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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 14.5.2018 klo 15.00–15.57 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Katja Muotka  ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                varapuheenjohtaja 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa Kosti Hietala  valtuuston varapuheenjohtaja 
 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (123 §) 
 
Asiat 123 – 132 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi Matti Pinola  Lasse Peltonen 
ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä  
   (123–128 § ja 130–132 §) (129 §) 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 14.5.2018, kunnantalo 
 
 
 
 Minna Back-Tolonen  Katja Muotka 
 
Pöytäkirja on ollut ti 15.5.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville ti 15.5.2018 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

§ Asia      

 

123 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

124 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

125 § Hyvinvointikeskushankkeen toteuttamisesta päättäminen 

 

126 § Lausunto Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdotuksesta 

 

127 § Sosiaalijohtajan irtisanoutuminen 

 

128 § Sosiaalijohtajan viran haettavaksi julistaminen 

 

129 § Hallintosuunnittelijan toimen perustaminen ja haettavaksi julistaminen 

 

130 § Kantelu teknisen johtajan toiminnasta 

 

131 § Muut asiat 

 

132 § Kokouksen päättäminen 
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123 § 
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 4.5.2018 ja esityslista 9.5.2018 sähköpostit-
se. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti 
Pinola toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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124 § 
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 Minna Back-Tolosen ja Katja Muotkan. 
 

Yleisestä käytännöstä poikkeava pöytäkirjantarkastamisen ajankohta ja 
nähtävänä pidon ajankohta on kuulutettu 9.5.2018 kunnan verkkosivuil-
la ja ilmoitustaululla.   
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125 § 
Hyvinvointikeskushankkeen toteuttamisesta päättäminen 

Dnro 154/31.8.2017 

Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 rakentaa uuden terveyskeskuksen ja 
korjata vanhan terveyskeskuksen välttämättömiltä osin turvatakseen 
nykyisen henkilöstön työturvallisuuden. Kunnanvaltuusto päätti 
30.10.2017, että kuntaan rakennetaan hyvinvointikeskus, jonka tiloihin 
tulevat toiminnallisesti integroidut sosiaali- ja terveyspalvelut. 

 
Kunnanhallitus päätti 24.4.2017, että terveyskeskuksen rakennuspaik-
kana on nykyisen terveyskeskuksen tontti, ja että nykyisen terveyskes-
kuksen tilat suunnitellaan purettavaksi ennen uuden terveyskeskuksen 
rakentamista siltä osin, kuin niille ei voida osoittaa uutta käyttötarkoitus-
ta. Hankkeen toteutusmalliksi valittiin suunnittelua sisältävä KVR-urakka 
(kokonaisvastuurakentaminen) ja hankintamenettelyksi valittiin kilpailul-
linen neuvottelumenettely. 

 
Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu 1 700 000 euroa hyvinvointi-
keskuksen suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen. Vuoden 2019 
taloussuunnitelmaan on varattu 2 000 000 euroa hyvinvointikeskuksen 
rakentamiseen. 
 
Hyvinvointikeskuksen suunnittelusta on vastannut kunnanhallituksen 
nimeämä hyvinvointikeskushankkeen ohjausryhmä, johon ovat kuulu-
neet: 
 
jäsen  varajäsen 

 tekninen johtaja kunnanrakennusmestari 
sosiaalijohtaja sosiaalityöntekijä 
 kunnanjohtaja hallintojohtaja 
taloussihteeri  toimistosihteeri (Mirja Friman) 
Miia Palo  Sinikka Yliniemi 
 Anne-Mari Keimiöniemi Hannaleena Huhtamäki 
Petteri Hirsikangas Sakari Silén 

Hyvinvointikeskuksen hankinnassa on käytetty kilpailullista hankintame-
nettelyä. Hankintailmoitus julkaistiin 7.7.2017 HILMA- ilmoituskanavas-
sa. Määräaikaan 31.8.2017 kello 15.00 mennessä saapui 7 hakemusta, 
joista neuvottelumenettelyyn valikoitui 3 ehdokasta, jotka täyttivät vaadi-
tut kriteerit. Yksi tarjoajista jättäytyi pois neuvottelumenettelystä 
1.neuvottelukierroksen jälkeen. Neuvottelukierroksia käytiin yhteensä 
neljä, 12.10.2017 Rovaniemellä, 12.1.2018 Muoniossa, 15.2.2018 Muo-
niossa ja 6.4.2018 Oulussa.  
 
Tarjouspyyntöjen yhteydessä toimitetussa teoreettisessa tilaohjelmassa 
on määritelty tilojen ohjelma-alaksi 989,5 oh-m2, ja henkilöstön määräk-
si 54 henkilöä. Tarjousten jättöaika on ollut 2.5.2018 kello 10.00 men-
nessä. Tarjouksen määräaikaan mennessä jättivät Lehto Tilat Oy ja Tei-
jo-Talot Oy. Saapuneet tarjoukset on esitelty hyvinvointikeskushank-
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keen ohjausryhmälle 3.5.2018. Ohjausryhmä on tehnyt tarjousten pis-
teytykset 3.-4.5.2018.  
 
Tarjousten perusteella hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on tarken-
tunut 4 600 000 – 5 400 000 euroa. Laissa kuntien ja kuntayhtymien 
eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja tervey-
denhuollossa 4 §:n mukaan kunta tai kuntayhtymä ei saa tehdä sosiaali- 
ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koskevia si-
toumuksia, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät 
viisi miljoonaa euroa. Kunta tai kuntayhtymä voi hakea poikkeuslupaa 
investointia koskevan sitoumuksen tekemiseksi. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on perusteltu palvelu-
jen saatavuuden turvaamiseksi ja investointi on alueen palveluraken-
teen kannalta tarpeellinen. 
 
Hankkeen rahoittamiseksi on pyydetty tarjoukset talousarviolainana ja 
leasing-rahoituksena.  Tarjoukset pyydettiin viideltä rahoituslaitokselta, 
Danske Bank Oyj:ltä, Kevalta, Kuntarahoitus Oyj:ltä, Nordea Bank 
AB:ltä ja Pohjolan Osuuspankilta. Määräaikaan mennessä Kuntarahoi-
tus Oyj ja Pohjolan Osuuspankki antoivat laina ja leasing-
rahoitustarjouksen, Nordea Bank AB vain lainatarjouksen, Danske Bank 
Oyj ja Keva eivät antaneet tarjousta ollenkaan.  
 
Lainatarjous pyydettiin 1 500 000 euron talousarviolainalle 10 vuoden 
ajalle 6 kk:n euribor sidonnaisena vaihtuvakorkoisena viidelle ja kym-
menelle vuodelle sekä kiinteäkorkoisena koko laina-ajalle. Leasing-
rahoitustarjous pyydettiin 4 200 000 euron hankintahinnalle, 20 vuoden 
vuokra-ajalle, rakennus- ja vuokra-ajan viitekorko 6 kk:n euribor sekä 
rahoituksen jäännösarvo 20 vuoden jälkeen 33 %.  Tarjouspyynnössä 
ilmoitettua hankintahintaa voidaan tarkentaa, kun hankkeen kustannus-
arvio varmistuu. 
 
Leasing-rahoituksen kautta kyseessä on pääomavuokraus, ja kunta voi 
lunastaa kohteen myöhemmin jäännösarvolla. Leasing-rahoituksella 
hankkimalla kohteen omistus on rahoittajalla ja kirjanpidollisesti leasing 
lisätään kuluina kunnan tuloslaskelmaan ja vastuuerittely lisätään tilin-
päätöksen liitetietoihin. 
 
Hallitus päätti 9.4.2018, että nykyisen terveyskeskuksen tiloja voidaan 
purkaa uuden hyvinvointikeskuksen rakentamisen aloittamiseksi tehdyn 
suunnitelman mukaisesti.  
 
Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat 
rakennustyön pääpiirustusten, lopullisen kustannusarvion ja työselityk-
sen hyväksymistä valtuuston hyväksymien huonetilaohjelman, kunnal-
listeknillisten töiden, rakennusohjelman, luonnospiirustusten ja alusta-
van kustannusarvion sekä rakennustapaselityksen taikka valtuuston 
muutoin antamien ohjeiden mukaisesti, kun hankkeen kustannusarvio 
on yli 600 000 euroa. 
 
Hyvinvointikeskuksen rakennustyöt aloitetaan kesällä 2018. 
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Tilaohjelma ja rahoituslaskelma toimitetaan esityslistan oheismateriaali-
na. 

 
Ehdotus  kunnanjohtaja 

Hallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointikes-
kushankkeen kustannusarvion ja tilaohjelman sekä päättää käytettäväk-
si rahoitusmuodoksi leasing-rahoituksen.  

Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää luvan töiden aloit-
tamiseen ja valtuuttaa hallituksen vastaamaan hankkeen toteuttamisen 
vaatimista toimenpiteistä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
  



Muonion kunta   Esityslista/  8/2018      162  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    14.5.2018 
 
 
126 § 
Lausunto Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdotuksesta 

Dnro 232/19.11.2013  

Dnro 210/22.12.2016 

– Kunnanhallitus 30.1.2017, 18 § 

 
Kolarin kunnanhallitus pyytää lausuntoa Hannukaisen kaivosalueen 
osa-yleiskaavasta 6.2.2017 mennessä.  

Kolarin kunnanhallitus on päättänyt toteuttaa Hannukaisen kaivosalu-
een osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuulemisen uudelleen. Kaavalla 
muutetaan osittain Ylläksen osayleiskaavan länsiosaa Hannukaisen ky-
län pohjoispuolella ja Rautuvaaran alueella sekä Tornion-Muonionjoen 
osayleiskaavaa kahden tilan osalta Saukkomukanmaalla. Osalyleiskaa-
van ensimmäisestä vuonna 2013 nähtävillä olleesta luonnoksesta kaa-
voitettavaa aluetta on muutettu mm. Hannukaisen kylän alueella jättä-
mällä maantien kaakkoispuoliset alueet pois ja laajentamalla kaavaa 
Valkeajoen länsipuolelle.  

Päivitetty valmisteluaineisto on nähtävillä 6.1.–6.2.2017 osoitteessa 
http://www.kolari.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus.html. 

Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että ympäristövaikutusten arvioin-
tia tulisi tarkentaa. Kaivoksen käyttämien vesien puhdistaminen ja nii-
den johtamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Mahdollisuus Torni-
on-Muonionjoen vahingoittumiseen tulee estää, koska mm. vaelluskala-
kanta on voimakkaassa kasvussa ja vaikuttaa suoraan ja laajasti paikal-
listen asukkaiden lisäksi matkailuelinkeinon kehittymiseen. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen tarkennettuna, että myös Kuer-, 
Valkea- ja Äkäsjokien vahingoittuminen tulee estää. 

— — 

 
– Kunnanhallitus 14.5.2018 

 
Kolarin kunnanhallitus on 20.2.2018 § 30 päättänyt antaa Hannukaisen 
kaivosalueen osayleiskaavan ja Hannukaisen sekä Rautuvaaran teolli-
suusalueiden asemakaavojen valmisteluaineistosta vastineekseen kaa-
vanlaatijan antaman vastineen lausuntojen antajille ja mielipiteen esittä-
jille ja asettanut osayleis- ja asemakaavaehdotukset nähtäville. 
 
Osayleiskaavaehdotuksessa on huomioitu saadut palautteet ja lausun-
not suunnittelua ja kaavamerkintöjä sekä -määräyksiä täsmennettiin. 
Muonion kunnan kannalta tarkennuksia tehtiin mm. 
- Pakasaivoon suunniteltu uusi tielinjaus muutettiin tie -merkinnästä 

ohjeelliseksi matkailu- ja virkistysreitiksi. 
- Pakasaivoon, Metsähallituksen soranottoalueelle ja poronerotuspai-

kalle johtava Pakasaivontie merkittiin myös kaivosalueella tieyhtey-
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deksi ja uutena tieyhteytenä osoitetaan kohdat, joissa linjausta muu-
tetaan kaivoksen aidan vuoksi. 

- Naturaan kuuluvat vesistöt (Äkäsjoki ja lammet) osoitettiin W-nat -
merkinnällä. Naturaa koskevaa yleismerkintää tarkistettiin.  

- Yleismääräyksiä tarkistettiin Naturaa ja luonnonsuojelua koskien se-
kä täydennettiin poronhoitoa koskien.  

 
Lisäksi vastineessa todetaan mm. että ympäristölupahakemuksen mu-
kaan kaivoksen jätevedet varastoidaan ja johdetaan vesienkäsittelyjär-
jestelmään, ei Äkäsjokeen.  
 
Kunnanhallituksen 30.1.2017 antamaan lausuntoon kaavanlaatijan vas-
tineessa on todettu, että ympäristövaikutusten arviointia täydennetään 
kaavaehdotuksen ja ympäristöluvan yhteydessä ja vesien puhdistami-
nen ja johtaminen käsitellään ympäristö- ja vesilupahakemuksessa. Ve-
sistöjen suojelu on keskeinen tavoite ja osayleiskaava antaa mahdolli-
suuden toteuttaa YVA:n vaihtoehto 4, joka on nähty parhaaksi ympäris-
tövaikutusten suhteen. 
 
Vaihtoehdossa 4 vesienhallinnan ja -käsittelyn osalta kaavaehdotuksen 
selostuksessa puhdistetut vedet johdetaan altaiden kautta Tornion-
Muonionjokeen. Niesajokeen valuvat puhtaat valumavedet ympärysojis-
ta. Kaivospiirin rajaa on päivitetty mm. Muonion kunnan rajan tuntumas-
sa niin, että poronhoidossa tärkeät alueet jäävät kaivospiirin ulkopuolel-
le ja etäisyyttä Kuerjokeen on lisätty. 
 
Kolarin kunnanhallitus pyytää lausuntoa myös Hannukaisen ja Rautu-
vaaran teollisuusalueiden asemakaavaehdotuksista. Ne sijaitsevat osa-
yleiskaava-alueen sisällä.  
 
Kaavaehdotusasiakirjat ovat nähtävillä http://www.kolari.fi/fi/asuminen-
ja-rakentaminen/kaavoitus.html. 
 
Kolarin kunnanhallitus pyytää lausuntoja Hannukaisen kaivosalueen 
osayleiskaava- ja Rautuvaaran sekä Hannukaisen teollisuusalueen 
asemakaavaehdotuksista 15.5.2018 mennessä. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan osayleiskaavaehdotukseen edel-
leen, että kaavoituksessa kaivoksen käyttämien vesien puhdistamiseen 
ja niiden johtamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Poronhoitoelin-
keinon harjoittaminen ja kehittämisen edellytykset tulee turvata. Asema-
kaavaehdotuksiin hallituksella ei ole huomautettavaa. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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127 § 
Sosiaalijohtajan irtisanoutuminen 

Dnro 83/2.5.2018 

Sosiaalijohtaja Päivi Salminen on 27.4.2018 päivätyllä kirjeellään ilmoit-
tanut irtisanoutuvansa sosiaalijohtajan virasta. Salminen on ehdottanut 
sopimusta, jonka mukaan hänen virkasuhteensa Muonion kuntaan päät-
tyisi 31.5.2018 ja lomakorvaukset maksettaisiin rahana virkasuhteen 
päättyessä. 

Hallintosäännön 34 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irti-
sanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saate-
taan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. So-
siaalijohtajan valinnasta päättää valtuusto. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 40 §:n 2.momentin mukaan vi-
ranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään 
kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Irtisa-
nomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisano-
minen on annettu tai saatettu tiedoksi. Viranhaltijan pyynnöstä tai suos-
tumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää sosiaalijohtaja Päivi Salmiselle eron virastaan 
1.6.2018 alkaen ja saattaa irtisanoutumisen valtuustolle tiedoksi. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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128 § 
Sosiaalijohtajan viran haettavaksi julistaminen 

Sosiaalijohtaja on 27.4.2018 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut irtisanou-
tuvansa sosiaalijohtajan virasta. Virka on tarpeen julistaa haettavaksi. 

 
Hallintosäännön 25 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan, hal-
lintojohtajan, sivistystoimenjohtajan, sosiaalijohtajan ja teknisen johtajan 
valinnasta. Hallintosäännön 24 §:ssä todetaan, että viran tai virkasuh-
teen, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi hallitus. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää julistaa sosiaalijohtajan viran haettavaksi toistai-
seksi voimassaolevana virkasuhteena. Virka täytetään mahdollisimman 
pian. 
 
Virkaan valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä an-
netun lain (817/2015) 7 §:n mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. 
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista sosiaali-
työn käytännön kokemusta, kehittävää työotetta ja riittävää esimies- ja 
johtamiskokemusta. 
 
Viran palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja koeaika on 6 kuu-
kautta. 
 
Lisäksi kunnanhallitus nimeää rekrytoinnista vastaavan työryhmän. 

  
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi rekrytoinnista vastaa-

vaan työryhmään kunnanjohtajan, vs.sosiaalijohtajan, henkilöstökoor-
dinaattorin ja Sakari Silénin. 
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129 § 
Hallintosuunnittelijan toimen perustaminen ja haettavaksi julistaminen 

Kunnan on valmistauduttava tuleviin uudistuksiin kehittämällä organi-
saatio- ja hallintorakenteensa sekä toimintamallinsa sellaisiksi, että se 
pystyy huolehtimaan uudenlaisen kunnan tehtävistä. Maakuntauudis-
tukseen valmistautuminen ja kunnan hallinnon ajantasaistaminen vaati-
vat lisätyövoiman rekrytoimista hallinto-osastolle.  

Kunnanjohtaja on käynyt keskusteluja hallituksen kanssa hallintosuun-
nittelijan toimen perustamisesta määräaikaisesti vuoden 2019 loppuun 
saakka. Hallintosuunnittelijan pääasialliset työtehtävät olisivat kunnan-
hallituksen ja valtuuston asioiden valmisteluun, pöytäkirjojen laatimi-
seen sekä kunnan koko hallinnon suunnitteluun ja ohjeistukseen liittyvät 
tehtävät. Keskeisenä tehtävänä hallintosuunnittelijalla olisi myös asiakir-
jahallinnan, asianhallinnan ja arkistotoimen kehittäminen nykyaikaiseksi, 
muun muassa asianhallintaohjelman käyttöönoton myötä. Hallintosuun-
nittelijan tehtävänä olisi tukea kaikkien osastojen valmistautumista tule-
viin muutoksiin.  

Hallinto-osaston määräaikaisen toimistosihteerin työsuhde päättyy 
31.5.2018, hänet on valittu sosiaaliosaston määräaikaiseksi toimistosih-
teeriksi 1.9.2018 alkaen. 

Suunniteltu hallintosuunnittelijan tehtävänkuvaus toimitetaan hallituksel-
le ennen kokousta. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus perustaa määräaikaisen hallintosuunnittelijan toimen 
31.12.2019 saakka.  
 
Kunnanhallitus julistaa hallintosuunnittelijan toimen haettavaksi ja 
1.6.2018 alkaen täytettäväksi. Hakuvaatimuksena tehtävään on sovel-
tuva korkeakoulututkinto.  Eduksi lasketaan kokemus kunnallishallinnos-
ta sekä vastaavista hallinnollisista tehtävistä. 
 
Hallintosuunnittelijan tehtäväkohtainen palkka on 3 400 euroa kuukau-
dessa, jonka lisäksi maksetaan määräaikaisuuden ajalta 200 euron rek-
rytointilisää kuukaudessa. 
 
Lisäksi hallitus nimeää rekrytointiryhmän, johon kuuluvat kunnanjohtaja 
ja hallituksen puheenjohtaja. 

 
Päätös Matti Pinola ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui tämän 

asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian aikana toimi 
kunnanjohtaja Lasse Peltonen. 

 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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130 § 
Kantelu teknisen johtajan toiminnasta 
Dnro 48/19.3.2018 
 
– Kunnanhallitus 9.4.2018, 84 § 
 

Kunnanhallitukselle on toimitettu 19.3.2018 kantelu liittyen teknisen joh-
tajan toimintaan. Kantelu liittyy teknisen lautakunnan 7.2.2018 kokouk-
sessa tehtyyn päätökseen, jossa lautakunta on esittänyt kunnanhallituk-
selle Mäntykummun asuntojen vuokrantarkistuksia ja päättänyt poistaa 
Mäntykummun saunarakennuksen käytöstä sekä näihin liittyvään tekni-
sen johtajan toimintaan. 
 
Kirjelmässä vaaditaan kunnanhallituksen puuttumista teknisen lauta-
kunnan sekä teknisen toimiston toimiin, minkä lisäksi tekniselle johtajal-
le vaaditaan kirjallista varoitusta. 
 
Kirjelmässä todetaan, että tekninen johtaja olisi tietoisesti antanut lauta-
kunnalle virheellistä sekä totuudesta poikkeavaa tietoa sekä rikkonut 
hallintosääntöä ja lakia. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää pyytää tekniseltä johtajalta kirjallista lausuntoa 
asiaan liittyen 30.4.2018 mennessä. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

— — 

– Kunnanhallitus 14.5.2018 
 

Tekninen johtaja on toimittanut 2.5. päivätyn vastineen liittyen 
XXXXXXXXXXXX tekemään kanteluun teknisen johtajan toiminnasta. 
 
Vastineessaan tekninen johtaja on vastannut kantelussa esitettyihin 
väittämiin.   
 
Kantelu sekä teknisen johtajan vastine toimitetaan esityslistan oheisma-
teriaalina. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee kantelun ja teknisen johtajan antaman vasti-
neen tiedoksi ja toteaa, että kantelu ei anna aihetta lisätoimenpiteisiin. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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131 § 
Muut asiat 

Kunnanjohtaja ilmoitti, että Ässä-kentän avajaiset ovat 28.8. Tilaisuu-
teen on suunniteltu kutsuttavaksi tutkija Mika Aaltonen, joka voi samas-
sa yhteydessä kouluttaa luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. 

Kunnanjohtaja esitteli Muonio Foorumia ja kuntastrategian tämän het-
kistä tilannetta. 

   

 

 

 

 

132 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitteenä nro 18. 



Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

Kokouspäivämäärä Liite 

 
14.5.2018  18 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 123–125, 128–132 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  126–127 
 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 

valittamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

  
 130 (HL 53 d §) 
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  126–127 
 

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 

lukuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi    

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja 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 

sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan 

alkamisen ajankohdasta. 

  



 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin 

hallintolain 12§:ssä / hallintolainkäyttölain 21§:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 

oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 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.  


