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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 23.4.2018 klo 15.00–16.55 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 Aki Jauhojärvi varajäsen (Katja Muotkan tilalla) 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
  
 
Poissa Katja Muotka  jäsen 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (101 §) 
 
Asiat 101 – 122 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 30.4.2018, kunnantalo 
 
 
 
 Petteri Hirsikangas  Jukka Korhonen 
 
Pöytäkirja on ollut ke 2.5.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville ke 2.5.2018 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 
§ Asia 

      

101 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

102 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

103 § Toimikuntien ja työryhmien asettaminen 

 

104 § Kotipalvelun tiimivastaavan palkan tarkistaminen 

 

105 § Sosiaalijohtajan palkan tarkistaminen 

 

106 § Kirjastovirkailijan palkan tarkistaminen 

 

107 § Sivistystoimenjohtajan viransijaisen palkan määrittäminen 

 

108 § Keskuskeittiöhankkeen vuokrasopimus ja palvelusopimus 

 

109 § Tarjous tukipalvelujen ulkoisesta esimiestuesta 

 

110 § Muonion elinvoimaisuuden Masterplan –kehittämishanke 

 

111 § Ero kunnallisista luottamustehtävistä 

 

112 § Jäsenen valinta sivistyslautakuntaan 

 

113 § Varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan 

 

114 § Varajäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan 

 

115 § Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

 

116 § Kunnanhallituksen otto-oikeus 

 

117 § Tarjous kuntakeskuksen osayleiskaavan laatimisesta 

 

118 § Tarjous Muonion elinvoima- ja vetovoimaisuus –tiekartan laatimisesta 

 

119 § Lausunto asetusluonnoksesta ulosottovirastojen toimipaikoista 

 

120 § Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
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121 § Muut asiat 

 

122 § Kokouksen päättäminen 

 
 

  



Muonion kunta   Esityslista/  7/2018      128  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    23.4.2018 
 
 
101 § 
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 16.4.2018 ja esityslista 19.4.2018 sähköpos-
titse. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti 
Pinola toimii pöytäkirjanpitäjänä 
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102 § 
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 Petteri Hirsikankaan. 
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103 § 
Toimikuntien ja työryhmien asettaminen 
 

Kunnanhallitus voi kuntalain 30 §:n nojalla asettaa toimikuntia määrätyn 
tehtävän hoitamista varten. Kuntalain 32 §:ssä säädetään toimikuntien 
toimikaudesta, joka voi toimikunnilla olla enintään sen asettaneen toi-
mielimen toimikauden pituinen.  
 
Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus voi nimetä erillisiä toimikuntia 
hoitamaan hallitukselle säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä ja siirtää niille 
päätösvaltaansa. Toimikuntaa asettaessaan hallitus määrittelee toimi-
kunnan tavoitteet, tehtävät ja toimivallan sekä sen, onko toimikunta tila-
päinen vai pysyväisluonteinen. 
 
Kunnassa on aiemmin toiminut asemakaavatoimikunta, asuntokatsel-
mus- ja kiinteistötyöryhmä, ensilumityöryhmä, keskuskeittiön toiminnan 
kehittämisen työryhmä, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma-
työryhmä, liikenneturvallisuustyöryhmä, lähisuhde- ja perheväkivallan 
työryhmä, nuorisotyöryhmä, palkkatoimikunta, sotahistoriikkityöryhmä, 
sisäilmatyöryhmä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä, hy-
vinvointikeskuksen ohjausryhmä, itsenäisyyden juhlavuosi 2017 - toimi-
kunta ja työpajatoiminnan ohjausryhmä.  
 
Kunnanhallitus on asettanut aiemmin toimikaudellaan kuntalain 26–28 
§:n velvoittamat vaikuttamistoimielimet eli nuorisovaltuuston, vanhus-
neuvoston ja vammaisneuvoston. Lisäksi on asetettu hyvinvointikes-
kuksen ohjausryhmä. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus päättää asettaa tässä vaiheessa seuraavat toimikunnat 
ja työryhmät sekä nimeää niihin jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudek-
seen: 
 
– Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma -työryhmä 
– Liikenneturvallisuustyöryhmä 
– Nuorisotyöryhmä 
– Sisäilmatyöryhmä 
– Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä 
– Työpajan ohjausryhmä 
– Reittityöryhmä 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi työryhmät alla olevan 

listauksen mukaisesti. Kuntaan työ- tai virkasuhteessa olevien osalta 
kyseessä ei ole luottamustoimi.  

 
  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma –työryhmä: 
  
  sosiaalilautakunnan puheenjohtaja 

nuoriso-ohjaaja   
erityisopettaja (Soile Pöyhtäri)   
varhaiskasvatusjohtaja   
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sosiaalityöntekijä   
kouluterveydenhoitaja (Elli Sarajärvi)  
poliisin edustaja (Johanna Syväjärvi)  
Markku Rauhala 

 
Puheenjohtajana toimii sosiaalilautakunnan puheenjohtaja ja sihteerinä 
varhaiskasvatusjohtaja.  
 
Liikenneturvallisuustyöryhmä: 
 
Mika Brännare  (luottamushenkilöiden edustaja) 
Taneli Roimaa  (ammattiautoilijoiden edustaja) 
Petri Pietikäinen  (yritysten/järjestöjen edustaja) 
Sami Muotka   (terveystoimen edustaja) 
yhtenäiskoulun rehtori   
rakennusmestari (varalla tekninen johtaja)   
nuoriso-ohjaaja   
vanhustyön ohjaaja   
varhaiskasvatusjohtaja   
 
Mika Brännare toimii puheenjohtajana ja yhtenäiskoulun rehtori sihtee-
rinä. 
  
Nuorisotyöryhmä: 
 
Johanna Syväjärvi  (poliisin edustaja) 
seurakunnan nuoriso-ohjaaja  (seurakunnan edustaja) 
Priitta Pöyhtäri-Troen  (vanhempien edustaja) 
oppilaskunnan edustaja   
Kaisa Mäkelin  (TE-hallinnon edustaja) 
Elli Sarajärvi, kouluterveydenhoitaja (terveystoimen edustaja) 
yksilövalmentaja   
sosiaaliohjaaja   
yhtenäiskoulun rehtori   
nuoriso-ohjaaja   
 
Yksilövalmentaja toimii puheenjohtajana ja nuoriso-ohjaaja sihteerinä. 

 
  Sisäilmatyöryhmä: 
 

työterveyshoitaja (työterveyshuollon edustaja/Terva) 
tekninen johtaja   
rakennusmestari   
yhtenäiskoulun rehtori   
sosiaalijohtaja   
työsuojelupäällikkö   
työsuojeluvaltuutetut   
 
Puheenjohtajana toimii tekninen johtaja ja sihteerinä sosiaalijohtaja. 
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Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä: 

valtuuston puheenjohtaja  

hallituksen edustaja Anneli Kuortti 

terveydenhoitaja Outi Palojoensuu  

kouluterveydenhoitaja Elli Sarajärvi  

hallintojohtaja 

sivistystoimenjohtaja 

tekninen johtaja 

sosiaalijohtaja  

  

Puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja ja sihteerinä hallinto-

johtaja. 

Työpajatoiminnan ohjausryhmä: 

Kaisa Mäkelin   (TE-hallinnon edustaja) 
Päivi Vuollo-Uusisalmi   (sosiaalitoimen edustaja) 
Raija Andersen   (terveydenhuollon edustaja) 
Katja Muotka   (luottamushenkilöiden edustaja) 
hallintojohtaja  (hallinto-osaston edustaja) 
yksilövalmentaja  (työpajan edustaja) 
Maija Sieppi (varalla Petri Sinikumpu) (sivistystoimen edustaja) 
rakennusmestari (varalla tekn.johtaja) (teknisen toimen edustaja) 
käyttäjäedustaja  (yksilövalmentaja nimeää) 

Hallintojohtaja toimii puheenjohtajana ja yksilövalmentaja sihteerinä. 
 
Hallitus pyytää sivistyslautakuntaa käsittelemään edustuksensa ohjaus-
ryhmässä uudelleen Maija Siepin kunnallisista luottamustehtävistä 
eroamisen vuoksi.  

   
  Reittityöryhmä: 
 

Kimmo Nikula   (Lapin Safarien yrittäjäedustaja)  
Jussi Pietikäinen   (Harrinivan yrittäjäedustaja)  
Paula Pekonen   (matkailuyhdistyksen edustus)  
Pekka Veisto   (Muonion Paanojen edustus)  
Metsähallituksen edustus 
Pihla Jaakkola   (liikuntatoimen edustus)  
Päivi Lapiolahti   (elinkeinotoimen edustus)  
Jaakko Muotka   (teknisen toimen edustus)  
Minna Back-Tolonen   (kunnanhallituksen edustus)  

Puheenjohtajana toimii Minna Back-Tolonen ja sihteerinä Pihla Jaakko-

la. 
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104 § 
Kotipalvelun tiimivastaavan palkan tarkistaminen  
Dnro 62/3.4.2017 
Dnro 95/8.5.2017 
Dnro 60/6.4.2018 
 

Sosiaalilautakunta on päättänyt 31.3.2017 nimetä kotipalvelun tiimivas-
taavaksi Tarja Vuorisen 1.5.2017 alkaen. Vanhuspalvelun ohjaaja on 
esittänyt 5.5.2017 päivätyllä kirjeellä, että kunnanhallitus tarkistaisi työn 
vaativuuden arvioinnin ja lisääntyneiden tehtävien perusteella tehtävä-
kohtaista palkkaa 150 eurolla kuukaudessa ja tehtäväkohtaiseksi pal-
kaksi hyväksyttäisiin 1.5.2017 alkaen 2 284,48 euroa. 
 
Palkkatoimikunta käsitteli asiaa 16.5.2017 ja esitti kunnanhallitukselle, 
että kotipalvelun tiimivastaavan palkkaa tarkistetaan 100 eurolla kuu-
kaudessa 1.5.2017. alkaen. Peruspalkka 1971,44 euroa ja vaativuusosa 
263,04 euroa eli tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 234,48 euroa 
kuukaudessa. 
 
Henkilöstökoordinaattori on 5.4.2018 toimittamassa lausunnossaan to-
dennut, että saatujen tietojen perusteella hän esittää tiimivastaava Tarja 
Vuorisen palkkaa tarkistettavaksi 100 eurolla kuukaudessa 1.5.2017 al-
kaen. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää tarkistaa kotipalvelun tiimivastaavan palkkausta 
takautuvasti 1.5.2017 lukien 100 eurolla kuukaudessa. Tiimivastaavan 
tehtäväkohtainen palkka on kuukaudessa 2 234,48 euroa, joka muodos-
tuu 1971,44 euron peruspalkasta ja 263,04 euron vaativuusosasta. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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105 § 
Sosiaalijohtajan palkan tarkistaminen 
Dnro 19/28.1.2016  
 

Sosiaalijohtaja Päivi Salminen on esittänyt 27.1.2016 päivätyllä kirjeel-
lään palkkansa tarkistamista 1.1.2016 alkaen, jolloin Muonion - Enonte-
kiön terveydenhuollon kuntayhtymään kuuluva terveydenhuolto on siir-
tynyt sosiaaliosaston kokonaisuuteen. Terveystoimen siirron perusteena 
oli yhteistyön ja omistajaohjauksen vahvistaminen ja varautuminen tule-
vaan sote -muutokseen. Sosiaalijohtaja on esittänyt, että palkka tarkis-
tettaisiin 5 000 euroon kuukaudessa. Sosiaalijohtajan tämänhetkinen 
palkka on 4 320,21 kuukaudessa. 
 
Asiaa on sivuttu kunnanhallituksen kokouksessa 30.1.2017 käsiteltäes-
sä osastopäälliköiden palkantarkistuksia, mutta kunnanhallitus päätti 
siirtää asian käsittelyä. 
 
Palkkatoimikunta on esittänyt 16.5.2017 kunnanhallitukselle, että sosi-
aalijohtaja Päivi Salmisen palkka tarkistettaisiin hänen ehdotuksensa 
mukaisesti 1.1.2016 alkaen ja kokonaispalkaksi hyväksyttäisiin 5 000 
euroa kuukaudessa. 
 
Henkilöstökoordinaattori esittää 5.4.2018 antamassaan lausunnossa, 
että sosiaalijohtajan kokonaispalkka tarkistettaisiin tasolle 4 500 euroa 
kuukaudessa 1.1.2016 lukien. Henkilöstökoordinaattori toteaa, että ta-
kautuvuus on todennettavissa tehtävänkuvauksen mukaisesti. Lisäksi 
henkilöstökoordinaattori mainitsee, että palkkaus tulee tarkistaa 
1.1.2019 lukien vastaamaan palkkauksen kehittämisen tuloksena mah-
dollisesti syntyvää kokonaispalkkauksen tasoa. Palkkauksen uudistami-
sessa tulee huomioida toimialajohtajien roolit ja palkkauksessa pyritään 
kokonaispalkkojen osalta yhtenäistämään sekä tasavertaistamaan pal-
kat keskenään. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää tarkistaa sosiaalijohtajan kokonaispalkan takau-
tuvasti tasolle 4 500 euroa kuukaudessa 1.1.2016 lukien. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen 
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106 § 
Kirjastovirkailijan palkan tarkistaminen 
Dnro 60/6.4.2018 
 

Palkkatoimikunta on käsitellyt 26.9.2017 kirjastovirkailija Marja Alatalon 
palkkausta. Palkkatoimikunta on esittänyt kunnanhallitukselle, että kir-
jastovirkailija Marja Alatalon palkkausta tarkistettaisiin vaativuuden osal-
ta 200 euroa siitä päivästä alkaen, kun hän on suorittanut alemman kor-
keakoulututkinnon. 
 
Kirjastonjohtaja Paula Löppönen on ehdottanut, että Marja Alatalolle 
myönnettäisiin 200 euron suuruinen palkankorotus vaativien työtehtävi-
en ja työn ohella suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella. Alatalo on 
suorittanut alemman korkeakoulututkinnon tammikuussa 2018. 
 
Henkilöstökoordinaattori on 5.4.2018 antamassaan lausunnossa esittä-
nyt, että Marja Alatalon palkkaa tarkistetaan 100 eurolla kuukaudessa. 
Alatalon voidaan katsoa tehneen omaa tehtävänkuvaansa (vaativat 
ammattitehtävät 02KIR050) vaativampia tehtäviä muun muassa kirjas-
toauton aineiston hankinnan ja luetteloinnin osalta. Lisäksi Alatalolla on 
erityisasiantuntemusta saamen- ja norjankielisen aineiston kuvailuteh-
tävistä. Lausunnossa todetaan, että korkeakoulututkinnon suorittaminen 
ei suoranaisesti vaikuta tehtävänkuvaukseen, koska tehtävässä aiem-
minkin vaadittu koulutustaso on ollut AMK-alempi. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää tarkistaa kirjastovirkailija Marja Alatalon palkka-
uksen vaativuusosaa 100 eurolla kuukaudessa 23.4.2018 lukien. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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107 § 
Sivistystoimenjohtajan viransijaisen palkan määrittäminen  
Dnro 60/6.4.2018 
 

Sivistystoimenjohtajan kokonaispalkka on tällä hetkellä 4 892,89 euroa 
kuukaudessa. Valitessaan sivistystoimenjohtajan 27.5.2013 kunnanval-
tuusto päätti, että kokonaispalkka on 4 850 euroa kuukaudessa, mikäli 
viranhaltija vastaa myös palkka-asiamiehen tehtävistä. Sivistystoimen-
johtaja on hoitanut palkka-asiamiehen ja KT-yhteyshenkilön tehtäviä. 
 
Palkka-asiamiehen ja KT-yhteyshenkilön tehtävät kuuluvat tällä hetkellä 
Muonion ja Enontekiön kuntien yhteiselle henkilöstökoordinaattorille, jo-
ka aloitti toimessaan 1.3.2018. 
 
Henkilöstökoordinaattori on 5.4. antamassaan lausunnossa todennut 
vs. sivistystoimenjohtajan palkkaukseen liittyen, että hän esittää KT-
yhteyshenkilön tehtävien poistumisen myötä 4 300 euron suuruista kuu-
kausipalkkaa vs. sivistystoimenjohtajalle. 
 
Sivistystoimenjohtajan palkkaus tarkistetaan myöhemmin vastaamaan 
palkkauksen kehittämisen tuloksena mahdollisesti syntyvää kokonais-
palkkauksen tasoa. Palkkauksen uudistamisessa tulee huomioida toi-
mialajohtajien roolit ja palkkauksessa pyritään kokonaispalkkojen osalta 
yhtenäistämään sekä tasavertaistamaan palkat keskenään. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että vs. sivistystoimenjohtajan kokonaispalkka 
tarkistetaan 4 300 euroon kuukaudessa 1.4.2018 lukien, koska palkka-
asiamiehen ja KT-yhteyshenkilön tehtävät ovat poistuneet. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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108 § 
Keskuskeittiöhankkeen vuokrasopimus ja palvelusopimus 
Dnro 74/19.4.2018 
Dnro 75/19.4.2018 
 

Koulutuskuntayhtymä Lappian talousarviossa on hyväksyttynä hanke, 
jossa Muonion kunnan ruokapalvelut keskitetään Lappian tiloihin. Muo-
nion kunnanvaltuusto päätti 11.12.2017 siirtää keskuskeittiön toiminnan 
Lappian tiloihin. 

 
Lappia on valmistellut hanketta yhteistyössä Muonion kunnan kanssa. 
Hankkeessa Muonion kunnan ruokapalvelutoimintaan liittyvä valmistus-
keittiö olisi siirtymässä suunnitelmien mukaan Lappian omistamiin tiloi-
hin vuokralle. Keittiön suunnitelmat on laadittu Muonion kunnan tar-
veselvitykseen perustuen vastaamaan Muonion kunnan tuotantotapaa 
ja tuotantomääriä.  
 
Päätöksen kohteena olevien sopimusten perusteella kuntayhtymä pe-
ruskorjaa vuokrattavan valmistuskeittiön ja vuokraa sen määräaikaisella 
sopimuksella Muonion kunnalle. Kuntayhtymä siirtyy toiminnan käynnis-
tyessä palvelun ostajaksi. Vuokrattavan valmistuskeittiön vuokrasopi-
mus on 10 vuotta ja siihen sisältyy 5 vuoden optio. Myös ruokapalvelui-
den ostoon liittyvä sopimus tulee tehtäväksi vastaavalle jaksolle kuin 
valmistuskeittiön vuokrasopimus. 

  
Valmistuskeittiössä tilamuutokset ja niihin liittyvän talotekniikan perus-
korjaa kuntayhtymä tilojen omistajana ja valmistuskaluston, tarjoiluka-
luston sekä kylmälaitteet hankkii, asentaa ja omistaa kunta. Vuokraso-
pimukseen liittyy laskelma, jossa pääomavuokran osuus tarkistetaan 
vastaamaan kohteen valmistumisen jälkeen pidettävän urakoitsijoiden 
ja rakennuttajan välillä sekä kunnan edustajan läsnä ollessa pidettävää 
taloudellisen loppuselvityksen mukaista lopullista muutostöiden hankin-
tamenoa. 

  
Vuokrasopimus alkaisi kohteen valmistuttua, ennakoituna 1.9.2018 ja 
päättymispäivä 31.7.2028, jonka jälkeen sopimukseen sisältyy viiden 
vuoden 31.7.2033 päättyvä jatko-optio. Option jälkeen vuokrasopimus 
jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.  

 
Ruokapalveluhankkeeseen liittyen on valmisteltu myös Lappian opetus-
keittiön uudistaminen, opetuskeittiön muutostyöt on kilpailutettu saman-
aikaisesti, mutta ne toteutetaan urakoissa eriytettynä vuokrattavasta 
valmistuskeittiöstä eivätkä sisälly valmistuskeittiön tilavuokrausasiaan. 

 
Muonion kunnan toimiessa palveluntuottajan asemassa kunnan ja kun-
tayhtymän välille tulee tehtäväksi palvelusopimus. Palvelusopimuksesta 
on laadittu luonnos, jota voidaan vielä tarkentaa.  

 
Vuokrasopimusluonnos, vuokralaskelma ja palvelusopimusluonnos toi-
mitetaan esityslistan oheismateriaalina. 
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Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy ehdollisena kunnan ja koulutuskuntayhtymä 
Lappian välillä laaditut sopimukset liittyen keskuskeittiöhankkeeseen.  

 
Ehtona sopimusten allekirjoittamiselle on, että: 
– koulutuskuntayhtymä tekee myönteisen päätöksen tilavuokrasopi-
muksesta ja palvelusopimuksesta 
– Muonion kunnan ja kuntayhtymän päätökset tilavuokrasopimuksista ja 
palvelusopimuksesta saavat lain voiman 
– palvelusopimuksen sisällön viimeistelyssä saavutetaan yhteisymmär-
rys. 

 
Hallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan ja toimeenpane-
maan kunnan osalta tilavuokra- ja palvelusopimukset. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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109 § 
Tarjous tukipalvelujen ulkoisesta esimiestuesta 
Dnro 66/16.4.2018 
 

Kunnanjohtaja on pyytänyt Damico Oy:ltä tarjousta ulkoisesta esimies-
tuesta keskuskeittiölle. Damico Oy:n Minna Dammert on toimittanut 
kunnalle 11.4.2018 päivätyn tarjouksen tukipalvelujen ulkoisesta esi-
miestuesta. Damico   Oy on   vuonna   2005   perustettu ruoka- ja puh-
tauspalveluiden laadulliseen ja taloudelliseen tehostamiseen ja ammat-
tikeittiösuunnitteluun keskittyvä asiantuntijapalveluita myyvä yritys. 
 
Tarjouksessa todetaan, että työn tavoitteena on vastata ruokapalvelus-
ta, kunnes joko kunnan nykyisistä työntekijöistä tai ulkoisen rekrytoinnin 
kautta Muonion kuntaan saadaan nimitetyksi ruoka- ja siivouspalvelu-
päällikkö. Dammert vastaa uuden keskuskeittiön haltuunotosta, ruoka- 
ja siivouspalvelun toiminnallisesta yhdistämisestä, molempien palvelui-
den kehittämisestä, asiakkuuksista ja tukipalveluhenkilöstön perehdyt-
tämisestä sekä muista myöhemmin tarjouksessa mainituista työosuuk-
sista. Dammert perehdyttää rekrytoitavan paikallisen toimialuepäällikön 
tehtäväänsä ja toimii hänelle työsuhteen alkuvaiheessa tukena. 
 
Tavoitteena on, että ruoka- ja siivouspalvelulla on hankkeen päätyessä  
selkeät tavoitteet, toimivat pelisäännöt ja sujuvat toimintamallit. 
 
Tarjous on laskettu kahdeksan kuukauden ajanjaksoksi. Ensimmäiseltä 
viideltä kuukaudelta veloitus on 4 900 euroa+alv. /kuukausi, kolmelta 
vuoden viimeiseltä kuukaudelta 3 200 euroa/kuukausi. Matkustus- ja 
majoituskulut laskutetaan erikseen toteutuneen perusteella. 
 
Tarjous toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää hankkia tukipalvelujen ulkoista esimiestukea 
Damico Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muonion kunta   Esityslista/  7/2018      140  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    23.4.2018 
 
 
110 § 
Muonion elinvoimaisuuden Masterplan -kehittämishanke 
Dnro 27/13.2.2018 
  

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.2.2018 hakea leader-
rahoitusta Leader Tunturi-Lapilta Muonion elinvoimaisuuden Masterplan 
-kehittämishankkeeseen, jonka kokonaisbudjetti on 104 750 euroa ja 
hankeaika 1.3.2018 – 28.2.2019. Hankkeelle päätettiin hakea 90 %:n 
leader-rahoitusta Leader Tunturi-Lapilta. 

 
Päätöksen jälkeen on rahoittajan taholta tullut esitys, että hankkeelle 
haettaisiin EAKR-rahoitusta Lapin liitolta / Lapin Elyltä Leader-
rahoituksen sijasta.  
 
EAKR-rahoitus vaatii kunnanhallitukselta erillisen päätöksen hankkeen 
18 855 euron kuntaosuudesta. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää hakea Muonion elinvoimaisuuden Masterplan –
kehittämishankkeelle EAKR-rahaa. Hankkeen tarvitsema kuntarahoi-
tusosuus 18 855 euroa katetaan määrärahasiirrolla yleiskaavoituksen 
investointimäärärahoista. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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111 § 
Ero kunnallisista luottamustehtävistä 
Dnro 65/16.4.2018 
 

Maija Sieppi on 16.4. toimitetulla sähköpostilla anonut eroa kunnallisista 
luottamustehtävistä. Perusteluna Siepillä on toiselle paikkakunnalle 
muutto työtehtävien hoitamista varten. Sieppi on toiminut Keskustan va-
ravaltuutettuna, sivistyslautakunnan jäsenenä, tarkastuslautakunnan va-
rajäsenenä ja keskusvaalilautakunnan varajäsenenä. 
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Val-
tuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Maija Siepin 
eroilmoituksen ja myöntää hänelle eron varavaltuutetun tehtävästä, si-
vistyslautakunnan jäsenyydestä, tarkastuslautakunnan varajäsenyydes-
tä ja keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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112 § 
Jäsenen valinta sivistyslautakuntaan 
 

Maija Sieppi on toiminut sivistyslautakunnan jäsenenä. Myöntäessään 
eron Maija Siepille sivistyslautakunnan jäsenen tehtävistä valtuuston tu-
lee valita hänen tilalleen jäsen sivistyslautakuntaan. 
 
Kunnanvaltuusto valitsi sivistyslautakunnan 15.6.2017 seuraavasti: 
 
jäsen  varajäsen 
Mikael Heikkilä Tuomas Liikavainio 
Aki Jauhojärvi Katja Muotka 
Emma Lehtonen Maria Roimaa 
Markku Rauhala Elina Korhonen 
Katriina Sieppi Kari Malila 
Maija Sieppi  Matti Myllykangas 
Petri Sinikumpu Raimo Alaoja 
 
Sinikumpu toimii puheenjohtajana ja Heikkilä 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 
olla valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan.  
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Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan 
jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hal-
lintosäännön mukaisesti. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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113 § 
Varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan 
 

Maija Sieppi on toiminut tarkastuslautakunnan varajäsenenä. Myöntä-
essään eron Maija Siepille tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävistä 
valtuuston tulee valita hänen tilalleen varajäsen tarkastuslautakuntaan. 
 
Kunnanvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan 15.6.2017 seuraavasti: 
 
jäsen  varajäsen 
Mika Brännare Pekka Veisto 
Raija Lehtimäki Kari Oja 
Kreetta-Kaisa Mäkelin Maija Sieppi 
Pirjo A. Rauhala Joel Vikström 
Pentti Reponiemi Tuija Muotka 
Teuvo Tolvanen Johanna Lapinoja 
 
Reponiemi toimii puheenjohtajana ja Brännare varapuheenjohtajana. 

 
 Lainsäädäntö 

Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 121 
§:ssä. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien 
vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä 
varten. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on 
aina  
oltava valtuutettuja.  

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:  

1. kunnanhallituksen jäsen 
2. pormestari ja apulaispormestari 
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, por-

mestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyys-
perusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen 

4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yh-
teisön tai säätiön palveluksessa eikä  

5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.  
 
Em. johtuen sovellettavaksi tulee vaalikelpoisuutta valtuustoon koskeva 
kuntalain 72 § sekä vaalikelpoisuutta hallitukseen koskeva 73 §.  

Lautakuntaa valittaessa on huomioitava tasa-arvolain 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 tarkastuslautakuntaan kuuluu puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Jokaisella jäse-
nellä on henkilökohtainen varajäsen.  
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Ehdotus kunnanjohtaja 

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

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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114 § 
Varajäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan 
 

Maija Sieppi on toiminut keskusvaalilautakunnan varajäsenenä. Myön-
täessään eron Maija Siepille keskusvaalilautakunnan varajäsenen teh-
tävistä valtuuston tulee valita hänen tilalleen varajäsen keskusvaalilau-
takuntaan. 
 
Kunnanvaltuusto valitsi keskusvaalilautakunnan 15.6.2017 seuraavasti: 
 
jäsen   
Raija Lehtimäki  
Ona Rauhala  
Tellevo Reponiemi  
Teuvo Tolvanen 
Pekka Veisto  
 
varajäsen (kutsumajärjestys) 
Joel Vikström 
Maija Sieppi 
Pekka Seppänen 
Helena Soutukorva 
Pauli Kuru 
 
Tolvanen toimii puheenjohtajana ja Lehtimäki varapuheenjohtajana. 
 

Lainsäädäntö 
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-
seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan 
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. 
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsen-
ten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mu-
kaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (2017) ehdokkai-
ta asettaneita äänestäjäryhmiä.  

Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokas-
hakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen eh-
dokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn ky-
seisissä vaaleissa. Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihtee-
rin ja muun tarvittavan henkilökunnan.  

Lautakuntaa valittaessa on huomioitava tasa-arvolain 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. 
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Kunnan säännöt 

 
Hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnan vaaliviranomaisina toimivat kes-
kusvaalilautakunta ja tarpeellinen määrä vaalilautakuntia ja -toimikuntia, 
joiden tehtävät ja ratkaisuvalta määritellään lainsäädännössä. 
 

Ehdotus  kunnanjohtaja  
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakun-
taan kutsumajärjestyksen mukaan toisena sijaan tulevan varajäsenen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosään-
nön mukaisesti. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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115 § 
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 
 

Kunnanvaltuuston kokous pidettiin 26.2.2018. Valtuusto hyväksyi LapIT 
Oy:n tarjouksen ICT-palveluista, muutti talousarvion investointiosaa lii-
kuntatoimen kalustohankinnan osalta ja myönsi lisämäärärahan yleis-
hallinnon tehtäväalueelle. 

Kokouksen pöytäkirja pidettiin kunnantalolla nähtävänä ja lisättiin kun-
nan verkkosivuille nähtäväksi 6.3. Valitusaika on päättynyt 11.4. 

Lainsäädäntö 

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täy-
täntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että val-
tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on 
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on 
jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uu-
delleen käsiteltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätökses-
sään, hallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko 
täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta 
päätöstä täytäntöön sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukai-
nen. 

Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuut-
ta, mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. 
Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on 
erikseen oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on 
tulkittu siten, että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruut-
tamisesta ei valituksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.  

Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä val-
tuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset 
ovat 143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätök-
sen täytäntöönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos halli-
tus toteaa valituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioita-
va, onko päätös täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 26.2. kokouksen päätökset ovat 
laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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116 § 
Kunnanhallituksen otto-oikeus 
 

Tekniseltä osastolta on 13.4. saatu kopio 12.4. pidetyn teknisen lauta-
kunnan kokouksen pöytäkirjasta. Lautakunta käsitteli kokouksessaan 
terveyskeskuksen 1.vaiheen purku-urakoitsijan valintaa, kunnanviraston 
kattourakoitsijan valintaa sekä sakokaivojen tyhjennystä ja kuljetusta. 
 
Sivistysosastolta on 18.4. saatu kopio 10.4. pidetyn sivistyslautakunnan 
kokouksen pöytäkirjasta. Lautakunta käsitteli kokouksessa lastenhoita-
jan irtisanoutumista, asiamiehen nimeämistä Lapin alueteatteriin, han-
keasioita, nuoriso-ohjaajan viran täyttämistä, talouden toteutumista, 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja, henköasioita, omatoimikirjaston 
toteuttamista ja vararehtorin nimeämistä toukokuulle. 

 
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjoh-
taja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija 
voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain 
nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhalli-
tuksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on 
tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi 
sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätök-
sestä on tehtävä. 

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen 
käsittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kun-
nanhallitusta. 

Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alem-
malla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa pää-
töksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, ai-
emmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia 
voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta teknisen lautakunnan ja sivistys-
lautakunnan viimeisimpien kokousten päätöksiin. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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117 § 
Muut asiat 
Tarjous kuntakeskuksen osayleiskaavan laatimisesta 
Dnro 72/19.4.2018 
 

Kunnanvaltuusto päätti 10.11.2014, että kuntakeskukseen laaditaan 
osayleiskaava. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu määräraha 
kaavoituksen aloittamiseen.  

Tarjousta pyydettiin kuntakeskuksen yleiskaavan laatimisesta ja optiona 
elinvoima- ja vetovoimaisuus –tiekartasta. Tavoitteena on kuntakeskuk-
sen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä ohjaava yleiskaava selvi-
tyksineen ja optio sisältää suunnitelman kuntakeskuksen kehittämises-
tä. Tarjouspyyntö on julkaistu 22.3.2018 kunnan internet-sivuilla ja HIL-
MA:ssa. 

Määräaikaan 17.4.2018 mennessä saapui tarjous FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy:ltä, muita tarjouksia ei saapunut. Tarjoaja täyttää tarjous-
pyynnössä asetetut vaatimukset. 

Tarjouksessa esitetään kokonaispalkkioksi yleiskaavan laatimisen osal-
ta 81 000 euroa (0 % alv) ja elinvoima- ja vetovoimaisuustiekartasta 
42 000 euroa (0 % alv). 

Tarjous sisältää kaavan osalta yleiskaava-aineiston laatimisen, selvityk-
set, työkokoukset ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen yleiskaava-
prosessin. Tarjouksessa esitetään myös maksuaikataulu työn etenemi-
sen suhteessa.  

Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous toimitetaan esityslistan ohessa. Opti-
osta päätetään erikseen.  

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Hankintoja ohjaa laki julkisista hankinnoista, jossa on määritelty sekä 
EU- että kansalliset kynnysarvot ja hankintamenettely. Tavara- ja palve-
luhankinnoissa kansallinen kynnysarvo on 60 000 euroa.  

Hallintosäännön mukaan hallitus päättää toimialueensa osalta pienhan-
kintarajan ylittävistä hankinnoista.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy:n 17.4.2018 
saapuneen tarjouksen mukaan kuntakeskuksen yleiskaavan laatijaksi 
81 000 euron hintaan (0 % alv) ja vastuuhenkilöksi DI Lauri Solinin.  

Päätös   Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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118 § 
Muut asiat 
Tarjous Muonion elinvoima- ja vetovoimaisuus –tiekartan laatimisesta 
Dnro 72/19.4.2018 

Hallitus päätti 19.2.2018 kokouksessaan hakea rahoitusta elinvoimai-
suuden Masterplan hankkeeseen. Sen kokonaisbudjetti on 104 750 eu-
roa ja hankeaika 1.3.201828.2.2019. Kokouksen jälkeen Leader Tuntu-
ri-Lappi on esittänyt, että rahoitusta haetaan Lapin ELY-keskukselta 
EAKR-rahoitusta.  

Tarjousta elinvoima- ja vetovoimaisuus –tiekartasta pyydettiin optiona 
keskustan yleiskaavan laatimisen yhteydessä. Määräaikaan 17.4.2018 
mennessä saapui tarjous FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä, muita tar-
jouksia ei saapunut. Tarjoaja täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaati-
mukset.  

Tarjouksessa esitetään kokonaispalkkioksi elinvoima- ja vetovoimai-
suustiekartan laatimisesta 42 000 euroa (0 % alv) ja yleiskaavan laati-
misesta 81 000 euroa (0 % alv).  

Tarjous sisältää mm. nykytilanteen selvityksen, kehittämisstrategian, ra-
kennemallin, kehittämisohjelman ja täsmälliset suunnitelmat toimenpi-
de-ehdotuksin ja suosituksin. 

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Hankintoja ohjaa laki julkisista hankinnoista, jossa on määritelty sekä 
EU- että kansalliset kynnysarvot ja hankintamenettely. Tavara- ja palve-
luhankinnoissa kansallinen kynnysarvo on 60 000 euroa.  

Hallintosäännön mukaan hallitus päättää toimialueensa osalta pienhan-
kintarajan ylittävistä hankinnoista.  

Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous toimitetaan esityslistan ohessa. Yleis-
kaavan tarjouksesta päätetään erikseen.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy:n 17.4.2018 
saapuneen tarjouksen mukaan elinvoima- ja vetovoimaisuus –tiekartan 
laatijaksi 42 000 euron hintaan (0 % alv), mikäli hankkeelle myönnetään 
EAKR-rahoitusosuus.  

Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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119 § 
Muut asiat 
Lausunto asetusluonnoksesta ulosottovirastojen toimipaikoista 
Dnro 63/12.4.2018 
 

Oikeusministeriö on pyytänyt kunnalta lausuntoa luonnoksesta oikeus-
ministeriön asetukseksi ulosottovirastojen toimipaikoista. Lausuntoa 
pyydetään viimeistään 11.5.2018. 
 
Ulosoton toimipaikkaverkostoa uudistettiin 1.1.2013 voimaan tulleella 
asetuksella. Ulosottovirastoilla ja maakunnanvoudin virastolla on ollut 
ennen vuonna 2013 toteutettua toimipaikkaverkostouudistusta yhteensä 
178 toimipaikkaa, jotka vähenivät uudistuksen jälkeen 66:een. 
 
Asetuksen luonnoksessa todetaan, että ulosottovirastojen toimipaikka-
verkosto ei enää nykyisellään vastaa ulosoton toiminnallisia tarpeita tai 
kansalaisten asiointitarvetta, kun huomioon otetaan ulosoton sähköisen 
asioinnin kehittäminen, ulosoton henkilöstöresurssit ja Valtakunnan-
voudinvirastolle asetettu huolehtimisvelvoite palveluiden alueellisesta 
saatavuudesta.  
 
Esityksen myötä toimipaikkojen määrä laskisi esityksen mukaan nykyi-
sestä 64 toimipaikasta 46 toimipaikkaan.  Toimipaikat jakautuisivat 22 
päätoimipaikkaan ja 24 sivutoimipaikkaan. Sivutoimipaikoista 13 toimisi 
palvelutarpeen perusteella rajoitetun palvelun periaattein tai päivystys-
luonteisesti. Ulosoton henkilöstö sijoittuisi päätoimipaikkoihin ja 11 sivu-
toimipaikkaan. Valmistelussa on tarkoitus selvittää, miten paljon ulos-
oton henkilöstö voisi työskennellä niissä 13 sivutoimipaikassa, jotka oli-
sivat avoinna rajoitetuin aukioloajoin. 
 
Kohtuullisena asioimisetäisyytenä ulosoton osalta on pidetty noin sadan 
kilometrin asioimismatkaa. Harvaan asutuilla alueilla sadan kilometrin 
etäisyys toimipaikkojen välillä ylittyy nykyisellään Itä-Suomessa ja Poh-
jois-Suomessa. 
 
Lapin ulosottoviraston osalta toimipaikat esitetään säilytettäväksi Rova-
niemellä, Kemijärvellä, Sodankylässä ja Inarissa. Kemijärven ja Sodan-
kylän sivutoimipaikat toimisivat palveluntarpeen perusteella rajoitetun 
palvelun periaattein tai päivystysluontoisesti. Muonion toimipaikka esite-
tään lakkautettavaksi. Lisäksi esitetään sivutoimipaikan perustamista 
Kittilään. Kittilän sivutoimipaikka toimisi rajoitetun palvelun periaattein 
tai päivystysluontoisesti. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus päättää antaa oikeusministeriölle seuraavan lausunnon 
luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi ulosottovirastojen toimipai-
koista: 
 
Muonion kunta suhtautuu kielteisesti esitykseen Muonion toimipaikan 
lakkauttamisesta ja sen korvaamiseen Kittilän sivutoimipaikalla. Muonio 
on sijainniltaan keskeinen kunta Tunturi-Lapissa, koska Muoniosta on  
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kohtuullisemmat etäisyydet muun muassa Enontekiölle. Lisäksi Muoni-
ossa on olemassa olevat tilat ulosoton toimipaikan ylläpitämiseksi. 
Asetusluonnoksessa todetaan, että kohtuullinen asiointietäisyys ylittyy 
jo nykyisellään Pohjois-Suomessa. Nyt esitetty muutos asettaisi Tunturi-
Lapin aiempaa epätasa-arvoisempaan asemaan muun Suomen kanssa.  

 
 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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120 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

  Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen. 

  Hallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 

 

121 § 
Muut asiat 

Hallitus korjasi 15.1.2018 tekemässään päätöksessä (12 §) olevan kir-
joitusvirheen. Päätösosiossa oleva kortteli nro 32 korjattiin kortteliksi nro 
34 päätöksen esittelyosan mukaisesti. 

Hallitus keskusteli kaavoituksen toteuttamisesta. 

  Kunnanjohtaja lomalla 25.6. – 18.7.2018. 

Hallitus antoi evästyksen kunnanjohtajan kehityskeskustelua varten. 
(Kunnanjohtaja poistui tämän asian käsittelyn ajaksi) 

 

 

 

122 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitteenä nro 17.



 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

Kokouspäivämäärä Liite 

 
23.4.2018  17 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 101–102,111–116, 120–122 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  103–108, 109 (hankinta), 110,117 (hankinta), 118 (hankinta), 119 
 

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  103–108, 109 (hankinta), 110,117 (hankinta), 118 (hankinta), 119 
 

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 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki 

1455/2015). Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1)
 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  

 


