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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  pe 3.3.2017 klo 9.00–9.50 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Sakari Silén  puheenjohtaja 
 Manu Friman  jäsen 
 Pirkko Rauhala ” 
 Pekka Veisto  varajäsen (Hannaleena Huhtamäen varalla) 
 
 Annika Muotka valtuuston varapuheenjohtaja 
 Katri Rantakokko kunnanjohtaja vt., esittelijä 
 Elli Rauhala  pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa Matti Myllykangas, Hannaleena Huhtamäki, Raija Lehtimäki ja Markku 
 Vuollo 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (74 §) 
 
Asiat 74–79 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Sakari Silén   Elli Rauhala 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 6.3.2017, kunnantalo 
 
 
 
 
 Manu Friman   Pirkko Rauhala 
 
 
Pöytäkirja on ollut ke 8.3.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä 
 
 
 
 
 Elli Rauhala 
 pöytäkirjanpitäjä 
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74 § 
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 23.2.2015 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
kuukauden toisena ja neljäntenä maanantaina klo 17 alkaen kunnan-
talossa. Kokous kutsutaan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähin-
tään seitsemän päivää ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan 
noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhe-
limitse. Jos kokousta varten laaditaan esityslista ja se postitetaan ennen 
kokousta, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, kun-
kin valtuustossa edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle vara-
jäsenelle ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusvälineille tai näille 
ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta Internet-sivuilla. Tiedoksi annettava 
esityslista toimitetaan sähköisenä, ellei vastaanottaja toisin halua. Mahdol-
lisuuksien mukaan esityslista toimitetaan vähintään neljä päivää ennen  
kokousta ja julkaistaan kunnan kotisivuilla. Kutsu ja esityslista voidaan toi-
mittaa sähköisesti. 

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse 28.2. ja esityslista jaetaan  
kokouksessa 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Elli Rauhala 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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75 § 
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 Manu Frimanin ja Pirkko Rauhalan.  
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76 § 
Keskusvaalilautakunnan varajäsenet 

Kunnanvaltuuston toimikaudekseen valitsema keskusvaalilautakunta vas-
taa vaalien käytännön järjestelyistä. Sen keskeisenä tehtävänä on mm. 
vaaleja varten tarvittavista valmistavista toimenpiteistä huolehtiminen,    
ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen ja ääntenlaskenta. Keskus-
vaalilautakunnan kokoonpano on seuraava: 

pj Sirpa Airaksinen 
vpj Teuvo Tolvanen 
jäsen Raimo Alaoja  

Tellervo Reponiemi 
Pekka Veisto 

 
varajäsen 1. Pauli Kuru 

2. Helena Soutukorva 
3. Kristiina Suninen  
4. Sami M. Muotka 
5. Ulla-Maija Kangosjärvi 

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos va-
rajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvit-
taessa määrätä väliaikaisen varajäsenen (vaalilaki 13–14 §). 

Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä 
säädetään hallintolain 27–30 §:ssä. 

Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan 
henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitet-
tujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- 
ja puheoikeudesta kokouksissaan. 

Kunnan keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta kuntalaissa tarkoitetun hallin-
tosäännön määräyksiä kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai 
pormestarin läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ot-
taa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee ehdokasasettelun tiedoksi ja valitsee tilapäiset 
varajäsenet. 

Päätös Vuoden 2017 kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan jäsenistä ja varajä-
senistä ei voi osallistua työskentelyyn esteellisyyden vuoksi Teuvo Tolva-
nen, Tellervo Reponiemi, Pekka Veisto ja Ulla-Maija Kangosjärvi.  

Hallitus valitsi tilapäisesti keskusvaalilautakunnan varajäseniksi Anu Liika-
vainion, Pekka Seppäsen, Reija Niemelän ja Jari Muotkan. 

  Puheenjohtaja ilmoitti, että päätös tarkastetaan sähköisesti. 
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77 § 
Kuntavaalien vaaliviranomaiset 
 

Kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017. Kunnassa vaalien järjestämisen päävas-
tuu on kunnanvaltuuston toimikaudeksi valitulla keskusvaalilautakunnalla, 
jonka keskeisimpiä tehtäviä eduskuntavaaleissa ovat vaalien valmistavista 
toimenpiteistä huolehtiminen ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastami-
nen. Kunnanhallituksen tulee asettaa hyvissä ajoin ennen vaaleja kutakin 
äänestysaluetta varten vaalilautakunta, joka huolehtii vaalin toimittamises-
ta vaalipäivänä sekä laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja koti-
äänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilaki 15 §).  

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

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

Toimielimet ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä.  

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsen-
ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä 
edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin 
merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuiten-
kin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita 
äänestäjäryhmiä.  

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa 
ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoi-
tetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekiste-
röidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohta-
jien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. 

Valtuuston päätöksen 2.5.2016 15 § mukaisesti kunta muodostaa kunnal-
lisvaaleissa yhden äänestysalueen, joten hallituksen tulee asettaa yksi 
vaalilautakunta.  

Suomen Kuntaliitto selostaa yleiskirjeessään 12/2016 vaalien toimittamista.  

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus asettaa kuntavaaleja varten Muonion äänestysalueen vaali-
lautakunnan ja terveyskeskuksen, Marjapaikan ja Ojusniityn vaalitoimikun-
nan vaalilain, kuntalain ja tasa-arvolain säädösten mukaisesti. 
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Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seuraa-
vasti: 

Muonion äänestysalueen vaalilautakunta 
 
pj. Pekka Seppänen 
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. Annika Muotka 
varapj. Marja-Leena Kuru 

Reija Niemelä 
varaj. Taisto Kuru 
” Liisa Rauhala 
” Ulla Riitta Luhtaanmäki. 

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että päätös tarkastetaan sähköisesti mahdollisim-
man pian. 
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78 § 
Muut asiat 
 

Vt. kunnanjohtaja toi palautteen Helsingin seutukunnan edunvalvontamat-
kasta 1.3.–2.3.2017. Matkalle osallistui kunnasta myös maaseutupäällikkö 
ja kaikista Tunturi-Lapin kunnista oli edustus mukana. Ohjelmaan kuului 
tapaamiset mm. VR:n, liikenne ja viestintäministeriön, valtiovarainministe-
riön ja Kuntaliiton kanssa. Lisäksi ohjelmassa oli illallinen Lapin kansan-
edustajien kanssa. 
 
Lisäksi kunnanhallitus keskusteli terveydenhuollon järjestämistä koskevas-
ta suunnitelmasta, joka tuotaneen hallitukselle seuraavaan kokokseen. 
Suunnitelman mukaan tehdään selvitys yhdessä Enontekiön kunnan, kun-
tayhtymän ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa siitä, voidaanko kuntien pe-
rusterveydenhuollon järjestäminen siirtää sairaanhoitopiirin vastuulle. 
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79 § 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 
Valitusosoitus on liitteenä nro 8. 
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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 74–75, 78–79 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 81 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 76–77 
 

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: 

 
 76–77  
 

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. 
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