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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 6.11.2017 klo 15.00–19.15 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Sakari Silén  varapuheenjohtaja 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 Aki Jauhojärvi varajäsen  (Katja Muotkan tilalla) 
 Juha Niemelä ” (Petteri Hirsikankaan tilalla) 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                varapuheenjohtaja 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 Merja Hietala  taloussihteeri  
 Heikki Kauppinen maaseutupäällikkö 
 Jaakko Muotka kunnanrakennusmestari 
 Päivi Salminen sosiaalijohtaja 
 Paula Vilamaa sivistystoimenjohtaja 
 
Poissa  Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 

Katja Muotka  jäsen  
Kosti Hietala  valtuuston varapuheenjohtaja 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus (todettiin 275 §) 
 
Asiat 275 - 289 § 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi Matti Pinola  Lasse Peltonen 
ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 
   (275-278§ , 280-289§) (279 §) 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 13.11.2017, kunnantalo 
 
 
 Aki Jauhojärvi  Juha Niemelä 
 
Pöytäkirja on ollut ti 14.11.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville ti 14.11.2017 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

§ Asia      

 

275 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

276 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

277 § Talouden toteutuma 1.1.–30.9.2017 

278 § Henkilöstöasia (ei julkinen) 

279 §  Hallintojohtajan viransijaisuus 

280 § Lisämääräraha yleishallinnon tehtäväalueelle 
 
281 § Yleishallinnon talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019–2020 

282 § Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019–2020 laadinta 

283 § Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmän nimeäminen 

284 § Vuoden yrittäjän palkitseminen  

285 § Nuorisovaltuuston asettaminen 
 
286 § Vanhusneuvoston asettaminen 
 
287 § Vammaisneuvoston asettaminen 
 
288 § Muut asiat 

289 § Kokouksen päättäminen 
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275 § 
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 30.10.2017 ja esityslista 1.11.2017 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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276 § 
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 Aki Jauhojärven ja Juha Niemelän. 

Kokous keskeytettiin lautakuntien talousarvioesitysten esittelyn ajaksi. 
 
Päivi Salminen, Paula Vilamaa, Jaakko Muotka ja Heikki Kauppinen 
poistuivat ennen kokouksen jatkamista. 
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277 §  
Talouden toteutuma 1.1.–30.9.2017 
 

Taloussihteeri on tehnyt laskelmat talousarvion toteutumisesta 1.1.–
30.9. Toteutumisprosentin tulisi olla tammi-syyskuun osalta noin 75,0 % 
toimintakatteen tasaisen toteutumisen mukaan.  
 
Laskelmissa on tarkasteltu tuloslaskelman ja rahoituslaskelman toteu-
tumista sekä käyttötalouden ja investointien toteutumista sitovilla tasoil-
la. 
   
Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteutumisprosentti on 72,7 %. 
Talousarvioon verrattaessa toimintakulut ovat toteutuneet 71,6 % ja  
toimintatuotot 65,1 %. Toimintakuluja on toteutunut noin 365 000 euroa 
vähemmän ja toimintatuottoja noin 28 000 euroa enemmän kuin sa-
maan aikaan edellisenä vuonna. Toimintakuluissa säästöä on erityisesti 
palveluiden ostoissa. Toimintatuotot ovat toteutuneet noin 290 000 eu-
roa talousarviota pienempänä, mikä johtuu pääosin sisäisten tulojen 
laskutusviiveestä ja ulkoisten laskutusten laskutusjaksoista. Toiminta-
tuottojen toteuma tasaantuu loppuvuoden aikana. 
 
Verotuloja on arvioitu vuonna 2017 kertyvän 8,6 milj. euroa. Syyskuun 
loppuun mennessä kunnalle on tilitetty tuloarviosta 79,8 %. Verotuloja 
on kertynyt noin 200 000 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattu-
na.  Valtionosuuksista, joita talousarvioon on merkitty noin 9,0 milj. eu-
roa, oli syyskuun loppuun mennessä kertynyt 76 % ja noin 199 000 eu-
roa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosikate on syyskuun lo-
pussa noin 1,642 milj. euroa ja edelliseen vuoteen verrattuna noin 805 
000 euroa suurempi. Poistoja ei ole vielä kirjattu, mutta poistojen las-
kennallisen yhdeksän kuukauden osuuden huomioiden tilikauden tulos 
on 30.9. noin 1,195 milj. euroa ylijäämäinen. 
 
Investointeihin on 30.9. mennessä käytetty 365 935 euroa, joka on noin 
22,2 % vuoden 2017 hyväksytystä investointibudjetista. Talousarviossa 
on varauduttu 1,5 milj. euron pitkäaikaisen lainan nostoon. Kolmen kvar-
taalin aikana talousarviolainaa ei ole nostettu. Maksuvalmiutta on hoi-
dettu Kuntarahoituksen kuntatodistuksilla. Syyskuun lopussa lyhytaikais-
ta lainaa on 2,7 milj. euroa, mikä on 200 000 euroa vähemmän kuin 
vuoden vaihteessa. Vanhoja pitkäaikaisia talousarviolainoja on lyhen-
netty lyhennyssuunnitelman mukaisesti noin 0,939 milj. euroa.  
 
Nyt käytettävissä oleviin toteumiin ja loppuvuoden ennusteisiin perustu-
en tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan 0,4 - 0,5 milj. euroa talous-
arviota parempana. 
 
Laskelmista toimitetaan kopio esityslistan ohessa. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen vuoden 
2017 tammi–syyskuun osalta. 
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Päätös Taloussihteeri Merja Hietala esitteli talousarvion toteutumisen vuoden 

2017 tammi-syyskuun osalta. Hietala poistui ennen päätöksentekoa. 
  

Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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278 § 
Henkilöstöasia (ei julkinen) 
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279 § 
Hallintojohtajan viransijaisuus  
   

Kunnanhallitus päätti 4.7.2017 hallintojohtajan viransijaisuuden täyttä-
misestä kunnanjohtajan täyttölupa-anomuksen pohjalta. YTM Matti Pi-
nola aloitti vs. hallintojohtajana 7.8.2017. 
 
Hallintojohtajan viransijaisuus jatkuu kuluvan vuoden loppuun saakka. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy Matti Pinolan hallintojohtajan viransijaisuuden 
31.12.2017 saakka. Samalla hallitus päättää, että vs. hallintojohtajan 
palkkaus määräytyy samoin ehdoin kuin hallintojohtajalla 1.10. lukien. 

 
Päätös  Matti Pinola ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsittelyn ajak-

si. Tämän pykälän osalta pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Lasse 
Peltonen. 

 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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280 § 
Lisämääräraha yleishallinnon tehtäväalueelle 
 

Yleishallinnon tehtäväalueelle vuoden 2017 talousarvioon myönnetyt 
määrärahat eivät tule riittämään. Syyskuun lopun toimintakatteen toteu-
tumisprosentti on 81 %. Yleishallinnon pitkään jatkuneiden henkilöstö-
vajauksien johdosta on jouduttu turvautumaan lisärekrytointeihin. Rekry-
toinneilla on pystytty varmistamaan välttämättömimpien lakisääteisten 
palveluiden määräaikainen hoitaminen sekä yleishallinnon toimialaan 
kuuluvien muiden tehtävien osittainen hoito. Kunnanhallitus on käsitellyt 
yleishallinnon henkilöstöasioita talousarviovuoden aikana kokouksis-
saan 13.3.2017 (91 §), 5.6.2017 (172 §) ja 4.7.2017 (194 §). Keskushal-
linnon osalta talousarvioon varatut määrärahat tulevat palkkauksien 
osalta ylittymään noin 74 000 eurolla. 

Työpajan henkilöstön kesälomien, virkavapauksien ja eläkkeelle siirty-
miseen varautumisen johdosta pajatoimintojen henkilöstömäärärahoihin 
myönnetyt talousarviovaraukset tulevat ylittymään. Sijaisten ja työllistet-
tyjen henkilöiden palkkavaraukset ylittyvät noin 35 000 euroa. 

Yleishallinnon ylitykseksi arvioidaan yhteensä noin 109 000 euroa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle 109 000 euron lisämäärärahan 
myöntämistä yleishallinnon tehtäväalueelle palkkausmenojen kattami-
seksi. Lisämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella. 

 
Päätös Taloussihteeri Merja Hietala kertoi lisämäärärahan tarpeesta yleishallin-

non tehtäväalueelle. Hietala poistui ennen päätöksentekoa. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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281 § 
Yleishallinnon talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019–2020 
 

Kunnanhallitus vastaa yleishallinnon talousarvioehdotuksen valmistelus-
ta. Yleishallinnon talousarviokohta sisältää mm. kunnanvaltuuston ja -
hallituksen, kunnallisverotuksen, hallinto-osaston, henkilöstöhallinnon, 
työterveyshuollon, työpajatoiminnan, keskuskeittiön ja hanketoiminnan 
määrärahat. Kohta sisältää myös jäsenmaksut ja kunnan osuuden alu-
eellisen pelastuslaitoksen menoihin. Yleishallinto vastaa mm. keskite-
tyistä toiminnoista sekä Asunto Oy Kulleron ja Kiinteistö Oy Kotikonnun 
taloudenhoidosta.  
 

  Talousarviovalmistelu sisältää seuraavat määrärahavaraukset  
(toimintakate): 
– kunnanvaltuusto 17 380 euroa 
– kunnanhallitus 169 027 euroa, tulot 2 200 (166 827,–) 
– Lapin pelastuslaitos 288 151 euroa 
– EU-hankkeet 20 000 euroa 
– Kehittämishankkeet 31 000 euroa 
– Tehemä Pois-hanke 17 940 euroa, tulot 11 800 (6 140,-) 
– kunnallisverotus 48 541 euroa 
– edustus 8 500 euroa 
– hallituksen myöntämät avustukset 3 500 euroa 
– muu toiminta 49 000 euroa 
– Virtu –palvelupiste 500 euroa 
– keskushallinto 308 174 euroa, tulot 8 700 (299 474,-) 
– Muonion-Enontekiön th ky 19 619 euroa, tulot 19 619 (0,-) 
– monistus-, toimisto- ja pankkipalvelut 27 100 euroa, tulot 3 000 
      (24 100,–) 
– atk-palvelut 87 605 euroa 
– laskuhotelli menot ja tulot 3 300 euroa 
– tiedotustoiminta 10 000 euroa 
– henkilöstöhallinto 22 054 euroa  
– työterveyshuolto 70 000 euroa, tulot 35 000 (35 000,–) 
– työsuojelu 1 008 euroa  
– keskuskeittiö 584 684 euroa, tulot 572 672 (12 012,–) 
– kierrätyspaja 36 786 euroa, tulot 47 000 (-10 214,–) 
– puupaja 40 212 euroa, tulot 16 800 euroa (23 412,–) 
– fillaripaja 48 132 euroa, tulot 22 000 euroa (26 132,–) 
– mediapaja 13 850 euroa, tulot 7 000 euroa (6 850,–) 
– käden taidot paja menot 29 001 euroa, tulot 12 500 (16 501,-) 
– työpajan kehittäminen/ELY raha 47 555 euroa, tulot 35 000 euroa 

(12 555,–) 
– työpajan auto 4 200 euroa 
– ensilumi 60 000 euroa 

 
Valmistelu sisältää määrärahavaraukset kunnanhallituksen alaisiin  
EU-hankkeisiin 20 000 euroa, Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n  
kautta toteutettavien EU-hankkeisiin 17 500 euroa, muihin hankkeisiin 
13 500 euroa, kunnan osuuteen Oloksen Ensilumen tuottamiseen 60 
000 euroa sekä työpajatoimintaan 219 736 euroa (tulona 140 300,–) 
netto 79 436 euroa. 
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Hallinto-osastoon kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, taloussihteeri, 
3,5 toimistosihteeriä, atk-vastaava, elinkeinokoordinaattori, maaseutu-
päällikkö ja maataloussihteeri, emäntä, keittäjä ja seitsemän ravitsemis-
työntekijää ja työpajan henkilöstö. Uutena esityksenä elinkeinotoimeen 
hanke- ja elinvoimahankkeiden toteuttamiseen lisätyövoimaa.  

 
Taloussuunnitelmaan liitetyn henkilöstösuunnitelman mukaan yleishal-
linnon henkilöstömäärä on 
– vuonna 2017  25,5 
– vuonna 2018 25,5 
– vuonna 2019–2020  25,5 
 
Yleishallinnon menot ovat yhteensä 2 067 101euroa ja tulot 796 591  
euroa, toimintakate on 1 270 510 euroa (+ 0,4%). Presidentinvaaleihin 
ja maakuntavaaleihin on varattu 19 210 euroa, tulot 11 000 (8 210,–). 
Tarkastuslautakunnan menot ovat 9 860 euroa. 
 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy yleishallinnon talousarvion ja toiminnalliset ta-
voitteet valmistelun ja taloussihteerin esittelyn mukaisena. 

 
Päätös Taloussihteeri Merja Hietala esitteli yleishallinnon talousarvion ja toi-

minnallisten tavoitteiden valmistelutilanteen. Hietala poistui ennen asian 
käsittelyä. 

 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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282 § 
Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019–2020 laadinta 
Dnro 145/17.8.2017 
 
– Kunnanhallitus 28.8.2017, 211 § 
 
— — 
 
– Kunnanhallitus 6.11.2017 

 
Talousarvioesityksessä toimintakate on 16 691 253 euroa ja muutos ku-
luvan vuoden talousarvioon nähden on + 1,1 %. Toimintatuottojen 
osuus toimintakuluista on 14,8 %. Vuosikate on 1 237 945 euroa, kas-
vua edellisen vuoteen on 22,7 %. Vuosikatteen osuus poistoista on 
176,8 %. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden ylijäämä 
on 567 495 euroa. Lautakuntien ja kunnanjohtajan talousarvioesitysten 
pohjalta on laadittu liitteenä oleva talousarvioesitys vuodelle 2018 ja ta-
loussuunnitelmaesitys vuosille 2019–2020. 
 

Lautakuntien esitykset (suluissa muutos kuluvan vuoden talousarvioon) 
 

Kunnanhallitus 6.11.2017  
Menot 2 067 101 ja tulot 796 591, toimintakate 1 270 510 euroa (+ 0,4 
%).  
Työterveyshuollon menoihin on varattu lakisääteisen työterveyshuollon 
lisäksi yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito. Lisäksi 
henkilöstöhallintoon on lisätty varaus Enontekiön kunnan kanssa yh-
dessä palkattavan henkilöstökoordinaattorin menoihin.  Kunnan tiedot-
taminen hoidetaan Luoteis-Lappi lehdessä. Presidentinvaaleihin ja 
maakuntavaaleihin on varattu 19 210 ja tulot 11 000 (8 210,-) sekä tar-
kastuslautakunnan menoihin 9 860 euroa. 
 
Tarkastuslautakunta 17.10 2017 38 § 
Menot 9 890 ja tulot 0. toimintakate 9 890 euroa (-0,2 %) 
 
Elinkeinolautakunta 3.10.2017 4 § 
Menot 168 400 ja tulot 0, toimintakate 168 400 euroa (+ 20,3 %). 
Toteutetaan elinkeino- ja matkailustrategioiden sisältämiä toimenpiteitä 
alueen elinvoiman ja siitä seuraavan taloudellisen kasvun aikaansaami-
seksi. 
 
Maaseutulautakunta 20.10.2017 4 § 
Menot 129 000 ja tulot 109 000, toimintakate 20 000 euroa (+ 15,4 %). 
 
Sosiaalilautakunta 12.10.2017 72 § 
Menot 10 139 343 ja tulot 377 356, toimintakate 9 761 987 euroa (0,0 
%).  
Pääosa sosiaalipalveluista tuotetaan omana tuotantona, ostopalveluina 
hankitaan lähinnä erityispalveluita ja tukipalveluita. Pidemmällä aikavälil-
lä kasvupaineet ovat ikääntyvien palveluissa, vuosina 2018-2019 meno-
jen kasvua on ikääntyvien palveluissa, kehitysvammaisten avopalveluis-
sa ja sosiaalitoimen tietohallinnossa. Sosiaalitoimeen palkataan määrä-
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aikainen toimistosihteeri ajalle 1.9.2018 – 31.12.2019 koska Kanta-
palveluun siirtyminen ja sote-uudistus edellyttävät lisätyövoimaa. Van-
hustyön tehtäväalueella Ojusniityn laitosapulaisen toimi muutetaan 
50%:sta 100%:ksi, tavoitteena vapauttaa hoitajien työaikaa siivoamises-
ta vanhustyöhön. Palvelukeskus Marjapaikan henkilökohtaisen avusta-
jan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi, millä turvataan riittävä hoita-
jamäärä työvuoroihin. Kotipalvelun määräaikainen henkilökohtaisen 
avustajan toimi muutetaan vakinaiseksi lähihoitajan toimeksi. Toiminta-
keskus Naalon toimintaa kehitetään ja olosuhteiden turvallisuutta pa-
rannetaan muuttamalla määräaikainen lähihoitajan toimi toistaiseksi 
voimassaolevaksi. 
 
Sivistyslautakunta 31.10.2017 85 § 
Menot 4 860 164 ja tulot 533 776, toimintakate 4 326 388 euroa (+1,9 
%).  
Ryhmäperhepäiväkoti Mansikka muuttui 1.11.2017 yhdeksi päiväkoti 
Tunturihelmen vuorohoitoa tarjoavaksi osastoksi. Talousarviossa on va-
rattu määräraha lastentarhan opettajan palkkaamiseen. Liikuntatoimes-
sa on lisäys määrärahoihin kunnan liikuntapaikkojen kunnossapidon pa-
rantamiseksi. 
 
Tekninen lautakunta 17.10.2017 72 § 
Menot 2 135 301 ja tulot 1 058 356, toimintakate 1 076 945 euroa (+ 2,2 
%).  
Rakennusvalvonta on jo useamman vuoden kärsinyt henkilöstövajauk-
sen aiheuttamasta lupakäsittelyn viivästymisestä. Määräaikaisen raken-
nusmestarin toimen vakinaistaminen mahdollistaa tehtävien uudelleen-
järjestelyn. Muutoksilla pyritään muun muassa saamaan lupakäsittelyn 
viive kohtuulliseksi. Teknisen osaston 1,5 toimistosihteerin henkilöstö-
resurssi ei ole riittävä kuntalaisten palvelutarpeeseen nähden. Teknisen 
ja sivistysosaston yhteisen toimistosihteerin palkka on budjetoitu 
100 %:sti tekniseen toimistoon 1.1.2018 alkaen. 
 
Hallintokuntien esityksien jälkeen toimintakate on 16 642 300 euroa  
(+ 1,0 %). Kunnanjohtajan esityksenä on lisätty elinkeinotoimeen hanke- 
ja elinvoimahankkeiden toteuttamiseen lisätyövoimaa. Lisäksi on tehty 
tarkistuskirjauksia eläkemenoperusteisiin maksuihin sekä muita teknisiä 
tarkistuksia. Muutosesityksen ja tarkistusten jälkeen toimielinten toimin-
takatteet ovat: 
- keskusvaalilautakunta 8 210 (- 34,4 %) 
- tarkastuslautakunta 9 860 (- 0,2 %) 
- kunnanhallitus 1 270 510 (+ 0,4 %) 
- maaseutulautakunta 19 896 (+ 15,4 %) 
- elinkeinolautakunta 205 587 (+ 45,8 %) 
- sosiaalilautakunta 9 777 894 (+ 0,2 %) 
- sivistyslautakunta 4 334 316 (+ 2,1 %) 
- tekninen lautakunta 1 064 980 (+ 1,1 %) 
Muutosten jälkeen koko kunnan toimintakate on 16 691 253 euroa 
(+1,1%)  
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Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen 
tiedoksi ja tekee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä valtuus-
tolle 13.11.2017. 

 
Muutettu  kunnanjohtaja 
ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen 

tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä 13.11.2017. Kunnanhallitus tekee ta-
lousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä valtuustolle 4.12.2017. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen. 
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283 § 
Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmän nimeäminen 
Dnro 13/25.4.2016 

– Kunnanhallitus 25.5.2016, 111 § 
 
Valtuusto päätti 28.9.2015 § 43 rakentaa uuden terveyskeskuksen ja 
korjata vanhan terveyskeskuksen välttämättömiltä osin turvatakseen 
nykyisen henkilöstön työturvallisuuden. 
 
Talousarviossa on varattu kuluvalle vuodelle 200 000 euron määräraha 
vanhan terveyskeskuksen korjauksiin. Tekninen osasto on jatkanut ja 
valmistellut valtuuston päätöksen mukaisia korjaustöitä huomioiden 
Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän antamat arviot 
nykyisen henkilöstön työturvallisuudesta. Korjaustyöt toteutetaan kesäl-
lä 2016.  

Kunta tilasi tarjouskilpailun perusteella Synesa Solutions Oy:lta selvityk-
sen Muonion perusterveydenhuollon ja vanhuspalveluiden palvelu- ja 
resurssitarpeesta vuosille 2015–2045. Kunnanvaltuusto merkitsi selvi-
tyksen tiedoksi 2.5.2016 § 12 ja se on aineistona käynnistettävää tila- ja 
rakennussuunnittelua varten.  

Kyseessä on merkittävä kunnan talouteen ja kuntalaisten palveluihin 
vaikuttava rakennushanke. Sen valmistelua ohjaamaan on tarpeen pe-
rustaa työryhmä, joka toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. Hanketta 
koskevat hankinta- ja muut päätökset tehdään johtosääntöihin sekä de-
legointivaltuuksiin perustuen talousarviossa vahvistettujen määräraho-
jen puitteissa. 

Terveyskeskuksen suunnittelu- ja rakentamistyöryhmän tehtävänä on 
mm.  
– ohjata uuden terveyskeskuksen hankesuunnittelua ja hankkeen  

toteutusta 
– ohjata rakennushankkeen sijoituspaikan valmistelua 
– laatia tilatarve-esitys kustannusarvioineen 
– valmistella suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valintaa 
– ohjata ja valvoa rakentamista suunnitelmissa ja urakkasopimuksissa 

hyväksyttävällä tavalla 
– edistää hankkeen avointa viestintää ja vuorovaikutusta luottamus-

henkilöiden, henkilöstön ja kuntalaisen välillä 
– valmistella esitys vanhan terveyskeskuksen käyttötarkoituksen 

muuttamiseksi tai rakennuksen purkamiseksi 
 

Työryhmän jäseniä ovat: 
– valtuuston puheenjohtaja Kosti Hietala (varapuheenjohtaja) 
– hallituksen puheenjohtaja Sakari Silén (puheenjohtaja) 
– hallituksen 2. varapuheenjohtaja Hanna Huhtamäki 
– hallituksen jäsen Manu Friman 
– teknisen lautakunnan puheenjohtaja Juha-Pekka Kangosjärvi 
– kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki 
– tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto (sihteeri) 
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– rakennusmestari Juha Vainio 
– sosiaalijohtaja Päivi Salminen 
– kuntayhtymän johtaja/johtava lääkäri Sirpa Mikkola 
– osastonhoitaja Sinikka Yliniemi 

 
Työryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. 

Suunnittelu- ja rakentamistyöryhmä nimeää kaksi henkilöä, jotka toimi-
vat rakennustoimikunnan edustajina työmaakokouksissa.  

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus asettaa terveyskeskuksen suunnittelu- ja rakentamistyö-
ryhmän, hyväksyy sille edellä selostetun tehtäväkuvauksen ja nimeää  
jäseniksi edellä mainitut henkilöt. 
 

Päätös Tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto vastasi hallituksen esittämiin  
kysymyksiin ja poistui ennen päätöksentekoa.  

Hallitus keskusteli työryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä. Hallitus hy-
väksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 

— — 

– Kunnanhallitus 27.2.2017, 63 § 
 

Terveyskeskuksen suunnittelu- ja rakentamistyöryhmä on kokoontunut 
neljä kertaa. Työryhmän esitys terveyskeskuksen rakentamisesta käsi-
teltiin hallituksessa 30.1.2017 17 §. Työryhmä ei ole pysyväisluontoi-
nen, joten sen toimikausi on päättymässä valtuustokauden lopussa. 

Koko työryhmän toiminnan ajan on todettu, että työskentelyn tulisi olla 
tehokkaampaa, mutta tähän ei kuitenkaan ole löydetty ratkaisua työ-
ryhmän sisällä.   

Tekninen johtaja on toimittanut 10.2. ehdotuksen, että terveyskeskuk-
sen suunnittelu- ja rakentamistyöryhmän tilalle perustetaan ohjausryh-
mä, johon kuuluvat kunnanjohtaja, taloussihteeri, sosiaalijohtaja ja tek-
ninen johtaja.  

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus lakkauttaa 25.5.2016 perustetun terveyskeskuksen 
suunnittelu- ja rakentamistyöryhmän. 

Hallitus perustaa terveyskeskuksen suunnittelua varten kunnanhallituk-
selle työskentelevän ohjausryhmän, jonka tehtävänä on viedä lakkautet-
tavan työryhmän työ eteenpäin. Ohjausryhmän puheenjohtajana on 
kunnanjohtaja, sihteerinä tekninen johtaja ja jäseninä sosiaalijohtaja ja 
taloussihteeri. Ryhmä voi käyttää asiantuntijoita.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja lisäsi ohjausryhmään Manu  
Frimanin ja Annika Muotkan. 

— — 
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– Kunnanhallitus 6.11.2017 

Uuden terveyskeskuksen suunnittelun edetessä on noussut tarve tar-
kentaa suunnitelmaa vastamaan tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti 
sote-uudistuksen tavoitteisiin. Vuonna 2020 toteutuvan sote-
uudistuksen tavoitteena ovat kansalaisten yhdenvertaiset, asukaslähtöi-
set, kustannustehokkaat ja integroidut ja yhteen sovitetut sote-palvelut.  

Jotta muoniolaisten sote-palvelut voidaan turvata kaikissa olosuhteissa 
ja muuttuvassa palvelujärjestelmässä, sote-uudistukseen tulee valmis-
tautua kunnassa ennakkoon kiinteistöratkaisujen ja palveluiden järjes-
tämisen osalta. Kuntaan tarvitaan tulevaisuuden vaatimusten mukainen 
sote-keskus/hyvinvointikeskus, jossa kuntalaiset saavat sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelut toiminnallisesti ja hallinnollisesti integroidulla ta-
valla. 

Edellä mainittujen seikkojen johdosta sekä ohjausryhmän jäsenien muu-
toksista johtuen terveyskeskushankkeen ohjausryhmä on syytä nimetä 
uudelleen. 

Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää lakkauttaa hallituksen 27.2.2017 nimeämän ter-
veyskeskuksen ohjausryhmän ja nimeää uuden hyvinvointikeskus-
hankkeen ohjausryhmän. 

Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimetään 
tekninen johtaja ja sihteeriksi sosiaalijohtaja. Varsinaisiksi jäseniksi ni-
metään kunnanjohtaja ja taloussihteeri sekä Lapin sairaanhoitopiirin 
edustajaksi nimetään Miia Palo, jonka varaedustajaksi nimetään Sinikka 
Yliniemi. Luottamushenkilöedustajiksi nimetään Anne-Mari Keimiöniemi 
ja Petteri Hirsikangas. Ohjausryhmä voi käyttää apunaan asiantuntijoita. 

Ohjausryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä hallitukselle ja raportoida 
hyvinvointikeskus- hankkeen etenemisestä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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284 § 
Vuoden yrittäjän palkitseminen  

 
Kunta on osallistunut usean vuosikymmenen ajan vuoden yrittäjän tai 
yrittäjien palkitsemiseen ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt 24.11.1980 
yrittäjäpalkinnon jakosäännön. Sen mukaan palkintoja voidaan vuosit-
tain jakaa 1–3, ja palkitsemisesta päättää hallitus yrittäjäpalkintotoimi-
kunnan tehtyä ehdotuksensa. Yrittäjäpalkinto oli tuolloin 1 000 markkaa 
ja vaihtoehtona varta vasten suunniteltu muistoesine. Sääntö ei ole 
enää voimassa, mutta palkitsemiskäytäntöä noudatetaan osin edelleen. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2017 yrittäjän nimeämisen yrittäjäyh-
distyksen päätöksen mukaisena, mutta julkistaa asian vasta palkinnon 
luovuttamisen jälkeen. 

 
Päätös  Hallitus julkistaa asian palkinnon luovuttamisen jälkeen.  
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285 § 
Nuorisovaltuuston asettaminen 
 
– Kunnanhallitus 28.8.2017, 221 § 
— — 
 
– Kunnanhallitus 6.11.2017  
 

Sivistyslautakunta on 10.10.2017 käsitellyt nuorisovaltuuston kokoon-
panoa. Nuorisovaltuuston toimintasääntö on hyväksytty kunnanvaltuus-
tossa 30.1.2017 ja se on tullut voimaan 1.3.2017. Nuorisovaltuuston 
toimintasäännön mukaiset nuorisovaltuustovaalit pidettiin 13.9.2017. 
Vaaleissa oli kaikkiaan 16 ehdokasta, joista 10 tuli valituksi nuorisoval-
tuustoon. 

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta ja kausi alkaa, kun kun-
nanhallitus on asettanut nuorisovaltuuston. Nuorisovaltuuston valitsee 
järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan toimihenkilöt sekä edustajat 
ja varaedustajat sivistyslautakuntaan ja kunnanvaltuustoon sekä nuor-
ten asioita käsitteleviin työryhmiin. 

Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kesä-
kuukausia lukuun ottamatta. Kokouspalkkioissa noudatetaan luottamus-
henkilöiden palkkiosääntöä soveltuvilta osin. Palkkiota maksetaan enin-
tään 10 kokouksesta vuodessa. 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus aset-
taa nuorisovaltuuston, jonka toimikausi alkaa 1.11.2017. Toimikausi 
päättyy, kun uusi nuorisovaltuusto on asetettu. 

Nuorisovaltuuston kokoonpano on seuraava: 
Huhtamäki Irina, Huhtamäki Juho, Korhonen Veikka, Kujansuu Jarno, 
Mäkitalo Jaakko, Muotka Akseli, Sieppi Sini-Maaria, Silén Sini, Särkijär-
vi Jere ja Virkkunen Laura. Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa toiminta-
sääntö. 

Lisäksi sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että nuorisoval-
tuuston kokouksista maksettava kokouspalkkio on 30e/kokous perustu-
en luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuustovaalien tuloksen mukaisen nuo-
risovaltuuston: Huhtamäki Irina, Huhtamäki Juho, Korhonen Veikka, Ku-
jansuu Jarno, Mäkitalo Jaakko, Muotka Akseli, Sieppi Sini-Maaria, Silén 
Sini, Särkijärvi Jere ja Virkkunen Laura.  

Nuorisovaltuuston toimikausi alkaa 1.11.2017 ja päättyy kun uusi nuori-
sovaltuusto on asetettu. Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa toiminta-
sääntö. 
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Lisäksi kunnanhallitus päättää, että nuorisovaltuuston kokouksista mak-
setaan kokouspalkkiona 30e/kokous perustuen luottamushenkilöiden 
palkkiosääntöön. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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286 § 
Vanhusneuvoston asettaminen 
 
– Kunnanhallitus 28.8.2017, 221 § 
— — 
 
– Kunnanhallitus 6.11.2017  
 

Sosiaalilautakunta on käsitellyt esitystä vanhusneuvostosta 12.10.2017. 
Vanhusneuvoston rekrytoinnissa on painotettu ikäihmisten näkökulmaa 
ja jäseniä on rekrytoitu eri järjestöistä. 

Sosiaalilautakunta esittää vanhusneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi 
seuraavia henkilöitä: 

Muonion Martat 
Varsinainen jäsen Ritva-Liisa Ahoniemi 
Varajäsen Pirkko Rauhala 

Terveydenhuollon edustaja 
Varsinainen jäsen Sinikka Yliniemi 
Varajäsen Elina Niemelä-Muotka 

Muonion sotaveteraanit ry 
Varsinainen jäsen Juha Niemelä 
Varajäsen Aarno Muotka 

Käsivarren Seniorit 
Varsinainen jäsen Anneli Kuortti 
Varajäsen Elli Kangosjärvi 

Suomen Punainen Risti 
Varsinainen jäsen Elina Korhonen 
Varajäsen Liisa Koivuniva 

Muonion Sydänyhdistys 
Varsinainen jäsen Raija Lehtimäki 
Varajäsen Liisa Lepistö 

Ikäihmisten parissa työskentelevät ammattihenkilöt 
Varsinainen jäsen Tarja Vuorinen 
Varajäsen Pasi Tikka 

Sosiaalitoimen edustaja 
Varsinainen jäsen Pirkko Kuru 
Varajäsen Kati Sirkka 

Lisäksi seurakuntaa pyydetään nimeämään vanhusneuvostoon edusta-
ja ja hänelle varaedustaja. Sosiaalilautakunta esittää myös, että kun-
nanhallitus valitsee keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen vanhusneu-
vostoon, ja että kunnanhallitus valitsee vanhusneuvoston puheenjohta-
jan ja sihteerin. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheen-
johtajan. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus asettaa vanhusneuvoston, jonka jäseniksi nimetään: 

Muonion Martat 
Varsinainen jäsen Ritva-Liisa Ahoniemi 
Varajäsen Pirkko Rauhala 

Terveydenhuollon edustaja 
Varsinainen jäsen Sinikka Yliniemi 
Varajäsen Elina Niemelä-Muotka 

Muonion sotaveteraanit ry 
Varsinainen jäsen Juha Niemelä 
Varajäsen Aarno Muotka 

Käsivarren Seniorit 
Varsinainen jäsen Anneli Kuortti 
Varajäsen Elli Kangosjärvi 

Suomen Punainen Risti 
Varsinainen jäsen Elina Korhonen 
Varajäsen Liisa Koivuniva 

Muonion Sydänyhdistys 
Varsinainen jäsen Raija Lehtimäki 
Varajäsen Liisa Lepistö 

Ikäihmisten parissa työskentelevät ammattihenkilöt 
Varsinainen jäsen Tarja Vuorinen 
Varajäsen Pasi Tikka 

Sosiaalitoimen edustaja 
Varsinainen jäsen Pirkko Kuru 
Varajäsen Kati Sirkka 

Muonion seurakunta 
Varsinainen jäsen Aulikki Pöyhtäri 
Varajäsen Reetta Riipiranta  

Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen vanhus-
neuvostoon. 

Lisäksi kunnanhallitus valitsee vanhusneuvoston puheenjohtajan ja sih-
teerin. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Hallitus valitsi kunnanhallituksen edustajaksi Sakari Silénin ja varalle 
Katja Muotkan.  

 Hallitus valitsi vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Juha Niemelän ja sih-
teeriksi Pirkko Kurun. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapu-
heenjohtajan. 
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287 § 
Vammaisneuvoston asettaminen 
 
– Kunnanhallitus 28.8.2017, 221 § 
— — 
 
– Kunnanhallitus 6.11.2017  
 

Sosiaalilautakunta on käsitellyt esitystä vammaisneuvostosta 
12.10.2017. Vammaispalvelulain 2 §:n mukaan vammaisella henkilöllä 
tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäai-
kaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toimin-
noista. 
 
Vammaisneuvoston jäsenten rekrytoinnissa on painotettu kuntalaisnä-
kökulmaa. Jäseniä on pyydetty sosiaali- ja terveysalaa edustavilta jär-
jestöiltä. Järjestöjen lisäksi vammaisneuvostoon esitetään ammatti- ja 
luottamushenkilöitä. Pyydetyistä tahoista Pohjois-Suomen syöpäyhdis-
tyksen Muonion osasto ilmoitti, ettei se esitä edustajaa vammaisneu-
vostoon. Muonion Reumayhdistys on lakkautettu, mutta sen entinen 
puheenjohtaja Virva Särkijärvi on kiinnostunut osallistumaan vammais-
neuvoston toimintaan. 
 
Sosiaalilautakunta esittää vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi 
seuraavia henkilöitä: 
 
Muonion Sydänyhdistys 
Varsinainen jäsen Yrjö Perkkiö 
Varajäsen Leena Holck 
 
Suomen Punainen Risti, Muonion osasto 
Varsinainen jäsen Kristiina Suninen 
Varajäsen Anja Alatalo 
 
Varsinainen jäsen Heidi Särkijärvi  (ELO – erityislasten omaiset) 
Varajäsen Virva Särkijärvi   (Reumayhdistys, lakkautettu) 
 
Tunturi-Lapin Allergia- ja Astmayhdistys 
Varsinainen jäsen Veikko Kalliainen 
Varajäsen Soili Mattila 
 
Karpalo-koti, Aspa-palvelut 
Varsinainen jäsen Mervi Niemelä 
Varajäsen Karoliina Kajanki 
 
Varsinainen jäsen Pirjo Rauhala 
Varajäsen Elina Kuivalainen 
 
Sosiaalitoimen edustaja 
Varsinainen jäsen Pirkko Rauhala  (kehitysvammaohjaaja) 
Varajäsen Riikka Korhola   (sosiaalityöntekijä) 
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Lisäksi seurakuntaa pyydetään nimeämään vammaisneuvostoon edus-
taja ja hänelle varaedustaja. Sosiaalilautakunta esittää myös, että kun-
nanhallitus valitsee keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen vammais-
neuvostoon, ja että kunnanhallitus valitsee vammaisneuvoston puheen-
johtajan ja sihteerin. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan. Vammaisneuvosto voi harkintansa mukaan kutsua ko-
koukseensa eri alojen asiantuntijoita kuultavaksi. 

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se toteaa vammais-
neuvoston toimintaohjeet vanhentuneiksi ja antaa vammaisneuvostolle 
tehtäväksi niiden ajanmukaistamisen. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus asettaa vammaisneuvoston, jonka jäseniksi nimetään: 

Muonion Sydänyhdistys 
Varsinainen jäsen Yrjö Perkkiö 
Varajäsen Leena Holck 
 
Suomen Punainen Risti, Muonion osasto 
Varsinainen jäsen Kristiina Suninen 
Varajäsen Anja Alatalo 
 
Varsinainen jäsen Heidi Särkijärvi  (ELO – erityislasten omaiset) 
Varajäsen Virva Särkijärvi   (Reumayhdistys, lakkautettu) 
 
Tunturi-Lapin Allergia- ja Astmayhdistys 
Varsinainen jäsen Veikko Kalliainen 
Varajäsen Soili Mattila 
 
Karpalo-koti, Aspa-palvelut 
Varsinainen jäsen Mervi Niemelä 
Varajäsen Karoliina Kajanki 
 
Varsinainen jäsen Pirjo Rauhala 
Varajäsen Elina Kuivalainen 
 
Sosiaalitoimen edustaja 
Varsinainen jäsen Pirkko Rauhala  (kehitysvammaohjaaja) 
Varajäsen Riikka Korhola   (sosiaalityöntekijä) 
 
Muonion seurakunta 
Varsinainen jäsen Aulikki Pöyhtäri 
Varajäsen Reetta Riipiranta 
 
Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen vam-
maisneuvostoon. 

Lisäksi kunnanhallitus valitsee vammaisneuvoston puheenjohtajan ja 
sihteerin. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohta-
jan.  
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Kunnanhallitus toteaa vammaisneuvoston toimintaohjeet vanhentuneik-
si ja antaa vammaisneuvostolle tehtäväksi niiden ajanmukaistamisen. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

  Hallitus valitsi kunnanhallituksen edustajaksi Heikki Pöyskön ja varalle 
Petteri Hirsikankaan.  

 Hallitus valitsi vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Aulikki Pöyhtärin ja 
sihteeriksi Pirkko Rauhalan. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. 

Hallitus totesi vammaisneuvoston toimintaohjeet vanhentuneiksi ja antoi 
vammaisneuvostolle tehtäväksi niiden ajanmukaistamisen. 
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288 § 
Muut asiat 

Kunnanhallitus päätti tarkastaa edellisen kokouksen pöytäkirjan pykälän 
270, koska toinen pöytäkirjantarkastajista ilmoitti olevansa esteellinen ja 
poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi eikä hänen tilalleen huomat-
tu valita toista tarkastajaa.  

Kunnanjohtaja ilmoitti, että kunnan kotisivut uudistaa Koodiviidakko. 

Kunnanjohtaja tiedusteli hallitukselta halukkuutta osallistua 20.12. tutus-
tumiskäynnille Esperi Caren toimipaikkaan Sodankylään. 

Kokouksessa käytiin keskustelua lisäksi muun muassa Ensilumen avus-
tuksesta, hankkeista, vanhusten asunnoista, Auroraan liittyvistä verkko-
tunnuksista, neuvottelukunnan perustamisesta ja Lapecon tilanteesta. 

 

  

 

 

 

 

289 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitteenä nro 36. 
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6.11.2017  36 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 275-277, 280-282, 288-289 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  278-279, 283-287 
 

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  278-279, 283-287 
 

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.  

 


