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- Kunnanhallitus 13.3.2017, 90 § 
 

Inspira Oy:ltä on pyydetty 27.2.2017 tarjousta terveyskeskushankkeen  
toteutusmallin selvittämisestä ja kilpailutusprosessin suunnittelusta. Inspira 
on antanut tarjouksensa 1.3., jota on tarkennettu 13.3. pidetyn video-
neuvottelun yhteydessä. Neuvotteluun ovat osallistuneet terveyskeskuksen 
suunnittelun ohjausryhmä. Tarjouksen kokonaishinta on 12 900 euroa  
(alv. 0 %). 
 
Tarjous pitää sisällään seuraavat vaiheet: 

1. Lähtökohtien kartoitus 
2. Vaihtoehtoiset toteutusmallit 
3. Toteutusmallien vertailu ja markkinakartoitus 
4. Hankkeen taloudelliset laskelmat ja rahoitusmallin valinta 
5. Jatkotoimenpiteiden ja kilpailutusprosessin suunnittelu 
6. Raportointi 

 
Inspira Oy on tarjouksessa kertonut hoitavansa toimeksiannon kuukauden 
sisällä. Toimeksiannon oletetaan valmistuvan 13.4.2017 mennessä. 

 
Ehdotus   kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Inspira Oy:n 13.3.2017 päivitetyn tar-
jouksen terveyskeskushankkeen toteutusmallin selvittämisestä ja kilpailu-
tusprosessin suunnittelusta. Suunnitelma tulee olla valmis viimeistään 
13.4.2017. 
 

Päätös   Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen.  
 

Teknisen osaston päällikkö selosti jätettyä tarjousta ja poistui kokouksesta 
ennen päätöksen tekemistä. 
 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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91 § 
Muut asiat 
 

Entistä kunnanjohtajaa Aulikki Heinosta muistetaan kukkatervehdyksellä 
kunnallisneuvoksen arvonimen johdosta. 

Hallitus edellyttää, että Antinpalon ja Käkivaaran tiloilla aloitetaan raivaus-
työt. 

Lapin Yrittäjät kiertää kaikissa Lapin kunnissa esittelemässä päättäjille ja 
yrittäjille Lapin yliopiston tekemän selvityksen ”Lapin kunnista – eloa ja yrit-
tämistä” sisältöä muuttuvassa kuntakentässä. Elinkeinokoordinaattori jär-
jestää tilaisuuden Muonioon viikolle 14.  

Hallitus totesi, että hallinto-osastolle voidaan palkata määräaikainen toimis-
tosihteeri.  
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92 § 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 
Valitusosoitus on liitteenä nro 9. 
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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 80–81, 84–86, 89, 91–92 
   

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 81 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  82–83, 87–88, 90 
 

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  82–83, 87–88, 90 
 

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 
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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.  


	sisällysluettelo
	pöytäkirja 13.3.2017 nettiin
	valitusosoitus 13.3.2017 10 §

