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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 23.10.2017 klo 15.00–17.15 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Katja Muotka  ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
  
 
Poissa 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (256 §) 
 
Asiat 256 – 274 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja (256–267§, 269–275 §) pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 Petteri Hirsikangas 
 puheenjohtaja (268 §) 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 30.10.2017, kunnantalo 
 kokouksessa (260 §) 
 etätarkastuksella ti 24.10.2017 (258–259 §, 264–269§) 
  
 
 Jukka Korhonen  Sakari Silén 
 
Pöytäkirja on ollut ti 31.10.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitettu tietoverkkoon nähtäville ti 31.10.2017 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 



Muonion kunta   Esityslista/  16/2017 359  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    23.10.2017 
    21.6.2017 
 

Asialista 

§ Asia      

 

256 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

257 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

258 § Työ- ja yksilövalmentajan valinta 

259 § Lausunto Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston talousarviosta 

260 § Lausunto Lappi-sopimuksen luonnoksesta 

261 § Työterveyshuollon sopimuksen irtisanominen 

262 § Työterveyshuollon sopimus Lääkäriasema Terva Oy:n kanssa 

263 § Vuoden 2018 äitienpäiväkunniamerkit 

264 § Ero kiinteistötoimituksen uskotun miehen tehtävästä 

265 § Ero teknisen lautakunnan varajäsenyydestä 
 
266 § Varajäsenen valinta tekniseen lautakuntaan 
 
267 § Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian perussopimuksen uudistaminen 
 
268 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 
 
269 § Maaseutulautakunnan valinta 
 
270 § Valoa Kaamokseen -hanke 
 
271 § Sosiaalitoimen täyttöluvat 
 
272 § Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

273 § Muut asiat 

274 § Kokouksen päättäminen 
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256 §  
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 16.10.2017 ja esityslista 18.10.2017 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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257 § 
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 Jukka Korhosen ja Sakari Silénin. 
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258 § 
Työ- ja yksilövalmentajan valinta 
Dnro 188/18.10.2017 
 

Kunnanhallitus päätti 17.5.2017 julistaa yksilö/työvalmentajan tehtävän 
haettavaksi ja mahdollisimman pian täytettäväksi. Hallitus päätti, että 
tehtävään edellytetään sopivaa sosiaalialan koulutusta tai muuta vas-
taavaa koulutusta.  

Työ- ja yksilövalmentajan työ on käytännön asiakaspalvelu- ja verkosto-
yhteistyötä työllistymiseen ja toimintakykyyn tukea tarvitsevien nuorten 
ja aikuisten parissa. Työtehtäviin kuuluu valmentautujien elämäntilan-
teen ja palvelutarpeen kartoittaminen sekä yksilöllisten suunnitelmien 
laatiminen ja yksilö- ja ryhmätoimintojen ohjaaminen. Työ- ja yksilöval-
mentaja vastaa työpajan sosiaalityöstä ja tukee valmentautujia omalla 
työpanoksellaan. 

Työ- ja yksilövalmentaja toimii työpajan esimiestehtävissä. Hänen teh-
tävänään on Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten hakeminen ja 
seuranta, työpajan laskutuksesta vastaaminen sekä työvuorojen ja työ-
tehtävien suunnitteleminen yhdessä työpajan ohjaajien kanssa. 

 
Työ- ja yksilövalmentajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on ollut 
julkisesti haettavana 28.9. – 12.10.2017. Määräaikaan mennessä tehtä-
vää haki viisitoista (15) henkilöä.  
 
Hakijoista haastateltiin Heidi Hietala, Inka Hiltunen, Riitta Liikavainio, 
Annika Muotka ja Katriina Sieppi. Haastattelut järjestettiin 16.10.2017 ja 
17.10.2017. Haastatteluihin osallistui kunnan puolelta vs.hallintojohtaja 
Matti Pinola, kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi 
ja sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmi. 
 
Hakuprosessin aikana saatujen tietojen pohjalta haastattelijat toteavat 
yksimielisesti, että hakijoista kyseiseen tehtävään sopivin on Annika 
Muotka, toiseksi sopivin Inka Hiltunen ja kolmanneksi sopivin Katriina 
Sieppi. 

 
 

Ehdotus  kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus päättää valita työpajan työ- ja yksilövalmentajaksi Anni-
ka Muotkan. Varalle valitaan ensisijaisesti Inka Hiltunen ja toissijaisesti 
Katriina Sieppi. 

 
Työsuhteessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkkaus 
määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 04SOS050 mukaisesti. 
Tehtävään valitun on esitettävä rikosrekisterilain mukainen lasten 
kanssa työskentelevältä vaadittava rikosrekisteriote.  
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Päätös  Katja Muotka ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsittelyn 

ajaksi. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-

lisimman pian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jukka Korhonen  Sakari Silén 
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259 § 
Lausunto Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston talousarviosta 
Dnro 172/3.10.2017 
 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen 
mukaan ympäristöterveydenhuollon jaoston on vastuukunnan kunnan-
hallituksen päättämässä määräajassa tehtävä esitys yhteistoiminnan 
seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi 
kahdeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Jaoston tulee 
saattaa esityksensä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi lausunnolle sopi-
jakuntien kunnanhallituksille syyskuun viimeiseen päivään mennessä. 
Lisäksi tulee käydä johtavien viranhaltijoiden väliset kuntaneuvottelut ta-
lousarvion laadinnan yhteydessä. 
 
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto on 26.9.2017 hyväksy-
nyt vuoden 2018 talousarvion, joka on nyt toimitettu yhteistoiminta-
alueen kuntien kunnanhallituksille lausuttavaksi. Määräaika lausunnon 
antamiselle on 27.10.2017. 

 
Vuoden 2018 talousarviossa nettokustannusten arvioidaan nousevan 
noin 70 000 euroa (7,7%) vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Nousu 
johtuu pääasiassa palkka- ja vuokrakulujen noususta. Resurssivajeesta 
johtuen Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto on esittänyt 
1.1.2018 perustettavaksi terveystarkastajan viran. Lisäksi jaosto on esit-
tänyt Enontekiön ja Muonion eläinlääkärin 50 % viran muuttamista 
100 % viraksi. 

   
 Talousarvion laadinnan yhteydessä on käyty yhteistoimintasopimuksen 
mukaiset kuntaneuvottelut 25.9.2017. Neuvotteluissa oli paikalla Muoni-
on, Kittilän ja Sodankylän kuntien johtavia viranhaltijoita. Neuvotteluissa 
ei tehty muutosesityksiä vuoden 2018 talousarvioon. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
   

Kunnanhallitus ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa Tunturi-Lapin 
ympäristöterveydenhuollon jaoston talousarviosta. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-
lisimman pian. 

 

 
 
 
 
 
 
  Jukka Korhonen  Sakari Silén  
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260 § 
Lausunto Lappi-sopimuksen luonnoksesta 
Dnro 165/20.9.2017 
 

Lapin liitto pyytää 20.9.2017 päivätyssä lausuntopyynnössään kunnalta 
lausuntoa Lappi-sopimuksen luonnoksesta eli Lapin maakuntaohjelmas-
ta vuosille 2018 – 2021 ja sen ympäristövaikutusten arviointiselostus-
luonnoksesta. Lappi-sopimus on kehittämisstrategia, joka esittää alueen 
toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän 
vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. 
Lausuntopyynnössä todetaan, että kaikki toimijat ovat sitoutuneet luo-
tuihin tavoitteisiin, minkä vuoksi maakuntaohjelmasta käytetään nimeä 
Lappi-sopimus. Tarkemmin rahoitettavien hankkeiden kriteereistä sää-
detään toimeenpanosuunnitelmassa ja rahoitusohjelmissa. 
 
Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioin-
nista säädetyn lain mukaisesti maakuntaohjelman toteuttamisen vaiku-
tuksista on laadittu arviointiselostus. Keskeisillä sidosryhmillä ja muulla 
yleisöllä on mahdollisuus tutustua maakuntaohjelmaluonnokseen ja ar-
viointiselostukseen. Lapin liiton hallituksen työvaliokunta hyväksyi 
18.9.2017 maakuntaohjelman luonnoksen ja sen ympäristövaikutusten 
arviointiselostusluonnoksen lausuntokierrokselle. 
 
Lapin liitto pyytää lausuntoa ainakin visiosta, tavoitteista sekä strategi-
sista valinnoista ja niille asetetuista tavoitteista. Asiakirjat ovat nähtävis-
sä Lapin liiton verkkosivuilla.  
 
Vs.hallintojohtaja on tutustunut Lappi-sopimuksen luonnokseen ja teh-
nyt seuraavat havainnot: 

 
 Lappi-sopimuksen laatimisprosessi on toteutettu osallistamalla usean-

laisia lappilaisia toimijoita, minkä vuoksi ohjelmasta on saatu laaja-
alainen ja eri asioihin yleisellä tasolla kantaaottava. Työpajatyöskente-
lyllä on keskitytty Lappi-sopimukseen liittyviin eri osa-alueisiin, minkä 
vuoksi eri osapuolten mielipiteitä on saatu laajasti huomioiduksi itse 
Lappi-sopimuksen luonnoksessa. Tällaista osallistavaa työskentelymuo-
toa tulee suosia myös tulevaisuudessa, koska siten saadaan mahdolli-
simman kattava käsitys eri osapuolten näkemyksistä Lapin kehittämi-
seksi. 

 
 Luonnoksen ulkoasu sekä eri asioita kuvaavat kaaviot ja kuvat, esimer-

kiksi ”Lapin aarrekartta” sivulla 7 ja ”Lapin älykkään erikoistumisen klus-
terimalli” liitteiden sivulla 5, tukevat ja avaavat lukijalle hyvin Lappi-
sopimuksessa esitettyä visiota ja tavoitetta. 

 
 Lappi-sopimuksessa esitetty visio on: ”Vuonna 2021 Lappi on aktiivinen, 

avoin ja älykäs. Me teemme maailman puhtaimmassa maakunnassa 
kestävästi menestystä”. Lisäksi lappilaisen aluekehitystyön todetaan 
pohjautuvan luontoon ja alueen ihmisiin. Tavoitteena on vakauttaa vä-
estömäärä reiluun 180 000 asukkaaseen, luoda Lappiin lisää työpaikko-
ja, kehittää Lappia kestävästi luontoarvoja kunnioittaen, varmistaa maa-
kunnan valmistautuminen tulevaisuuden suuriin muutoksiin ajoissa ja pi-
tää huolta Lapissa syntyneistä ja maakuntaan muuttavista. Työpaikko-
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jen ja yritysten lisäämisen ohella tärkeäksi nähdään kattava koulutustar-
jonta, minkä vuoksi osaavan työvoiman jääminen kouluttautumisen jäl-
keen Lappiin on syytä huomioida tulevassa toimeenpanosuunnitelmas-
sa. 

 
Strategisiksi valinnoiksi on valittu arktisen talouden vahvistaminen, työn 
ja osaamisen uudistaminen rajattomassa ympäristössä, puhdas luonto, 
hyvä elinympäristö ja toimivat palvelut sekä hyvä saavutettavuus kas-
vun ja kilpailukyvyn sekä hyvinvoinnin mahdollistajana. Strategiset va-
linnat vaikuttavat perustelluilta, ja näiden toteutuessa voidaan luonnok-
sessa esitetty visio saavuttaa. 
 
Luonnoksessa keskitytään Lapin kehittämiseen kansainvälisenä maa-
kuntana, mikä on maakunnan ominaisuudet huomioonottaen varsin pe-
rusteltua. Tästä huolimatta paikallinen väestö tulisi huomioida Lappi-
sopimuksesta nykyistä paremmin. Paikallisten ihmisten monipuolisten 
palveluiden turvaaminen mainitaan luonnoksessa useaan otteeseen, 
mutta paikallinen väestö on syytä nähdä myös laajemmin maakunnan 
voimavarana. Talouden ja työllisyyden parantuminen luonnollisesti hyö-
dyttää myös paikallista väestöä, mutta paikalliset ovat keskiössä myös 
tämän toteuttamisessa.  
 
Jäämerenradan linjauksesta luonnoksessa todetaan seuraavasti: ”Tule-
van maakuntaohjelmakauden aikana tullaan yhdessä Suomen ja Norjan 
valtioiden kanssa selvittämään Jäämerenradan linjaus, laskennalliset 
käyttömäärät sekä mahdollinen investointimalli. Tavoitteena on, että 
vuonna 2021 päivitettävään maakuntasuunnitelmaan ratalinjaus saa-
daan merkittyä.” Tästä huolimatta aluerakennetta sekä kehittämis-
vyöhykkeitä ja -käytäviä esittävässä kuvassa ”Lapin tulevaisuuskuva 
2040” sivulla 39 on karttaan merkitty Jäämerenkäytävän yhteys Kirkko-
niemeen uutena ratana ja Länsi-Lapin käytävän yhteys Skibotteniin ra-
dan yhteystarpeena. Tämä linjaus on muutettava molempien ratayhte-
yksien osalta tasavertaiseksi.  
 
Kokonaisuudessaan Lappi-sopimus vastaa hyvin Lapin tulevaisuuden 
tarpeisiin yleisellä tasolla, mutta tulevissa toimenpideohjelmissa näh-
dään kuinka nämä tarpeet saadaan kaikkien osalta huomioitua Lapin 
maakunnan kehityksessä. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus ilmoittaa ylläesitetyt havainnot kunnan lausuntona Lappi-
sopimuksen luonnoksesta Lapin liitolle. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen sillä lisäyksellä, että lausuntoon 

lisätään toiseksi viimeisen kappaleen viimeiseksi lauseeksi: 
Mikäli Lappi-sopimuksessa päätettäisiin ottaa ratalinjaukseen kantaa, 
Muonion kunta pitää parhaana ja taloudellisimpana vaihtoehtona läntis-
tä linjausta. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
Jukka Korhonen  Sakari Silén 
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261 § 
Työterveyshuollon sopimuksen irtisanominen  

Kunta on tehnyt 1.11.2007 Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kun-
ta-yhtymän kanssa sopimuksen lakisääteisen työterveyshuollon järjes-
tämisestä henkilöstölleen (laki työterveyshuollosta 4 ja 12 §). Sopimus 
on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on kolme kuukautta. 

Kunnanhallitus on tarjouspyynnössä 7.6.2017 pyytänyt tarjouksia työ-
terveyshuollon järjestämisestä oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta 
työterveyshuollosta. Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan ilmoitustaululla, in-
ternet-sivuilla ja lehdessä. Tarjouspyynnön ehtona oli mm. palvelun saa-
tavuus kunnan keskustan alueella.  
 
Määräaikaan mennessä 30.6.2017 klo 14 saapui yksi Muonion kunnan 
henkilöstön työterveyshuollon palveluja koskeva tarjous, jonka teki Lää-
käriasema Terva Oy. 

 
Kunnanhallitus hyväksyi 25.9.2017 Lääkäriasema Terva Oy:n tarjouk-
sen.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus päättää irtisanoa Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 
kunta-yhtymän kanssa 1.11.2007 tehdyn sopimuksen työterveyshuollon 
järjestämisestä 1.11.2017 alkaen. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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262 § 
Työterveyshuollon sopimus Lääkäriasema Terva Oy:n kanssa 
Dnro 110/8.6.2017 

– Kunnanhallitus 25.9.2017, 238 § 

Kunta on tehnyt 1.11.2007 Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kun-
ta-yhtymän kanssa sopimuksen lakisääteisen työterveyshuollon järjes-
tämisestä henkilöstölleen (laki työterveyshuollosta 4 ja 12 §). Sopimus 
on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on kolme kuukautta. 

Hallitus päätti § 178/29.6.2015 kunnan henkilöstön työterveyshuollon 
palveluiden laajentamisen sairaanhoidolla ja kilpailuttaa palveluntuotta-
jan. Kuntalain muutoksen vuoksi hallituksen päätöstä ei pantu täytän-
töön, vaan pyydettiin kuntayhtymältä mahdollisuutta sopimuksen laajen-
tamisesta sairaanhoitopalveluihin. Useista pyynnöistä huolimatta asia ei 
ole edennyt. Valtuusto päätti 29.5.2017 perusterveydenhuollon järjes-
tämisvastuun siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille. Kunnanhallitus on 
tarjouspyynnössä 7.6.2017 pyytänyt tarjouksia työterveyshuollon järjes-
tämisestä oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta. 
Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla ja leh-
dessä. Tarjouspyynnön ehtona oli mm. palvelun saatavuus kunnan kes-
kustan alueella  

 
Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa 
työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen no-
jalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. Kunta voi 
sopia alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kunnan terve-
yskeskus järjestää työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työ-
terveyshuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita tervey-
denhuoltopalveluja. Vastaavanlainen sopimus voidaan tehdä myös yrit-
täjän ja muun omaa työtään tekevän kanssa. Työnantajat ja yrittäjät 
viime kädessä kuitenkin itse valitsevat palveluntuottajansa. 

 Lainsäädäntö  
 
Työterveyshuoltolain 4 §:n mukaan työnantajan on kustannuksellaan 
järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terve-
ysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöi-
den turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämi-
seksi. Lain 12 §:ssä määritellään työterveyshuollon sisältö ja 14 §:ssä 
muut terveydenhuollon palvelut.  

  
 Hankintalaki on muuttunut 1.1.2017 (29.12.2016/1397). Uuden lain 25 

§:n mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa on 400 000 
euroa lain liitteen 1–4 kohdassa tarkoitetuissa sosiaali- ja terveyspalve-
luja koskevissa hankinnoissa. Työterveyshuollon yhteisen hankin-
tanimikkeistön mukaan (CPV) se kuuluu terveydenhuollon palveluihin 
(85147000-1).  
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Kunnan työterveyshuollon palvelujen kustannukset eivät nouse hankin-
tajakson aikana yli 400 000 euron kynnysarvon, joten kunnan oma han-
kintamenettely on riittävä menettely. 
 
Määräaikaan mennessä 30.6.2017 klo 14 saapui yksi Muonion kunnan 
henkilöstön työterveyshuollon palveluja koskeva tarjous, jonka teki Lää-
käriasema Terva Oy. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

 Kunnanhallitus hyväksyy Lääkäriasema Terva Oy:n tarjouksen. Sopi-
mus alkaa syksyllä 2017 ja päättyy 31.12.2018. Sopimuskauteen sisäl-
tyy lisäksi yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla 1.1.2019–31.12.2019, 
1.1.2020-31.12.2020. Tilaaja päättää optiovuosien käytöstä erikseen. 
Hankintapäätöksen jälkeen palvelusta tehdään erillinen kirjallinen sopi-
mus.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

— — 

– Kunnanhallitus 23.10.2017 
 

Lääkäriasema Terva Oy:n tarjouksen hyväksymisen jälkeen tarjouksen 
tehneen kanssa on laadittu kirjallinen sopimus työterveyshuollon järjes-
tämisestä kunnan henkilöstölle. 

Lääkäriasema Terva Oy tuottaa laaditulla sopimuksella Muonion kun-
nan henkilöstölle työterveyshuollon lakisääteiset palvelut (työterveys-
huoltolaki 12§) ja yleislääkäritasoiset työterveyshuoltopainotteiset sai-
raanhoitopalvelut.  

Sopimus alkaa 1.11.2017 ja päättyy 31.12.2018. Sopimuskauteen sisäl-
tyy lisäksi yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla 1.1.2019 -31.12.2019, 
1.1.2020 -31.12.2020. Tilaaja päättää optiovuosien käytöstä erikseen. 
Sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta. 

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lääkäriasema Terva Oy:n ja kunnan 
välillä laaditun sopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoitta-
maan sopimuksen. 

 
        Muutettu ehdotus kunnanjohtaja 
 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lääkäriasema Terva Oy:n ja kunnan 
välillä laaditun sopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoitta-
maan sopimuksen. 

 
Siirtymävaiheen järjestelyistä neuvotellaan ja sovitaan Lääkäriasema  
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Terva Oy:n ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Siirtyminen halutaan to-
teuttaa hyvässä yhteisymmärryksessä ja järkevästi. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
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263 § 
Vuoden 2018 äitienpäiväkunniamerkit 
Dnro 167/25.9.2017 
 

Hallitus päätti, että tämän pykälän osalta päätöstä ei julkaista kunnan 
verkkosivuilla. 
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264 § 
Ero kiinteistötoimituksen uskotun miehen tehtävästä 
Dnro 169/29.9.2017  
 

Tarja Kangosjärvi on ilmoittanut, että hän ei voi toimia kiinteistötoimituk-
sen uskotun miehen tehtävissä. 

 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.  
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
 
Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Tarja Kangosjär-
ven ero-ilmoituksen ja myöntää hänelle eron kiinteistötoimituksen usko-
tun miehen tehtävästä. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-
lisimman pian. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jukka Korhonen   Sakari Silén  
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265 § 
Ero teknisen lautakunnan varajäsenyydestä 
Dnro 168/26.9.2017  
 

Minna Hyöky on ilmoittanut, että hän ei voi toimia teknisen lautakunnan 
varajäsenenä, koska hän toimii Leader Tunturi-Lappi ry:n hallituksen jä-
senenä. Hyöky anoo eroa teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävistä. 

 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.  
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
 
Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Minna Hyökyn 
ero-ilmoituksen ja myöntää hänelle eron teknisen lautakunnan varajä-
senyydestä. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-
lisimman pian. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jukka Korhonen   Sakari Silén   
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266 § 
Varajäsenen valinta tekniseen lautakuntaan 

 
Minna Hyöky on toiminut teknisen lautakunnan varajäsenenä. Myöntä-
essään eron Minna Hyökylle teknisen lautakunnan varajäsenen tehtä-
vistä valtuuston tulee valita hänen tilalleen varajäsen tekniseen lauta-
kuntaan. 
 
Kunnanvaltuusto valitsi teknisen lautakunnan 15.6.2017 seuraavasti: 
 
jäsen  varajäsen 
Mika Brännare Pekka Veisto 
Jari Makkonen Johanna Jäntti 
Mirja Metsola Minna Marjukka Hyöky 
Katja Muotka  Aki Jauhojärvi 
Pirkko M. Rauhala Rami Kurhela 
Rami Rauhala Johannes Rauhala 
Juha Särkijärvi Ritva-Liisa Ahoniemi 
 
Brännare toimii puheenjohtajana ja Muotka varapuheenjohtajana. 

 
 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva  
henkilö 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtävä-
alueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä-
senenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin-
nastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, 
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lauta-
kunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kun-
nallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan 
kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lau-
takuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilö-
kohtaisen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee  
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olla valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan.  

  
Ehdotus kunnanjohtaja 

 
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee tekniseen lautakun-
taan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain 
sekä hallintosäännön mukaisesti. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-
lisimman pian. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Jukka Korhonen  Sakari Silén 
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267 § 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian perussopimuksen uudistaminen 

Dnro 128/28.6.2017  

1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) kuntien yhteistoimintaa 
koskevat säännökset poikkeavat joiltain osin vuoden 1995 kuntain 
(365/1995) säännöksistä. Kuntien yhteistoimintasopimukset, ml. kun-
tayhtymien perussopimukset, on uuden kuntalain siirtymäsäännöksen 
(147 §) mukaan saatettava kuntalain 8 luvussa säädetyn mukaiseksi 
viimeistään 1.6.2017. Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta 
säädetään vuoden 2015 kuntalain 57 §:ssä. Perussopimusta voidaan 
muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa 
ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteen-
lasketusta asukasluvusta. 
 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian perussopimus on 
ollut jäsenkuntien välisessä keskustelussa 12.4.2017 pidetystä jäsen-
kuntakokouksesta alkaen. Käytyjen keskustelujen pohjalta on valmistel-
tu jäsenkuntien päätöksentekoon uudistettu perussopimus. 
 
Perussopimus on laadittu suhteessa nykyisen perussopimuksen linjauk-
siin kuntalain asettamat muutosvaatimukset huomioiden ja jäsenkuntien 
keskinäisen valmistelun pohjalta. 
 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Hallitus esittää Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian uu-
distetun perussopimuksen valtuuston hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-
lisimman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jukka Korhonen  Sakari Silén 
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268 § 
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 
 

Tarkastuslautakunta esitti 25.4.2017 kunnanvaltuustolle, että se velvoit-
taa hallituksen 30.9.2017 mennessä valmistelemaan valtuustolle lau-
sunnon toimenpiteistä, joihin vuoden 2016 arviointikertomus antaa ai-
hetta. Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen 29.5.2017. 
 
Arviointikertomuksessa todetaan mm. seuraavaa: 
- tilinpäätöstä ja toimintakertomusta tulee kehittää jatkossa edelleen 

niin, että toiminnan arvioinnissa vastataan selkeästi ja lyhyemmin to-
teutumaan. Tämän tueksi on talousarviossa määriteltävä selkeät mi-
tattavissa olevat mittarit, joiden pohjalta toimintaa arvioidaan 

- tärkeinä keskeneräisiä asioina tarkastuslautakunta näkee: kunta-
strategian laadinnan, sisäisen valvonnan ohjeistuksen laadinnan, 
vesilaitoksen alijäämän kattamisen ja yhtiöittämisselvitykset, vuokri-
en ja käyttömaksujen tarkistamisen kuluja vastaavaksi sekä tehtyjen 
strategioiden hyödyntämisen päätöksenteossa 

- terveyskeskuksen rakentaminen tärkeää 
- tarkastuslautakunta on kehottanut kiinnittämään huomiota talousar-

vion realistisuuteen 
- alijäämän kattaminen pysyy kunnan tärkeimpänä taloutta ohjaavana 

tekijänä 
- valtuuston vuoteen 2018 asti vahvistamaa talouden tasapainotta-

misohjelmaa on toteutettu vain muutaman kohdan osalta 
 
Tarkastuslautakunnan painopistealue oli elinkeinotoimessa vuonna 
2016. Tämän osalta arviointikertomuksessa todetaan mm. seuraavaa: 
- elinkeinolautakunnan toiminta ei ole ollut riittävää 
- elinkeinotoimen osalta tarkastuslautakunta suosittaa miettimään mil-

lä ratkaisuilla siihen saataisiin panostettua paljon nykyistä enemmän 
- tarkastuslautakunta suosittelee selventämään työnjaon toimenkuvat 

elinkeinoasiamiehen ja elinkeinokoordinaattorin välillä 
- erityisesti elinkeinotoimessa pitäisi panostaa mitattavissa olevien 

mittareiden laadintaan 
- elinkeinotoimessa on laadittu elinkeinostrategia, mutta tätä ei huo-

mioida kunnan päätöksenteossa 
 
Muiden hallintokuntien osalta tarkastuslautakunta toteaa mm. seuraa-
vaa: 
- kiinteistöjen kohdalla myyntikapasiteettia riittää edelleen 
- kaikki vuokrat ja taksat pitäisi tarkistaa joka vuosi 
- ohjelmien käyttöönottokoulutus ei ole ollut riittävää 
- tehokkuusvaje keskuskeittiön osalta on syytä pitää seurannassa ja 

huomioida keskuskeittiöön liittyvissä päätöksissä 
- tarkastuslautakunta kehottaa kiinnittämään huomiota Marjapaikan 

sisäilman seurantaan ja oireilevan henkilökunnan hyvinvointiin 
- sivistystoimessa sisäinen yhteistyö on lisääntynyt paljon ja tämän 

tarkastuslautakunta näkee erittäin hyvänä esimerkkinä muillekin 
osastoille 
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- koulukuljetuskustannukset ylittävät tavoitteena olleen oppilaskohtai-
sen kustannuksen, mikä on syytä huomioida kilpailutusten yhtey-
dessä 

- vesilaitoksen alijäämä on edelleen kasvanut 
- omistajaohjauksessa tarkastuslautakunta löysi vakavia puutteita 
 
Henkilöstön osalta tarkastuslautakunta toteaa, että harkinnanvaraisiin 
palkantarkistuksiin pitäisi suhtautua kriittisesti, mitä käytäntö ei ole vas-
tannut. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että henkilöstömenoja pitäisi 
vähentää eläköitymisillä ja erilaisilla tehtäväjärjestelyillä. Henkilöstön 
osalta todetaan myös, että asioiden selkeyttämiseksi ja tietojen vertailun 
turvaamiseksi määrinä pitäisi ilmoittaa keskimääräiset henkilötyövuodet. 
Talouden tasapainottamisessa on tavoitteena pienentää henkilöstö-
menoja noin 3 % vuodessa. 
 
Arviointikertomuksen yhteenvedossa todetaan, että uusien valtuutettu-
jen ja luottamushenkilöiden perehdyttämiseksi on syytä järjestää koulu-
tusta heti valtuustokauden alkaessa, jotta myös he ymmärtävät kunnan 
tämän hetkisen tilanteen ja osaavat omalla toiminnallaan siihen sekä 
valtuustossa että lautakunnissa vaikuttaa. 

   
Eri osastoilta saatujen lausuntojen mukaan arviointikertomuksessa an-
nettu palaute tullaan huomiomaan seuraavasti: 
 

Hallinto-osasto 
 

Talousarvion laadinnassa huomioidaan tarpeelliset ja käyttökelpoiset 
mittaristot, ja niitä on tarkoitus kehittää paremmin tavoitteiden seurantaa 
vastaaviksi. On syytä huomioida, että jokaista asiaa ei voida mitata sa-
malla mittaristolla, vaan mittaristot on luotava realistisesti ja tarkoituk-
senmukaisesti. 
 
Hallinto-osaston osalta tilanne on ollut kuluneen vuoden aikana haasta-
va muun muassa henkilöstövajeen ja henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi. 
Jatkossa on syytä huolehtia aiempaa paremmin henkilöstön jaksami-
sesta työssään sekä yhteistyöstä hallinto-osaston sisällä. Hallinto-
osaston ja elinkeinotoimen osalta pohditaan tehtäväkokonaisuuksia ja 
mahdollisia tehtävien uudelleenjärjestelyitä. 
 
Hallinto-osastolla tiedostetaan strategioiden ja sisäisen valvonnan 
suunnitelmien tarpeellisuus. Näiden laatiminen ja ajantasaistaminen on 
tarkoitus aloittaa henkilöresurssit huomioon ottaen jo tämän vuoden 
puolella. Kuntastrategian valmistelutoimenpiteet on jo aloitettu. Ohjeis-
tuksien on oltava sellaisia, että ne eivät ole riippuvaisia tietystä henki-
löstä, vaan niiden olemassaolo ja ajantasaisuus mahdollistaa eri toi-
menpiteiden toteuttamisen myös yksittäisen henkilön poissa ollessa. 
 
Ohjelmistojen käyttöönottokoulutusta tullaan kehittämään ja lisäämään. 
 
Lisäksi selvitetään muualla isännöitävinä olevien kiinteistöyhtiöiden ti-
lannetta sekä tutkitaan mahdollisuutta ja tarvetta ottaa kunnan omaksi 
työksi. 
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Elinkeinotoimi  
 

Elinkeinotoimen osalta on syytä huomioida, että esimerkiksi arviointikri-
teerit työllisyydenhoidon ja yhteisöverotulokertymän osalta eivät mittaa 
pelkästään elinkeinotoimen toiminnan tuloksellisuutta, vaan niihin vai-
kuttaa yhteisvaikutuksellisesti myös mm. työllisyydenhoitoon osallistuvi-
en tahojen ja kunnan eri hallintokuntien toiminta. 
 
Yrittäjien ja yhteistyötahojen kanssa yhteistyö on ollut viime vuosien ai-
kana säännönmukaista ja toimintaolosuhteet huomioivaa. Yhteistyötä 
on tehty myös valtiovallan kanssa tilanteen sitä vaatiessa.   Elinkeino-
toimesta on edustajat säännönmukaisesti paikallisen yrittäjäyhdistyksen 
hallituksessa sekä matkailuyhdistyksen hallitustyöskentelyssä, lukuisten 
muiden sidosryhmätahojen ohessa. 
 
Elinkeinotoimi toteaa, että tehostamista ja menetelmien uudistamista 
tarvitaan. Lokakuun alussa kokoontuneen elinkeinolautakunnan koko-
uksessa on käsitelty tällaisia tehostamistoimia. Koko lautakunta vakuutti 
yhteistyön lisäämisen ja aloitetoiminnan vireyttämisen tahtoa. Kokous-
kertojen lisäämisestä sovittiin niin, että marras-toukokuulle 2017–2018 
on sovittu viisi seuraavaa kokouskertaa. Kokousaikataulua on tarkoitus 
jatkaa samansuuntaisena koko valtuustokauden ajan. 

Elinkeinolautakunnan työskentelyssä painopisteinä ovat ensimmäisen 
talvikauden ajan strategisten suunnitelmien uudistamis- ja päivittämis-
tarpeet, osana laajemman kuntastrategian muovautumista, mukaan lu-
kien informaatiotoiminnan ja viestinnän uudistamiseen liittyvät haasteet.  

Loppuvuodesta 2018 aina valtuustokauden loppuun pääpainopisteinä 
on ns. Älytie-sykäysvaikutusten johtamista yritystoimintoihin, matkailua 
palvelevan yleisen infran ja nähtävyyspaikkojen sekä reitistöinfran pe-
ruskunnostushankkeet osana vetovoimatekijöiden säilyttämisen sekä 
turvallisen ja terveellisen luontoliikunnan teemoitusta. Kansainvälisen 
asiakaskunnan kasvattamiseen ja toistaiseksi alueelta puuttuvan yhtei-
sen matkavaraamojärjestelmän aikaansaamiseen liittyvät teemat ovat 
varmasti myös matkailua tukevan toiminnan viitekehyksessä. Näitä kos-
kevia talousarviovarauksiin johtavia ehdotuksia sekä uusia hankesuun-
nitelmia ulkopuolisten rahoitustukien saamiseksi työstetään jo tällä het-
kellä. 

Elinkeinotoimi pitää tarkastuskertomusta velvoittavana sekä jo tehosta-
mistoimiin johtaneena asiakirjana. Toisena puolena asiassa on tietysti 
se, että henkilö- ja talousresursseja on myös kyettävä lisäämään tavoit-
teiden mukaisesti. 

Sosiaalitoimi 
 

Palvelutuotannon arviointi on yleisesti todettu haasteelliseksi tehtäväksi. 
Joihinkin toimintoihin on mahdollista luoda numeeriset mittarit.  Usein 
on kuitenkin ongelmana, kohdistuvatko mittarit siihen, mitä on tarkoitus 
mitata tai onko mittari tarkoituksenmukainen. Yhä enemmän palveluiden 
osalta onkin siirrytty toiminnan vaikutusten arviointiin, mikä arvioinnin  
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tapana on palveluista puhuttaessa moniulotteinen tehtävä. Ihmisten te-
kemien ja saamien palveluiden syy-seuraussuhteet edellyttävät monien 
asioiden yhtäaikaista huomioonottamista ja lopulta päädytään enem-
män laadulliseen kuin määrälliseen arviointiin. Kunnallisessa palvelu-
tuotannossa onkin arviointia syytä tehdä myös laadullisesti, ei vain mit-
tareilla mitattavia tavoitteita tarkastelemalla.  
 
Kustannusten osalta perusteltua olisi verrata kunnan palveluiden kus-
tannuksia euroa/asukas lappilaisissa kunnissa ja kohdistaa kiinnostus 
etenkin niihin kuntiin, jotka ovat Muonioon nähden vertailukelpoisia.  Il-
maista ja helppokäyttöistä seuranta- ja vertailuaineistoa löytyy interne-
tistä.     
 
Toiminnan arviointi on niin tärkeää, että siihen toivoisi voitavan paneu-
tua perusteellisemmin esimerkiksi kunnan strategian laadinnan yhtey-
dessä. 
 
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastajan loppuraportti 
ovat osa talous- ja toimintavuoden vuosikiertoa ja ne tulisi olla pohjama-
teriaalina valmisteltaessa seuraavaa taloussuunnitelmakautta.  Talous- 
ja toimintavuoden vuosikelloajattelua olisi hyvä kehittää nykyistä suunni-
telmallisemmaksi ja valmistelua tulisi vuoden kierrossa aikaistaa. 
 
Sosiaalitoimessa on laadittu useita toimintaa ohjaavia suunnitelmia ja 
palveluiden myöntämistä koskevia kriteeristöjä. Niiden toteutumista on 
määrävälein seurattu ja esimerkiksi keskeistä suunnitelmaa Ikääntyvien 
palveluiden järjestämisestä 2014–2017 on noudatettu varsin yksityis-
kohtaisesti niiltä osin kuin suunnitelmassa olleet tavoitteet ovat olleet 
sosiaalitoimen toimivallassa. 
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaalitoimen tavoitteet vanhusten 
hoidossa ovat menneet hyvään suuntaan. Havaintoon voi yhtyä, mutta 
samalla todeta, että optimismiin ei ole syytä, ellei sosiaali- ja terveys-
palveluiden integraatiota saada toimimaan nykyistä paremmin. Sote-
peruspalveluiden järjestäminen kahdessa erilaisilla ehdoilla toimivassa 
organisaatiossa ei lähtökohtaisesti tuota kannusteita tehokkaan palvelu-
järjestelmän rakentamiseen.  Rakenteellisista syistä johtuvia insentiivien 
puutteita pyritään paikkaamaan muilla keinoilla. 
 
Perusterveydenhuollon siirtyminen Lapin sairaanhoitopiirin järjestämis-
vastuulle toivon mukaan käynnistää uuden vaiheen sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluiden yhteensovittamisessa.  Järjestämisvastuun siir-
toa ei kuitenkaan tule ymmärtää siten, etteikö Muonion kunnalla  olisi 
syytä olla aktiivinen toimija huolehtiessaan kuntalaisten terveyspalve-
luista ja niiden kustannuksista. 

 
Sivistystoimi 

 
Sivistystoimen toimialan arviointi pelkästään määrällisillä mittareilla ei 
ole tarkoituksenmukaista. Toiminnot ovat luonteeltaan sen kaltaisia, että 
laadullisella arvioinnilla on oma tärkeä merkityksensä. Koska tarkastus-
lautakunnan mukaan hallintokuntien välillä on selviä eroja toiminnan ar-
vioinneissa, tulee ohjeistusta selkiyttää ja yhdenmukaistaa ja ohjeistus 
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on laadittava osastojen yhteistyönä. Yhdenmukaisten arviointien lisäksi 
jokaisella toimialalla voi olla omat erityispiirteensä. Sama koskee toi-
minnallisten tavoitteiden ohjeistusta. Nykyisellään niiden käyttö talous-
arvion rinnalla ei ole toimiva. 
 
Sivistystoimen talousarvio laaditaan jokaisen tehtäväalueen osalta huo-
lellisesti harkiten ja todellisiin menoihin ja tuloihin perustuen. Sivistys-
lautakunta on useana vuonna peräkkäin esittänyt talousarvion tältä poh-
jalta. Kunnanhallitus on käsittelyissään karsinut menoja, mikä on johta-
nut siihen, että lautakunta on joutunut anomaan valtuustolta lisämäärä-
rahaa. Talousarvio laaditaan perustuen toimintoihin, joiden paras asian-
tuntija on kyseinen hallintokunta ja henkilöstö. 
 
Kuljetusten yhteensovittamista on tutkittu muutama vuosi sitten ja silloi-
nen työryhmä totesi, että kuljetusjärjestelyt ovat haastavat asiakasryh-
mien erilaisten tarpeiden vuoksi eikä kustannusten säästöä ko. järjeste-
lyillä tule. Toisaalta asiaa voi olla syytä tarkastella uudelleen. Lukujär-
jestyksen tarkalla laadinnalla saattaa olla myös mahdollista löytää kus-
tannusten säästöä kuljetuksissa. 
 
Sivistystoimessa henkilöstön määrää ohjaa esim. varhaiskasvatuslaki. 
Sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa ilmenevä erityisen 
tuen tarve kesken vuoden voi aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia henki-
löstössä. 
 
Sijaisia käytetään ainoastaan pitkissä poissaoloissa. 
Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa parhaiten. Työssä jaksamiseen ja täyden-
nyskoulutukseen – myös esimiesten osalta - kannattaa kiinnittää erityis-
tä huomiota. 
 

Tekninen toimi 
 

Muonion tekninen lautakunta on esittänyt maksujen ja vuokrien korotuk-
sia, mutta ne ovat harvoin menneet läpi. Myös myytäviä rakennuksia on 
esitetty, mutta lupaa myymiseen ei kaikkien osalta ole saatu. 
 
Vesilaitoksen taksojen korotuksia on esitetty ja viimeisimmät on saatu 
läpi. Aiemmat korotukset eivät ole menneet läpi esitettyinä, vaan niitä 
on pienennetty. Yhtiöittämistä ei ole vielä nähty ajankohtaiseksi, vaan 
siihen on tarkoitus palata, kun vesilaitoksen taksoilla saadaan katettua 
vuosittaiset kulut. 
 
Uuden terveyskeskuksen rakentaminen pyritään tekemään ripeästi. Tu-
levalla käyttäjällä ei kuitenkaan ole vielä tarkasti tiedossa mitä tiloja he 
tarvitsevat uudessa terveyskeskuksessa. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan edellyttämän 
selvityksen hallintokuntien osalta edellä mainittujen tietojen perusteella. 
 

Päätös Anne-Mari Keimiöniemi ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja poistui 
tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän osalta 
toimi Petteri Hirsikangas. 
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Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-
lisimman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jukka Korhonen  Sakari Silén   
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269 § 
Maaseutulautakunnan valitseminen 
 
– Kunnanhallitus 5.6.2017, 150 §  

Valtuusto hyväksyi 12.4.2012 sopimuksen lainsäädännön perusteella 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvien hallinnollisten teh-
tävien hoitamisesta ja tarpeellisten palvelujen järjestämisestä Enonteki-
ön, Kittilän ja Muonion kuntien alueella. Muonion kunta toimii isäntäkun-
tana ja tehtävistä vastaa maaseutulautakunta. 

Sopimuksen mukaan valtuusto valitsee lautakuntaan seitsemän jäsentä 
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi 
ajaksi. Ennen valintaa Enontekiön valtuusto nimeää kaksi jäsentä ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Kittilän valtuusto kolme jäsentä ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Puheenjohtaja valitaan valtuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi 
vuodeksi Kittilän valtuuston ja 1. varapuheenjohtaja Enontekiön valtuus-
ton nimeämistä jäsenistä ja lopputoimikaudeksi puheenjohtaja Enonte-
kiön valtuuston ja 1. varapuheenjohtaja Kittilän valtuuston nimeämistä 
jäsenistä. Isäntäkunnan valtuusto valitsee 2. varapuheenjohtajan koko 
valtuusto-kaudeksi.  

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva  
henkilö   

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtävä-
alueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa  

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä-
senenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin-
nastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, 
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lauta-
kunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 
Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. 
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka  
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamat-
ta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei eri-
tyisistä syistä muuta johdu. 
 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan maaseutulautakuntaan valtuusto valitsee 
seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä valtuuston  
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toimikautta vastaavaksi ajaksi maaseutuhallinnon yhteistoimintasopi-
muksen mukaisesti.  
 
Puheenjohtajiston valtuusto valitsee joko toimikaudekseen tai kahden 
vuoden toimikaudeksi. Ennen valintaa Enontekiön valtuusto nimeää 
kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Kittilän valtuusto 
kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.  
 
Valtuusto valitsee puheenjohtajan toimikautensa kahdeksi ensimmäi-
seksi vuodeksi Kittilän valtuuston ja ensimmäisen varapuheenjohtajan 
Enontekiön valtuuston nimeämistä jäsenistä ja lopputoimikaudeksi pu-
heenjohtajan Enontekiön valtuuston ja ensimmäisen varapuheen-
johtajan Kittilän valtuuston nimeämistä jäsenistä. Valtuusto valitsee toi-
sen varapuheenjohtajan.  
 
Enontekiön kunnanvaltuusto kokoontunee 14.6. ja Kittilän valtuuston  
kokoontumisesta ei vielä ole tiedossa ajankohtaa kunnanhallituksen esi-
tyslistan lähtiessä. 

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee maaseutulautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henki-

lökohtaisen varajäsenen 
– valitsee lautakuntaan puheenjohtajan ajalle 1.6.2017–31.5.2019 ja 

1.6.2019–31.5.2021  
– valitsee valituista lautakunnan ensimmäisen varapuheenjohtajan 
– valitsee valituista lautakunnan toisen varapuheenjohtajan.   
 
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 48 §  

Päätös Valtuusto nimesi tässä vaiheessa muoniolaiset luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Markku Rauhala Manu Friman 
Hanne Tapojärvi-Lompolo Reino Kangosjärvi 
 
Maaseutulautakunta valitaan sen jälkeen, kun Enontekiön ja Kittilän val-
tuustot nimeävät edustajansa. 
 

— — 
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– Kunnanhallitus 23.10.2017 

 
Enontekiön kunnanvaltuusto on 12.6.2017 (53 §) päättänyt nimetä 
maaseutulautakuntaan seuraavat henkilöt: 
 
jäsen  varajäsen 
Kati Peltovuoma Pentti K. Keskitalo 
Hannu Ranta  Birgitta Eira 
 
Samalla Enontekiön kunnanvaltuusto päätti nimetä lautakunnan 
1.varapuheenjohtajaksi valtuustokauden ensimmäiseksi ja toiseksi vuo-
deksi sekä puheenjohtajaksi valtuustokauden kolmanneksi ja neljän-
neksi vuodeksi Hannu Rannan. 

 
Kittilän kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (42§) päättänyt nimetä maaseu-
tulautakuntaan seuraavat henkilöt: 
 
jäsen  varajäsen 
Maija Linnala  Leena Vanhatalo 
Juha Hettula  Vilho Molkoselkä 
Juha Toivola  Aaro Granroth 
 
Samalla Kittilän kunnanvaltuusto päätti nimetä lautakunnan puheenjoh-
tajaksi valtuustokauden ensimmäiseksi ja toiseksi vuodeksi sekä 
1.varapuheenjohtajaksi valtuustokauden kolmanneksi ja neljänneksi 
vuodeksi Juha Hettulan. 

  
 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee maaseutulau-
takunnan valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi maaseutuhallinnon 
yhteistoimintasopimuksen, hallintosäännön, kuntalain ja tasa-arvolain 
mukaisesti. 

 
Päätös Anne-Mari Keimiöniemi palasi kokouksen puheenjohtajaksi ennen tä-

män asian käsittelyä. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-
lisimman pian. 

 

 

 

 

 

  Jukka Korhonen  Sakari Silén 
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270 § 
Valoa Kaamokseen –hanke 
Dnro 177/6.10.2017 

Syksyn aikana on suunniteltu kunnan ja yrittäjien yhteistyössä toteutet-
tavaa Muonion kirkonkylän kaavateiden kaamos- ja jouluajan va-
laisulaitteiden hankintaa. 
 
Hankesuunnitelma on laadittu työnimellä ”Valoa Kaamokseen” ja se si-
sältää Muonion kirkonkylän kaavateille hankittavat kaamos- ja jou-
lunajan valaisulaitteet sekä asennustyöt, joiden lisäksi hankitaan Mat-
kailun ja koulutuksen monipalvelukeskus Kielan piha-alueelle jouluinen 
valaistusefekti. 
 
Suunnitelman mukaan kaavateille hankitaan ja asennetaan yhteensä 25 
pylväisiin asennettavaa sähkötoimista tunnelmavalaisinta, joista 7 La-
henrannantielle, 13 Puthaanrannantielle ja 5 Pirkantielle. Lisäksi hank-
keessa selvitetään mahdollisuus hankkia ja asentaa 6-9 valaisinta myös 
vt21:n ja kirkonkylän risteyksestä lähtevän Rovaniementien alkupäähän. 
 
Kokonaiskustannukset ovat arviolta 19 000 euroa, joista 16 000 euroa 
kirkonkylän kaavateille hankittavista valaisimista ja 3 000 euroa Kielan 
piha-alueelle hankittavista valaisimista sekä näiden asennustöistä. Lo-
pulliset kustannukset riippuvat valittavista valaisinmalleista ja asennet-
tavasta kappalemäärästä. 
 
Hankkeeseen haetaan investointitukea 65 % Tunturi-Lapin Leader 
ry:ltä, mikä tarkoittaa 12 350 euroa. Nettorahoitusosuutena saadaan 
Muonion yrittäjiltä 6 650 euroa hankkeen toteuttamiseen. 
 
Hankerahoituksen hakijana toimii Muonion kunta ja vastuullisena toteut-
tajana tekninen toimi ja elinkeinotoimi. Hakemus hankerahoituksesta on 
laitettu vireille 26.9.2017 ja täydennyksiä hakemukseen on tehty 
7.10.2017, jolloin kunnanjohtaja ja vs.hallintojohtaja ovat kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajan suostumuksella ilmoittaneet kunnan hankkee-
seen ryhtymisestä. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
   

Kunnanhallitus päättää vahvistaa hankkeeseen ryhtymisen ja hankera-
hoituksen hakemisen Tunturi-Lapin Leader ry:ltä. 
 

Päätös Minna Back-Tolonen ja Sakari Silén ilmoittivat olevansa esteellisiä ja 
poistuivat asian käsittelyn ajaksi. 

 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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271 § 
Sosiaalitoimen täyttöluvat 
Dnro 181/13.10.2017 

Kunnanvaltuuston 24.11.2014 hyväksymässä ja 14.12.2015 tarkista-
massa talouden tasapainottamissuunnitelmassa on eräitä yleisiä peri-
aatteita. Henkilöstöasioihin sisältyy virkojen ja toimien täyttämiseen ja 
yli kolmen kuukauden mittaisiin sijaisuuksiin tarvittava kunnanhallituk-
sen lupa. Suunnitelmassa todetaan, että taseen alijäämän kattamista-
voitteen saavuttamiseksi käyttötalousmenoja tulee karsia ja mikäli talo-
usarviossa ei pysytä, kunta varautuu lomauttamaan henkilöstön kahden 
viikon ajaksi. 

Sosiaalijohtaja on 13.10.2017 toimittanut kirjeen, jossa haetaan täyttö-
lupaa vanhuspalveluihin kahden lähihoitajan vakinaiseen tehtävään ja 
yhteen sijaisuuteen. – –  

Palvelukeskus Marjapaikka on vanhusten ympärivuorokautista hoitoa 
antava tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka hoitohenkilökunnan 
vähimmäismitoitus on 0,5 hoitajaa/asukas ja 0,1 – 0,15 avustavaa työn-
tekijää/asukas. 

Tehtäviin on varattu määräraha talousarviossa eikä korvaavaa henkilöä 
ole siirrettävissä muualta vanhuspalveluista.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat kahteen lähihoitajan vakinai-
seen tehtävään ja yhteen sijaisuuteen. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 

  



Muonion kunta   Esityslista/  16/2017 388  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    23.10.2017 
    21.6.2017 
 

272 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen. 

  Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 

 

 

273 § 
Muut asiat 

- Kunnanhallitus keskusteli Lapin sairaanhoitopiirin neuvottelukunnan perustamisesta ja kokoon-
panosta, perustamista tulee kiirehtiä 

- Kunnanjohtaja ilmoitti, että Suomen lasten itsenäisyysjuhlaan 5.12.2017 osallistuu Muoniosta 
kaksi neljäsluokkalaista, joille lähtee mukaan saattaja 

- Kunnanhallitus keskusteli perusteellisesti kuntastrategian laatimisen aikataulusta ja toteuttamis-
mallista 

 

 

 

 

 

 

 

274 § 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.15. Valitusosoitus liitteenä nro 35.



Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

Kokouspäivämäärä Liite 

 
23.10.2017  35 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 256-257, 259-260, 263-269, 271-274 

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

kaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  258, 261-262, 270 
 

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  258, 261-262, 270 
 

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 las-

kettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
  



    21.6.2017 

 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-

nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-

tuksin 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 

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 kotikun-

ta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia-

miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmäs-

sä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja 

puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimit-

taa. 

 

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. 



    21.6.2017 

 

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

kaisuvaatimus-/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 

viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, säh-

köisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oi-

kaisuvaatimus-/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.  

 

 


