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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 11.12.2017 klo 17.30–17.35  
 
Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 Aki Jauhojärvi varajäsen (Katja Muotkan tilalla) 
  
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä  
  
 
Poissa  Katja Muotka  jäsen 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (320 §) 
 
Asiat 320 – 324 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ti 12.12.2017, kunnantalo 
 
 
 Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
 
Pöytäkirja on ollut ke 13.12.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville ke 13.12.2017 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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§ Asia      

 

320 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

321 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

322 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttaminen   

323 § Muut asiat 

324 § Kokouksen päättäminen 
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320 § 
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 8.12.2017 ja esityslista 11.12.2017 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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321 § 
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 Heikki Pöyskön ja Sakari Silénin. 
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322 § 
Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttaminen 
Dnro 220/11.12.2017 

   Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 29.5.2017  

- hyväksyä Muonion kunnan, Enontekiön kunnan, Lapin sairaanhoito-
piirin ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän väli-
sen sopimuksen kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestä-
misvastuun siirtämisestä perusterveydenhuollon osalta Muonion–
Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopii-
rille ja liikkeenluovutuksesta, jolla Muonion–Enontekiön terveyden-
huollon kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy työso-
pimuslain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla Lapin sairaanhoitopiirin pal-
velukseen nk. vanhoina työntekijöinä sen mukaan, kun tätä koske-
vassa yksityiskohtaisessa henkilöstönsiirtosopimuksessa sovitaan;  

- valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja sopimaan sellaisista 
Muonion kunnan omistuksessa olevien tilojen vuokraoikeuden siir-
rosta Lapin sairaanhoitopiirille, jotka sairaanhoitopiiri tarvitsee järjes-
tämisvastuun toteuttamiseen; 

- valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan sellaisen järjestämisvastuun 
siirron edellyttämän irtaimen omaisuuden omistus- tai käyttöoikeu-
den luovutuksesta, jota sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun 
toteuttamiseen;  

- perustaa yhdessä Enontekiön kunnan kanssa perusterveydenhuol-
lon neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata perusterveyden-
huollon palvelujen ja siihen liittyen terveydenhuoltolain 10 §:ssä 
säädettyjen tavoitteiden toteutumista alueella. Neuvottelukunta voi 
tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kuntien kautta sairaanhoito-
piirille;  

- valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muonion– 
Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yhteis-
ymmärryksessä Enontekiön kanssa kuntayhtymän perussopimuk-
sen 29 §:ssä tarkoitetulla tavalla sen jälkeen, kun edellytykset järjes-
tämisvastuun siirrolle sairaanhoitopiirille ovat täyttyneet, ja tuomaan 
tätä koskevan esityksen valtuustolle.   

Järjestämisvastuun siirto Lapin sairaanhoitopiirille tuli voimaan 
1.10.2017. Järjestämisvastuun siirron seurauksena Muonion-
Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymälle ei jäänyt enää sen perus-
sopimuksen mukaisia tehtäviä.  

Jo yllä mainitussa päätöksen yhteydessä todettiin, että järjestämisvas-
tuun siirtäminen merkitsee nykyisen Muonion-Enontekiön terveyden-
huollon nykyisen 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 kuntayh-
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tymän loppuselvityksen mukaan jäljelle jäävät varat jaetaan jäsenkunnil-
le jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Kuntayhtymän lakkauttaminen edel-
lyttää molempien jäsenten eli Muonion ja Enontekiön kuntien yhtenäistä 
näkemystä ja sopimusta asiasta. Kuntayhtymä on perusteltua lakkaut-
taa nyt sen jälkeen, kun järjestämisvastuun siirto on tapahtunut, toisin 
sanoen, kun järjestämisvastuun siirto on toteutunut ja purkamisen val-
mistelevat tehtävät on saatettu päätökseen. 

Kunnanvaltuuston päätöksessä 29.5.2017 tarkoitetut toimet eli henkilös-
tön siirtyminen ja muut liikkeenluovutukseen liittyvät toimet on jo toteu-
tettu. Kuntayhtymän kirjanpidon päättäminen ja tilinpäätöksen laatimi-
nen (päättävä tase) on vielä kesken, ja se toimitetaan välittömästi sen 
valmistuttua tilintarkastajalle. Muut kuntayhtymän lakkauttamista edellyt-
tävät loppuselvitystoimet on saatettu päätökseen. Kuntayhtymä voidaan 
siten kuntien yhdenmukaisella päätöksellä lakkauttaa. Perussopimuk-
sen 29 §:n mukaan kustannusten, velkojen ja sitoumusten täyttämisen 
jälkeen jäävät varat jaetaan jäsenkunnille kuntien jäsenkuntaosuuksien 
mukaisessa suhteessa.     

Kunnanhallitus valvoo, että perussopimuksen mukaiset toimet kuten 
kuntayhtymän jäljellä olevan omaisuuden mukainen jako jäsenkuntien 
välillä toteutetaan perussopimuksen mukaisesti ja tätä koskeva loppu-
selvitys, johon liitetään kuntayhtymän tilintarkastettu päättävä tase, liite-
tään tähän selvitykseen.  

Ehdotus kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että 
se ottaa asian kiireellisenä käsittelyyn. Kunnanhallitus esittää valtuustol-
le, että se 

- päättää yhdenmukaisesti ja yhteisymmärryksessä Enontekiön kun-
nan kanssa Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän 
lakkauttamisesta. Päätös tulee voimaan 31.12.2017, kun valtuustot 
ovat tehneet tätä koskevat yhteneväiset päätökset; sekä 

- valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaati-
mista täytäntöönpanotoimista.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 

 

 

 

 

  Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
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323 § 
Muut asiat 

  Puheenjohtaja ilmoitti, että muita käsiteltäviä asioita ei ole. 

 

 

 

 

 

324 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitteenä nro 40. 
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Kokouspäivämäärä Liite 

 
11.12.2017  40 

 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 320 - 324 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät   
 

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   
 

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.  

 


