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    15.1.2018 
 
 

Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 15.1.2018 klo 15.00–16.55 
 
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) 
 
 Kosti Hietala  valtuuston varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
  
 
Poissa Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Katja Muotka  jäsen 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (9§) 
 
Asiat 9 - 22 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 22.1.2018, kunnantalo 
 
 
 
 Minna Back-Tolonen  Heikki Pöyskö 
 
Pöytäkirja on ollut ti 23.1.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja on laitettu tietoverkkoon nähtäville ti 23.1.2018 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

§ Asia      

 

9 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

10 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

11 § Perhepäivähoidon kustannuskorvaus 

12 § Rakennuspaikan myyminen 

13 § Poikkeamishakemus 

14 § Muonion kunnan ICT-palvelujen ulkoistus LapIT Oy:lle 

15 § Sosiaalitoimen täyttöluvat 

16 § Sosiaalijohtajan viransijaisuus 
 
17 § Tuomaanpalon tonttien kauppakirjamalli 
 
18 § Asiakirjoja tiedoksi 
 
19 § Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 
20 § Pankkitilin avaaminen ja käyttöoikeuksien myöntäminen 
 
21 § Muut asiat 
 
22 § Kokouksen päättäminen 
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9 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka si-
sältää tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, vara-
jäsenten kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta koko-
uksessa. Voimassa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että ko-
kousmenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ot-
tamatta kunnan toimielimissä (90 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va-
rapuheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka se-
kä mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lä-
hetetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin 
voi päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lä-
hetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, 
toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjoh-
tajistolla on hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 
§) 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kut-
suttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään 
jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asi-
an käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsit-
telemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi 
luottamushenkilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on 
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 
103 §). 

Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsu-
taan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää 
ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää 
koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta 
varten laaditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenil-
le, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille se-
kä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta 
kunnan verkkosivuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esi-
tyslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 8.1.2018 ja esityslista 10.1.2018 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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10 § 
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 Heikki Pöyskön. 
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11 § 
Perhepäivähoidon kustannuskorvaus 
Dnro 3/5.1.2018 

Suomen Kuntaliitto on lähettänyt suosituksen kunnallisen perhepäivä-
hoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2018. Suositusta tarkistetaan 
käyttäen laskennan perusteena viimeisimpiä käytettävissä olevia indek-
sejä ja suositus-vuoden arvioitua ao. kustannusten muutosta. 

 
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle 
korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnal-
lisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 1.2.2017–31.1.2018) 
perhepäivähoitajia koskevien liitteen 12 pykälän 13 (Perhepäivähoidon 
kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa 
olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen 
perusteella. 

 
Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien alaindeksin kehitys marras-
kuusta 2016 marraskuuhun 2017 oli -0,28 % (Indeksin 2015=100 mu-
kaan). Kokonaisindeksin muutos oli 0,77 %. Kustannuskorvausten tar-
kistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Marraskuusta joulukuuhun 2017 
kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 0,2 % sekä elintarvikkeiden ja al-
koholittomien juomien kasvuksi 0,5 %. Vuoden 2018 kuluttajahintojen 
kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 1,5 %. Elintarvikkeiden ja alkoho-
littomien juomien kasvuna on käytetty 1,1 %:a.  

 
Suomen Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Jul-
kisen alan unioni JAU ry:n kanssa. Suomen Kuntaliitto suosittelee, että 
kustannus-korvaukset säilytetään aamiaisen/välipalan/iltapalan ja lou-
naan/päivällisen osalta viime vuoden tasolla ja muuta kustannusta koro-
tetaan indeksin mukaisesti. 

 
Varhaiskasvatus on esittänyt 5.1.2018, että Muonion kunnassa perhe-
päivähoidon kustannuskorvaukset pidettäisiin vuonna 2018 vuoden 
2017 tasolla ateriakorvauksen suhteen ja muuta kustannusta korotetaan 
indeksin mukaisesti. Kustannuskorvaukset eivät nousseet vuoden 2017 
aikana. Vuonna 2016 Kuntaliitto suositteli kustannuskorvauksia laske-
van, mutta Muonion kunnanhallitus päätti kuitenkin pitää kustannuskor-
vaukset vuoden 2015 tasolla.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että perhepäivähoidon kustannuskorvaukset pi-
detään vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla ateriakorvauksen osalta ja 
muuta kustannusta korotetaan indeksin mukaisesti. 

  
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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12 § 
Rakennuspaikan myyminen 
Dnro 123/8.8.2016 
 

Kunnanhallitus vuokrasi Keskustan asemakaavan korttelin 34 raken-
nuspaikan nro 2 Raimo ja Eija Brännarelle 50 vuoden ajaksi 6.6.1983 
lukien ja hyväksyi 3.2.1987 vuokrasopimuksen siirtymisen Raimo Brän-
naren nimiin. Vuokraoikeus siirtyi kaupalla 22.10.2007 Juha Brännarel-
le. 1.11.2011 päivätyllä kauppakirjalla vuokrasopimus sekä tontilla si-
jaitsevat rakennukset ovat siirtyneet Kari Ylitalon ja Paula Micklinin 
omistukseen.  
 
Kari ja Paula Ylitalo ovat kunnalle 8.8.2016 saapuneella kirjeellä ilmoit-
taneet olevansa kiinnostuneet ostamaan kyseisen tontin. Noin 1 100 
m2:n suuruinen vuokra-alue kuuluu tilaan Leveämaa RN:o 178:54. 
 
Vuokrasopimuksen mukaan vuokramiehellä on oikeus lunastaa vuokra-
alue omakseen 15 vuoden kuluessa vuokrakauden alkamisesta lukien, 
mikäli rakennusvelvollisuus on täytetty. Kunta on kuitenkin ollut valmis 
myymään vuokra-alueen myös kyseisen määräajan jälkeen. 
 
Vuokra-alueen kauppahinnaksi on vuokrasopimuksessa määritelty 
1924,07 euroa (11 440 mk). Kauppahinnasta suoritetaan puolet kau-
pantekotilaisuudessa ja puolet vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoi-
tuksesta. Tonttikoko määräytyy maanmittaustoimituksessa. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää myydä Kari ja Paula Ylitalolle Keskustan ase-
makaavan korttelin 32 rakennuspaikan nro 2 valtuuston määrittelemin 
luovutusehdoin hintaan 1924,07 euroa. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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13 § 
Poikkeamishakemus 
Dnro 6/9.1.2018 
 

Kiinteistön omistaja hakee lupaa poiketa tilalla 498-401-13-31 RAU-
HANTÖRMÄ maankäyttö ja rakennuslain 58.1 §:stä; rakennusta ei saa 
rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). Kiinteistö on mer-
kitty Muonion keskustan asemakaavassa Y-alueeksi (yleisten rakennus-
ten korttelialue). Poikkeamislupaa haetaan toimistotilojen käyttötarkoi-
tuksen muuttamisesta asuinkäyttöön. Kaavamuutos rakennuspaikan 
(korttelit 117 ja 118) käyttötarkoituksen muuttamisesta AL-alueeksi 
(asuin-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialue) on käynnissä, josta 
kaavaluonnos on ollut nähtävillä 23.6.2016–5.8.2016.  
 
Poikkeamislupahakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Muonion keskus-
tan asemakaavan Y-alueella korttelissa 118 tontilla 4. Tontti on kooltaan 
2824 m2 ja siitä 2013 m2 on Y-alueella, eli rakennusoikeus on 604 m2 
(e=0,30). 
 
Hakija on kuullut naapurit 498-401-143-2 ja 498-401-13-26. 
  
Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuk-
sen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä 
syitä.  Poikkeamisella ei osoiteta lisää rakennuspaikkoja tai -oikeutta, 
vaan sillä mahdollistetaan ympäröivän käyttötarkoituksen mukainen ra-
kennuksen käyttö ennen kuin kaavamuutos on lainvoimainen.  
 
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle 
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamin ei vaikeuta luon-
nonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoit-
teiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittä-
vään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäris-
tö- tai muita vaikutuksia. 
 
Valmistelija tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 0400 398 062 

 
Ehdotus   kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että kiinteistöllä 498-401-13-31 sallitaan poik-
keaminen MRL 58.1 §:stä niin, että Y-alueen rakennuksen käyttötarkoi-
tus voidaan muuttaa asuinrakennukseksi. Rakentamisessa tulee nou-
dattaa kaavamääräyksiä. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.1. ja se on voimassa kaksi vuot-
ta antopäivästä lukien. 
 

Päätös   Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. (yhteenveto liitteenä nro 2)
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14 § 
Muonion kunnan ICT-palvelujen ulkoistus LapIT Oy:lle 
Dnro 143/16.8.2017 

LapIT Oy on Lapin ja Koillismaan kuntien sekä kuntayhtymien omistama 
tietohallintoyhtiö. Muonion kunta omistaa 2 osaketta (1,25 % osakepää-
omasta). Maakuntauudistuksen myötä todennäköinen kehityssuunta on, 
että ICT-palveluita tuottavat maakuntien (mahdollisesti yhdessä kuntien 
kanssa) omistamat ICT-yhtiöt. Muonion kunnan ICT-palvelujen siirto 
LapIT:lle on tämän kehityssuunnan mukainen ratkaisu.  

  
ICT-palvelujen siirtoa on valmisteltu Muonion kunnan ja LapIT:n yhteis-
työnä. Muonion kunta teetti syksyllä 2017 ICT-ympäristön teknisen kar-
toituksen osana kunnan ICT-palveluiden uudelleenorganisointia. Tekni-
sessä kartoituksessa käytiin läpi IT-hallintorakenne, palvelimet, työase-
mat, toimialue ja tulostusratkaisut, tietoturvaratkaisut sekä sovellukset ja 
tietokannat. 

 
LapIT:n tietoliikennepalvelulla tuotetaan toimintavarmat ja turvalliset tie-
toverkkoyhteydet asiakasorganisaation tarpeisiin. Internet-liittymä, pa-
lomuuripalvelut ja verkkotason virustorjunta sisältyvät tarjoukseen. Li-
säksi LapIT uusii nykyiset kunnan sisäverkon aktiivilaitteet. 

 
LapIT Oy:n budjetäärisessä tarjouksessa ICT- palveluiden siirron kus-
tannukset koostuvat tarjousliitteen mukaisesti. Käyttöönoton suunnitte-
lun ja projektinhallinnan kustannusarvio on arviolta 8 800 euroa ja työ-
asemaympäristön siirto 17 000 euroa. LapIT:n ICT- tukipalvelusopimus-
ten mukaisen ICT- ostopalvelujen kokonaissumma on arviolta 7 000 eu-
roa / kk. Vuoden 2018 talousarvioon on varattu ICT-palveluille 74 000 
euroa.  

 
Tarjouksen voimassaoloaika on 48 kuukautta (tietoliikennepalvelun 
osalta 60 kk). Mikäli maakuntauudistuksen myötä osa kunnan palveluis-
ta siirtyy toisen organisaation toteutettavaksi, nämä palvelusopimukset 
voidaan siirtää uudelle organisaatiolle, mikäli se täyttää samat LapIT:n 
omistajia koskevat ehdot, kuin mitä Muonion kunnalla on tämän sopi-
muksen syntymishetkellä.  

  
Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Hallitus esittää valtuustolle: 
 
1. että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä inhouse -hankintana LapIT 

Oy:n tarjouksen ICT- palveluista sekä valtuuttaa hallituksen valmis-
telemaan ja hyväksymään viimeistellyn sopimuksen. 

  
2. että Muonion kunnan atk-vastaava siirtyy LapIT:n palvelukseen käy-

tävän YT-neuvottelun jälkeen.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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15 § 
Sosiaalitoimen täyttöluvat 
Dnro 229/20.12.2017 
 

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

Sosiaalijohtaja on 20.12.2017 toimittanut kirjeen, jossa haetaan täyttö-
lupaa kunnanvaltuuston 11.12.2017 talousarvion yhteydessä käsittele-
miin tehtäviin ja tehtävämuutoksiin: 

- Sosiaalitoimen toimistosihteeri ajalle 1.9.2018–31.12.2019 
- Ojusniityn laitosapulaisen toimi muutetaan 50 %:sta 100 %:ksi 
- Palvelukeskus Marjapaikan lähihoitajan toimi 
- Kotipalvelun määräaikainen lähihoitajan toimi 
- Toimintakeskus Naalon lähihoitajan toimi. 

Tehtäviin on varattu määräraha talousarviossa ja perusteet on esitetty 
valtuustolle talousarvion käsittelyn yhteydessä: 

”Kanta-palveluun siirtyminen ja sote-uudistus edellyttävät lisätyövoimaa 
sosiaalitoimen tietohallintoon. Sosiaalitoimeen palkataan määräaikainen 
toimistosihteeri ajalle 1.9.2018–31.12.2019. Vanhustyön tehtäväalueella 
Ojusniityn laitosapulaisen toimi muutetaan 50 %:sta 100 %:ksi, tavoit-
teena on vapauttaa hoitajien työaikaa siivoamisesta vanhustyöhön. 
Muonion kunnassa on yleinen linjaus siivoustyön siirtämisestä tekni-
seen toimeen, laitosapulaisten toimien sijoitus selvitetään vuoden 2018 
aikana. Palvelukeskus Marjapaikan henkilökohtaisen avustajan toimi 
muutetaan lähihoitajan toimeksi, millä turvataan riittävä hoitajamäärä 
työvuoroihin. Kotipalvelun määräaikainen henkilökohtainen avustajan 
toimi muutetaan vakinaiseksi lähihoitajan toimeksi. Toimintakeskus 
Naalon toimintaa kehitetään ja olosuhteiden turvallisuutta parannetaan 
muuttamalla määräaikainen lähihoitajan toimi toistaiseksi voimassaole-
vaksi.” 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat sosiaalijohtajan täyttölupaha-
kemuksen mukaisesti. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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16 § 
Sosiaalijohtajan viransijaisuus 
Dnro 222/18.12.2017 

 
Kunnanhallitus myönsi 18.12.2017 sosiaalijohtajalle virkavapaata ajalle 
1.2.–31.5.2018 sillä edellytyksellä, että tehtävään saadaan kelpoisuus-
ehdot täyttävä sijainen. Hallintosäännön 29§:n perusteella hallitus päät-
tää yli kuukauden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntä-
misestä hallintojohtajalle, sivistystoimenjohtajalle, sosiaalijohtajalle ja 
tekniselle johtajalle ja sijaisen valitsemisesta. 
 
Sosiaalijohtajan kelpoisuusvaatimuksena on yliopistossa suoritettu 
ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaalijohtajalla tulee olla sosiaalityön 
kelpoisuus.  

 
Yhteiskuntatieteiden maisteri Eeva Maarit Valkama on 9.1.2018 saapu-
neella sähköpostilla ilmoittanut sitoutuvansa hoitamaan Muonion kun-
nan sosiaalijohtajan virkaa ajalla 1.2.–31.5.2018 ja olevansa valmis tu-
lemaan perehtymään virkaan vakinaisen sosiaalijohtajan kanssa. Eeva 
Maarit Valkamalla on sosiaalityön kelpoisuus ja hän on toiminut perus-
turvajohtajana useissa kunnissa sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus valitsee sosiaalijohtajan viransijaiseksi yhteiskuntatietei-
den maisteri Eeva Maarit Valkaman ajalle 29.1. - 31.5.2018. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Hallitus päätti, että sosiaalijohtajan viransijaisen palkkaus määräytyy 
samoin ehdoin kuin sosiaalijohtajalla. 
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17 § 
Tuomaanpalon tonttien kauppakirjamalli 

Valtuusto hyväksyi 30.10.2017 Tuomaanpalon kaava-alueen tonttien 
myyntihinnat, vesi- ja viemäriliittymien hinnat sekä yleiset myynti- ja 
vuokrausehdot. Hallintosäännön 44 §:n mukaan käyttöomaisuuden os-
tamisesta ja myymisestä päättää hallitus, kun valtuusto on hyväksynyt 
perusteet. 

Teknisen toimen ja hallinto-osaston yhteistyössä on laadittu kauppakir-
jamalli Tuomaanpalon tonttien myyntiin. Kauppakirjamallissa on pyritty 
huomioimaan ne valtuuston hyväksymät myyntiehdot, jotka on syytä si-
sällyttää kauppakirjaan. Osa valtuuston hyväksymistä myyntiehdoista 
on luonteeltaan sellaisia, että ne tulee huomioida myyntipäätöksen te-
kemisen ja täytäntöönpanon yhteydessä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun kauppakirjamallin (liite nro 3). 

Hallinto-osaston päällikkö voi tarvittaessa tehdä kauppakirjamalliin pie-
niä muutoksia ja korjauksia. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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18 § 
Asiakirjoja tiedoksi 

Eräistä kunnanhallitukselle saapuneista ja kunnanvirastossa valmistel-
luista asiakirjoista on laadittu yhteenveto mm. erilaisten päätösten ja 
yleiskirjeiden tiedoksi antamista varten. Yhteenveto sisältää tietoa myös 
eräistä valmistelun jälkeen käsittelyyn tulevista asiakirjoista. 

Yhteenvetoon merkitään myös ne lauta- ja toimikuntien pöytäkirjat, joi-
den päätöksiin ei enää ole mahdollista käyttää otto-oikeutta. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteeseen nro 4 merkityt asiakirjat 
ja mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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19 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

  Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen. 

  Hallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

  



Muonion kunta   Esityslista/  2/2018      22  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    15.1.2018 
 
 
20 § 
Muut asiat 
Pankkitilin avaaminen ja käyttöoikeuksien myöntäminen 
 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan taloudenhoidos-
ta ja siihen liittyvänä mm. rahaliikenteen ja sisäisen valvonnan sekä 
muun taloudenhoidon järjestämisestä.  
 
Hallintosäännön 46 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan kokonaisva-
rallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista, samoin lainan otta-
mista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista peri-
aatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää an-
tolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liitty-
vistä asioista päättää hallitus. 

 
Kunnanvaltuusto päätti 11.12.2017 purkaa Muonion-Enontekiön tervey-
denhuollon kuntayhtymän 31.12.2017 lukien. Kuntayhtymälle tulee lak-
kauttamisen jälkeen suorituksia, joiden vastaanottajaksi on sovittu Muo-
nion kunta. Suorituksille on syytä avata oma pankkitili. Saapuvat suori-
tukset jaetaan Muonion ja Enontekiön kuntien kesken perussopimuksen 
mukaisesti jäsenkuntaosuuksien suhteessa. 

   
 
Ehdotus kunnanjohtaja 
 
 Kunnanhallitus päättää avata kunnalle tilin Pohjolan Osuuspankkiin. 

Hallitus valtuuttaa taloussihteeri Merja Hietalan allekirjoittamaan uutta ti-
liä koskevan tilisopimuksen ja suorittamaan muut tarvittavat toimenpi-
teet tilin avaamiseksi. 
 
Tilinkäyttöoikeudet myönnetään kunnanjohtaja Lasse Peltoselle ja talo-
ussihteeri Merja Hietalalle. 
 

Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan 
kokouksessa. 

 

 

 

 

 

 

  Minna Back-Tolonen  Heikki Pöyskö 
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21 § 
Muut asiat 

  Hallitus keskusteli kiinteistöjen myymisestä. 

Hallitus päätti, että osastot voivat itsenäisesti myydä käytöstä poistettua 
irtainta omaisuutta tarjousten perusteella, kun arvoksi arvioidaan enim-
millään 1 000 euroa. 

Hallitus pyytää lautakuntia kiinnittämään huomiota pöytäkirjojen asian-
mukaisuuteen. 

  Seuraava hallituksen kokous pidetään 12.2. ja valtuuston kokous 19.2. 

 

 

 

 

22 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitteenä nro 5. 

 

 

 

 



 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

Kokouspäivämäärä Liite 

 
15.1.2018  5 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 9-10, 14, 18-19, 21-22 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  11-12, 15-17, 20 
 

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  11-12, 15-17, 20 
 

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 
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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.  

 


