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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 4.2.2019 klo 15.00–17.46 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Sakari Silén  varapuheenjohtaja 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 Aki Jauhojärvi varajäsen  (Hekla Muotkan tilalla) 
 Juha Niemelä ” (Petteri Hirsikankaan tilalla) 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Katri Rantakokko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 Merja Hietala  taloussihteeri (21–23 §) 
 
Poissa Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Hekla Muotka jäsen 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (19 §) 
 
Asiat 19–45 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Katri Rantakokko 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 11.2.2019, kunnantalo 
 
 
 
 
 Minna Back-Tolonen  Jukka Korhonen 
 
Pöytäkirja on ollut  
yleisesti nähtävänä Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille ti 12.2.2019. 
 
 
 
 
 Katri Rantakokko 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista      

19 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

20 §  Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

21 § Laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen  

 

22 §  Käyttösuunnitelman vahvistaminen kunnanhallituksen  

                tehtäväalueiden osalta vuodelle 2019 

 

23 § Täytäntöönpano-ohjeet talousarviovuodelle 2019 

 

24 § Eron myöntäminen kunnallisista luottamustehtävistä 

 

25 § Jäsenen valitseminen sosiaalilautakuntaan 

 

26 § Varajäsenen valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän  

                yhtymävaltuustoon 

 

27 §  Investointimäärärahojen siirtäminen uuden paloaseman ja vedenottamon  

                suunnittelun hankkeilta maanostoon 

 

28 § Vesihuoltolaitoksen taksan tarkastaminen 

 

29 §  Vuoden 2019 kaavoituskatsauksen hyväksyminen 

 

30 §  Kunnanjohtajan irtisanoutuminen 

 

31 § Kunnanjohtajan kelpoisuusehdot 

 

32 § Määräaikaisen lupakäsittelijän viran kelpoisuusvaatimukset ja palkkaus 

 

33 §  Perhepäivähoidon kustannuskorvaus  

 

34 § Vesihuollon maksujen korotukset, kunnan vesijohtolaitos 

 

35 §  Vesihuollon maksujen korotus, Oloksen vesihuoltolaitos 

 

36 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen 

 

37 §  Ennalta ehkäisevän päihde- ja väkivallan sekä mielenterveyden 

 työryhmän nimeäminen  
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38 §  Tietojohtaminen -verkostoon osallistuminen  

 

39 §  Paikallisia järjestelyeriä koskevan päätöksen korjaaminen 

 

40 §  Nimikkeen muuttaminen, lastenhoitaja 

 

41 §  Kunnanhallituksen otto-oikeus 

 

42 §  Asiakirjoja tiedoksi 

 

43 §  Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

 

44 §  Muut asiat 

 

45 §  Kokouksen päättäminen 
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19 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten 
kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voi-
massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 
koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-
mielimissä (90 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mah-
dollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään 
kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi päättää, 
että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään jäsenille 
ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä 
tavalla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajistolla on hallituksen ko-
kouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 §) 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsut-
tava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin 
asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsitte-
lyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. 
Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushen-
kilön 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 kutsutaan 
koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen 
kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekut-
sumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laa-
ditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuute-
tuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusväli-
neille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta kunnan verkkosi-
vuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan 
kunnan verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 28.1.2019 ja esityslista 31.1.2019 sähköisesti. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.  
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20 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää tar-
peelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja näh-
tävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkaste-
taan toimielimen päättämällä tavalla. 

Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan 
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös 
etätarkastuksen. Hallintosäännön mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa 
ja tarkastaa myös sähköisesti.  

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Minna Back-Tolosen ja Jukka Korhosen.  
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21 § 
Laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen  
 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja ta-
loudenhoidosta ja siihen liittyvänä mm. rahaliikenteen ja sisäisen valvon-
nan ja muun taloudenhoidon järjestämisestä.  

 
Sisäisen valvonnan toteuttamis- ja valvontavastuun voidaan katsoa olevan 
kunnanjohtajalla. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa, onko sisäinen 
valvonta järjestetty asianmukaisesti. 
 
Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käsitellään vuosittain, jotta varmistetaan 
niiden ajantasaisuus. 
 
Kunnanhallituksen alaisten laskujen asiatarkastajiksi ja hyväksyjiksi esite-
tään seuraavaa: 

 
 Hallinto-osasto 
   
    asiatarkastaja/varalla hyväksyjä/varalla 
 

Keskusvaalilautakunta toimistosihteeri/ hallintojohtaja/ 
    taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 

Tilintarkastus  taloussihteeri/ hallintojohtaja/ 
    toimistosihteeri kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri  
Kunnanhallitus 
 

  kunnanjohtajan  kunnanjohtaja hallituksen  
laskut    puheenjohtaja 

 
  yleishallinto  taloussihteeri/ hallintojohtaja/ 
    toimistosihteeri kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 
  monistus/  toimistosihteeri/ hallintojohtaja/ 

toimistopalvelut taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 
taloussihteeri 

 
  atk-palvelut  taloussihteeri/ hallintojohtaja/ 
    toimistosihteeri kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 
  työterveyshuolto taloussihteeri / hallintojohtaja/ 
    toimistosihteeri kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 
  keskuskeittiö  ravitsemispäällikkö/ hallintojohtaja/ 
    keittäjä  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 



Muonion kunta   Esityslista/  2/2019     28 
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    4.2.2019 
 
 
 
  Marjapaikan, Ojusniityn sairaanhoitaja/ ravitsemispäällikkö/ 
  ja perusterveydenhuollon lähihoitaja/  keittäjä 
  välitystuotteet vanhustyön ohjaaja   
   
  työpajat  yksilövalmentaja/ hallintojohtaja/ 
    taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 

Elinkeinotoimi 
 

  elinkeinotoimi maaseutupäällikkö/ hallintojohtaja/ 
    taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 
  matkailun  elinkeinokoordinaattori/ hallintojohtaja/ 

edistäminen  taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 
taloussihteeri 

 
 

Maaseututoimi  
   maaseutupäällikkö/ hallintojohtaja/ 

    taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 
taloussihteeri 

 
Sama henkilö ei voi olla yhdellä laskulla asiatarkastaja ja hyväksyjä. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyt laskujen hyväksymismenettelyt. 
 
 Päätös Taloussihteeri Merja Hietala esitteli asiaa ja poistui ennen päätöksentekoa. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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22 § 
Käyttösuunnitelman vahvistaminen kunnanhallituksen  
tehtäväalueiden osalta vuodelle 2019 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 10.12.2018 talousarvion vuodelle 2019 ja ta-
loussuunnitelman vuosille 2020–2021. 

Kunnanhallituksen tehtäväalueena on yleishallinto. Yleishallinto vastaa hal-
linnon, talouden, henkilöstöhallinnon, atk-palveluiden, keskuskeittiön ja 
työpajatoiminnan hoitamisesta. Yleishallinnossa on myös Lapin Pelastus-
laitoksen toimintavaraus, maksuosuus verotuskustannuksiin, kunnan mak-
samat jäsenmaksut etujärjestöille sekä kunnanhallituksen alaiset projektit. 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet käsitellään tässä kokouksessa. 

Kunnanhallitus käsitteli talousarviota omalta osaltaan 5.11.2018 § 287 ja 
19.11.2018 § 298. Talousarvioon on kyseisten käsittelyiden jälkeen tehty 
seuraavat tarkennukset: 

 Keskuskeittiön kohtaan sisällytetty Ojusniityn ja Marjapaikan sekä pe-
rusterveydenhuollon välitystuotteiden hankinta menoihin ja vastaava 
summa myyntituloihin. 

Valtuuston hyväksymä vuoden 2019 yleishallinnon talousarvio, tuloslaskel-
maosa ja rahoitussuunnitelma toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus vahvistaa vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmaksi 
yleishallinnon talousarvion sekä kunnan tuloslaskelmaosan ja rahoitus-
suunnitelman valtuuston päätöksen mukaisesti. 

Päätös Taloussihteeri Merja Hietala esitteli asiaa ja poistui ennen päätöksentekoa. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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23 § 
Täytäntöönpano-ohjeet talousarviovuodelle 2019 
Dnro 130/17.8.2018 
  

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion 10.12.2018 ja sen 
toimeenpanoa varten on laadittu ohjeet. 
 
Ohjeissa korostetaan hallintokuntien pysymistä hyväksytyn talousarvion 
toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa. Lisäksi hallintokuntia velvoi-
tetaan edistämään tuottavuutta parantavia ja taloudellisia säästöjä tuovia 
toimintoja. 

 
Ohjeissa todetaan, että kunnanhallitus seuraa tarkasti vuoden aikana ta-
loudellisen tilanteen kehitystä ja talousarvion toteutumista. Tarvittaessa 
hallitus antaa hallintokunnille lisäohjeita talousarvion täytäntöönpanosta. 
 
Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamista varten talousarvio-
vuonna. Määrärahoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettui-
hin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu käytettäväksi.  
 
Talousarvion täytäntöönpanossa ja toteuttamisessa korostuu lautakuntien 
merkitys. Talousarvio antaa lautakunnille merkittävästi päätösvaltaa ja vas-
tuuta. Määrärahojen riittäminen ja toiminnan taloudellisuus riippuvat siitä, 
kuinka lautakunnat hoitavat tehtävänsä. 
 
Lautakuntien on tarkistettava käyttösuunnitelmat talousarviovuoden helmi-
kuun loppuun mennessä. Määrärahan puitteissa tehtävät käyttösuunnitel-
man muutokset on toimitettava kirjanpitoon tallennettaviksi. 
 
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää 
valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle ta-
lousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä 
myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin (eli mi-
ten muutos katetaan). Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita 
koskevissa muutosesityksissä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrä-
rahoihin. Muutosesitys on tehtävä vain sitovuustason nettotason muuttu-
essa. 
 
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnille ja kunnanhallituk-
selle vähintään neljännesvuosittain. Täytäntöönpano-ohjeissa on yksityis-
kohtaisia ohjeita mm. laskujen käsittelyyn, laskutukseen, palkkojen ja mat-
kalaskujen hoitamiseen.   
 
Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa 
ja taloutta. Se antaa ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta. 
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Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimitetaan esityslistan oheismateriaa-
lina. 
 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy laaditut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toi-
mintaohjeiksi hallintokunnille. 

 
Päätös Taloussihteeri Merja Hietala esitteli asiaa ja poistui ennen päätöksentekoa. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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24 § 
Eron myöntäminen kunnallisista luottamustehtävistä 
Dnro 218/19.12.2018 
 

Katja Regina on 19.12.2018 toimitetulla sähköpostilla anonut eroa kunnalli-
sista luottamustehtävistä. Perusteluna Reginalla on siirtyminen työhön, 
joka aiheuttaa esteellisyyden luottamustehtävien hoitamiseen.  
 
Regina on toiminut Keskustan varavaltuutettuna, sosiaalilautakunnan jäse-
nenä ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston va-
rajäsenenä. Lisäksi Regina on toiminut jäsenenä Muonion-Enontekiön ter-
veydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustossa, jonka toiminta on päät-
tynyt, koska kuntayhtymä on lakkautettu 31.12.2017. 

Katja Reginalta saadun selvityksen mukaan hän työskentelee Lapin Alue-
hallintoviraston sosiaalihuollon ylitarkastajana. Tehtävään sisältyy sekä yk-
sityisen että julkisen sosiaalihuollon valvontaa, esittelijänä toimimista eri-
tyishuollon oikaisuvaatimusten osalta sekä niin julkista kuin yksityistä sosi-
aalihuoltoa koskevien kanteluiden esittelyä ja valmistelua. 

Kuntalain 72 §:n mukaan valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnal-
lishallintoa koskevia valvontatehtäviä, ei ole vaalikelpoinen valtuustoon. 

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 Katja Reginan eroil-
moituksen ja myöntää hänelle eron varavaltuutetun tehtävästä, sosiaalilau-
takunnan jäsenyydestä ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yh-
tymävaltuuston varajäsenyydestä. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisim-
man pian. 
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25 § 
Jäsenen valitseminen sosiaalilautakuntaan 
 

Katja Regina on toiminut sosiaalilautakunnan jäsenenä. Myöntäessään 
eron Katja Reginalle sosiaalilautakunnan jäsenen tehtävistä valtuuston tu-
lee valita hänen tilalleen jäsen sosiaalilautakuntaan. 
 
Kunnanvaltuusto valitsi sosiaalilautakunnan 15.6.2017 § 44 seuraavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Petteri Hirsikangas Teemu Taulavuori 
Anne Nykänen Tapio Pieskä 
Katja Regina  Ona Rauhala 
Markku Rauhala Airi Sinikumpu 
Maria Roimaa Emma Lehtonen 
Teuvo Tolvanen Johanna Lapinoja 
Sakari Silén  Aapo Holck 
 
Silén toimii puheenjohtajana ja Hirsikangas varapuheenjohtajana. 

 
 Lainsäädäntö 
 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaa-
likelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  
 
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva  

henkilö 
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalu-

eella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai sääti-ön 
palveluksessa 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.  

 
Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa 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 lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.  
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee sosiaalilautakuntaan jä-
senen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hallinto-
säännön mukaisesti. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisim-
man pian. 
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26 § 
Varajäsenen valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen  
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 
 

Valtuusto valitsi 10.12.2018 § 73 Katja Reginan Tarja Vuorisen tilalle vara-
jäseneksi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon. 
Myöntäessään eron Katja Reginalle Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayh-
tymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävistä valtuuston tulee valita hä-
nen tilalleen varajäsen yhtymävaltuustoon. 

 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan 
kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan kehitysvammaisten erityis-
huollosta annetussa laissa ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista annetussa laissa säädettyjä palveluja. Lisäksi 
kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa lastensuojelun suurten kustannusten 
tasaus siten kuin siitä on erikseen säädetty. 
 
Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen jäsenet yhtymävaltuus-
toon kunnan asukasluvun perusteella, ja kullekin jäsenelle valitaan henkilö-
kohtainen varajäsen. Muonion kunnan tulee alle 8 000 asukkaan kuntana 
valita kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä. 
 
Kunnanvaltuusto on valinnut 15.6.2017 ja 10.12.2018 luottamushenkilöt 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon seuraa-
vasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Soile Pöyhtäri Pirjo A. Rauhala 
Pirkko M. Rauhala Katja Regina 

 
 Lainsäädäntö 
 

Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat so-
pia, että jokin tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai use-
amman kunnan puolesta. Kuntien yhteistoiminnan muodosta ja yhteisistä 
toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen  
jäsenten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteis-
toimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö 
ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei 
ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus esittää valtuustolle, että se valitsee varajäsenen Kolpeneen palve-
lukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikau-
deksi kunta- ja tasa-arvolain sekä kuntayhtymän perussopimuksen mukai-
sesti. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisim-
man pian. 
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27 § 
Investointimäärärahojen siirtäminen uuden paloaseman ja 
vedenottamon suunnittelun hankkeilta maanostoon 
Dnro 181/15.11.2018 
 

Hallintojohtaja ja tekninen johtaja ovat 17.1.2019 tehneet ehdollisen osto-
tarjouksen kiinteistönomistajalle kahdesta määräalasta kiinteistön  
498–401–16–16/7 osalta. Kyseisten määräalojen pinta-ala on yhteensä 
noin 1,9 hehtaaria, ja niiden alueelle on alustavasti suunniteltu uuden palo-
aseman ja vedenottamon rakentamista. 
 
Kiinteistö, johon määräalat kuuluvat, sijaitsee valtatie 21:n varrella kirkon-
kylän läheisyydessä. Ostotarjouksessa on ilmoitettu alueen rakennuskel-
poisten kiinteistöjen toteutuneiksi hinnoiksi 300–15 000 euroa/ha.  
Määräaloista on tehty tarjous seuraavasti: 
 

 paloaseman määräala VT21:n varrella, n.1,0 ha 15 000 euroa/ha 

 vedenottamon määräala, n.0,9 ha  7 000 euroa/ha 

 ostotarjous yhteensä   21 300 euroa. 
 

Ostotarjouksessa on ilmoitettu, että kunnanvaltuustolla on toimivalta hy-
väksyä kiinteistökaupat ja sen vuoksi ostotarjous on tehty ehdollisena. 
 
Hallintosäännön 44 §:n mukaan käyttöomaisuuden ostamisesta ja myymi-
sestä päättää hallitus, kun valtuusto on hyväksynyt perusteet. 
 
Talousarvion investointiosaan on kuluvalle vuodelle varattu uuden palo-
aseman hanke- ja toteutumissuunnitelman laadintaan sekä maahankintaan 
yhteensä 50 000 euroa. Vedenottamon rakentamiseen on varattu yhteensä 
240 000 euroa. 

 
Kiinteistön omistaja on suullisesti 25.1.2019 ilmoittanut tekniselle johtajalle 
hyväksyvänsä ehdollisen ostotarjouksen. 
 
Ostotarjous toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta ostaa edellä mainitut määrä-
alat hintaan 21 300 euroa. Kustannukset osoitetaan määräalojen osalta 
kyseisten hankkeiden investointimenoihin. 

 
 Muutettu kunnanjohtaja 

ehdotus  
1. Kunnanhallitus päättää, että kunta ostaa edellä mainitut määrä-alat  

hintaan 21 300 euroa. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että valtuusto 
siirtää tarvittavan määrärahan investointihankkeita maanhankintaan.  

 
2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää 21 300 euron määrä-

rahan maanhankintaan (8104/150) seuraavasti 

 15 000 euroa uuden paloaseman hankkeelta (1123/8402/230) ja  

 6 300 euroa vedenottamon rakentamishankkeelta (1150/8470/812).  
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 Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisim-
man pian. 
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28 § 
Vesihuoltolaitoksen taksan tarkastaminen 
Dnro 208/12.12.2018 
 

Kunnan vesihuoltolaitoksen taksa on tullut voimaan 1.5.2007 ja se sisältää 
mm. kohdan 10 Muut määräykset, jossa todetaan seuraavasti: 
 

 Kiinteistö voidaan liittää viemäriverkostoon ilman saostuskaivoja, lu-
kuun ottamatta suuriksi luokiteltavia kiinteistöjä (rivitalo, hotelli, liikera-
kennus yms.) 

 Niiden vesihuoltoalueen kiinteistöjen osalta, joita ei liitetä suoraan vie-
märiverkostoon, kunta huolehtii kerran vuodessa sakokaivojen tyhjen-
nyksestä. 
 

Lapin ELY-keskus on suorittanut kunnan viemärilaitoksella määräaikaistar-
kastuksen 9.10.2018 ja tarkastuksessa on puututtu viemäriverkostoon tule-
viin suuriin vuotovesien määriin. Ne kuormittavat turhaan pumppaamoja ja 
jätevedenpuhdistamoa ja aiheuttavat näin turhia kustannuksia. Tarkastuk-
sessa on esitetty, että ryhdytään toimenpiteisiin, joilla kiinteistöt saadaan 
ohittamaan sakokaivonsa. Keinona voidaan käyttää esim. taksapolitiikkaa 
ja tiedottamista. ELY-keskus edellyttää myös kunnan oman verkoston kun-
nostamisen käynnistämistä vuotavien viemäriosuuksien osalta 1.1.2021 
mennessä. 
 
Lapin ELY-keskuksen edellyttämien toimenpiteiden muutokset tarkoittavat 
kiinteistöjen omistajille vanhojen sakokaivojen poistamista käytöstä joko 
ohittamalla kaivot tai rakentamalla niihin suoraan viemäriverkostoon joh-
tava umpiputkisto. 
 
Sakokaivojen käytöstä poistaminen ei koske suuriksi luokiteltavia kiinteis-
töjä (rivitalot, hotellit, liikerakennukset yms.). Suurten kiinteistöjen sakokai-
vojen tyhjennysvastuu siirtyy kiinteistön omistajille.  
 
Kiinteistöt on voitu liittää viemäriverkostoon ilman saostuskaivoja vuodesta 
1989 lähtien, lukuun ottamatta suuriksi luokiteltavia kiinteistöjä (rivitalot, 
hotellit, liikerakennukset yms.). 
 
Tekninen lautakunta on käsitellyt 11.12.2018 § 104 kunnan vesihuoltolai-
toksen sakokaivojen tyhjennyksiä.  
 
Tekninen lautakunta esittää, että kunnan vesihuoltolaitoksen taksaa tarkis-
tetaan kohdan 10 osalta niin, että kunta lopettaa 31.12.2019 viemäriver-
koston piirissä olevien kiinteistöjen sakokaivojen tyhjennykset. 
 
Hallintosäännön 47 §:n mukaan valtuusto päättää taksoista ja maksujen 
yleisistä perusteista. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan vesihuoltolaitoksen tak-
sasta kohdasta 10 poistetaan seuraava määräys: 
 

 Niiden vesihuoltoalueen kiinteistöjen osalta, joita ei liitetä suoraan  
viemäriverkostoon, kunta huolehtii kerran vuodessa sakokaivojen  
tyhjennyksen. 

 
Tarkistettu taksa tulee voimaan 1.1.2020. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisim-
man pian. 
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29 § 
Vuoden 2019 kaavoituskatsauksen hyväksyminen  
   

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran 
vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä 
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merki-
tykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-
asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut sellaiset 
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtö-
kohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 

 
Kaavoituskatsauksesta tulee tiedottaa sen tarkoituksen kannalta sopivalla 
tavalla ja kaavoitusviranomaisena toimii kunnanhallitus. 

 
Kaavoituskatsaus on laadittu hallinto-osastolla vuodelle 2019. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kaavoituskatsauksen 
(liite nro 2). 

  
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Hallinto-osastolla voidaan tehdä 

teknisiä korjauksia katsaukseen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisim-
man pian. 
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30 § 
Kunnanjohtajan irtisanoutuminen 
Dnro 19/31.1.2019 
 

Kunnanjohtaja Lasse Peltonen on 31.1.2019 päivätyllä kirjeellään ilmoitta-
nut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan virasta 1.8.2019 alkaen. 

 
Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee kunnanvaltuusto. Laki 
kunnallisesta viranhaltijasta 40 § määrittelee irtisanomisajaksi kaksi kuu-
kautta, kun kyseessä on valtuuston valitsema viranhaltija. 

 
Hallintosäännön 34 §:n mukaan: 
Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja 
purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomai-
nen. 

 
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus 
työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteen ottamisesta päättä-
neen viranomaisen tietoon. 

 
 Ehdotus puheenjohtajan selostuksesta 
 

Päätös Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen HL 28 § 1 mom.) 
ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

 
 Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnan-

johtajalle eron 1.8.2019 alkaen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisim-
man pian. 
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31 § 
Kunnanjohtajan kelpoisuusehdot 
 

Hallitus käsittelee kunnanjohtaja Lasse Peltosen irtisanoutumisen 
4.2.2019. Kunnanjohtaja on ilmoittanut irtisanoutuvansa 1.8.2019 alkaen. 
 
Kuntalain mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa 
johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari (38 §). 
Kunnanjohtajan tai pormestarin valitsee valtuusto (41 §). Kunnanjohtaja on 
virkasuhteessa kuntaan ja hänet voidaan valita joko toistaiseksi tai määrä-
ajaksi. 
 
Kun määräaikaisuudesta on erikseen säädetty kuntalaissa, sitä ei tarvitse 
erikseen perustella viranhaltijalian 3 §:n perusteilla. Määräajan pituudesta 
ei säädetä laissa vaan asia on kunnan harkinnassa ja sen tarpeista riip-
puu, otetaanko kunnanjohtaja määräaikaiseksi vai toistaiseksi. Määräaikai-
suudella pyritään yleensä tehostamaan johtajan tulosvastuuta. Määräajan 
päätyttyä voidaan arvioida saavutettuja tuloksia ja uuden toimikauden 
edellytyksiä. Yleensä ammattijohtajan toimikauden olisi oltava valtuuston 
toimikautta pitempi, mutta laki antaa mahdollisuuden myös lyhytaikaisen 
muutosjohtajan ottamiseen. Käytännössä on ollut vaikeampaa saada haki-
joita määräaikaiseen kunnanjohtajan virkaan, koska palvelussuhde on 
epävarmempi kuin toistaiseksi valitulla. 
 
Laki kunnallisesta viranhaltijasta edellyttää, että virkasuhteeseen otetta-
valla on lisäksi erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoi-
suus. Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto. Kunnanjohtajan kelpoisuusehdoista ei ole säädetty laissa. 
 
Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksista 
päättää valtuusto. 
 
Kunnanvaltuusto on 30.8.2011 § 56 päättänyt, että kunnanjohtajan virkaan 
valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja lisäksi kunnal-
lishallinnon ja –talouden tuntemusta ja kokemusta.  
 
Lisäksi virkaan valittavalta on edellytetty sujuvaa englannin ja ruotsin kieli-
taitoa sekä ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. (Kunnanhallitus 
29.8.2016, 158 §) 

 
Hallintosäännön 27 §:n mukaan koeajan määräämisestä tai siitä sopimi-
sesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan virkaan valittavalta 
edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja lisäksi kunnallishallinnon ja 
–talouden tuntemusta ja kokemusta. 
 
Kunnanhallitus esittää lisäksi valtuustolle, että kunnanjohtaja valitaan tois-
taiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen ja koeaika on 6 kuukautta. 
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Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen lisäyksellä, että kunnanjohtajan  
virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja lisäksi 
monipuolista kunnallishallinnon ja –talouden tuntemusta ja kokemusta. 

 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisim-
man pian. 
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32 § 
Määräaikaisen lupakäsittelijän viran 
kelpoisuusvaatimukset ja palkkaus 
Dnro 207/12.12.2018 
 

Teknisen johtajan työpanosta on siirretty suunnittelutarve- ja poikkeamislu-
pien valmistelutehtävistä hyvinvointikeskuksen paikallisvalvojan tehtäviin. 
Tekninen johtaja on yrittänyt sopia poikkeamislupahakemusten valmiste-
lusta useiden kuntien kanssa, minkä lisäksi valmistelun ostamista yksityi-
seltä toimijalta on selvitetty. Poikkeamishakemusten valmistelulla on kui-
tenkin merkittävä vaikutus päätöksentekoon ja siten sen katsotaan olevan 
julkisen vallan käyttöä, jota ei voi ostaa yksityiseltä. Tällaista valmisteluteh-
tävää pitää hoitaa henkilön, joka on virkasuhteessa kuntaan. 
 
Lupapisteellä on noin 15 poikkeamislupahakemusta käsittelemättä. Poik-
keamislupien käsittelyyn on varattu kuluvalle vuodelle 5 000 euroa. Lisäksi 
tuloja käsittelemättömistä poikkeamislupahakemuksista on odotettavissa 
10 000 euroa. Poikkeamislupien käsittelyyn ja käsittelystä saatavilla arvioi-
duilla tuloilla saadaan katettua määräaikaisen viranhaltijan palkkakustan-
nukset. 
 
Tekninen lautakunta on 11.12.2018 § 108 esittänyt kunnanhallituk-
selle/kunnanvaltuustolle, että se perustaa 4 kuukauden määräaikaisen lu-
pavalmistelijan viran poikkeamislupahakemusten ja suunnittelutarvehake-
musten käsittelyyn hinnoittelutunnuksella 5 01 01 01 1. 
 
Tekninen johtaja on toimittanut suunnitellun lupakäsittelijän tehtävänku-
vauksen, joka toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. Lupakäsittelijän 
tehtävänä on poikkeamislupien ja suunnittelutarvehakemuksien valmistelu 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi sekä rakennustarkastajan avustaminen 
rakennuslupakäsittelyssä.  
 
Tehtävässä vaaditaan riittävää kokemusta rakennussuunnitteluun ja raken-
nustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (MRL 4 §) ja edellytetään koke-
musta rakennetun ympäristön lupa-asioiden valmistelusta. Rakennustar-
kastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto 
tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 108 §:n siirtymäsäännöksen 
mukainen tutkinto.  
 
Tehtäväkohtaiseksi palkaksi tekninen johtaja on esittänyt kunnallisen tekni-
sen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkaryhmää 5 01 01 01 1, 
koska poikkeamislupien valmistelulla on merkitystä kunnan kaavoitukseen 
ja sen voidaan katsoa olevan erityisosaamista edellyttävä vaativa asian-
tuntijatehtävä. Palkkahinnoittelukohdan 5 01 01 01 1 mukainen palkka on 
1.5.2018 lukien ollut 3 092,26 euroa kuukaudessa.  
 
Hallintosäännön 22 §:n mukaan: 
Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perus-
tettu virkaa, kelpoisuusvaatimuksista päättää hallitus. 
 
Tehtävään ei ole hallinnollisesti järkevää perustaa uutta virkaa, koska kyse 
on lyhyestä määräaikaisuudesta. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että kuntaan palkataan 4 kuukauden ajaksi määrä-
ajaksi viranhaltija, jonka tehtävänä on poikkeamislupien ja suunnittelutar-
vehakemuksien valmistelu kunnanhallituksen käsiteltäväksi sekä raken-
nustatarkastajan avustaminen rakennuslupakäsittelyssä. 
 
Projektiluonteisen tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään sovel-
tuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen (MRA) 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto. Lisäksi edelly-
tetään riittävää kokemusta rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suori-
tukseen liittyvistä tehtävistä (MRL 4 §) sekä kokemusta rakennetun ympä-
ristön lupa-asioiden valmistelusta. 
 
Määräaikaisen viranhaltijan palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen hen-
kilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelutunnuksen 5 01 01 
01 1 mukaisesti. 
 
Viran täyttämisestä päättää tekninen lautakunta. Viranhaltijan sijoitus-
paikka on tekninen toimi ja hän toimii teknisen johtajan alaisuudessa. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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33 § 
Perhepäivähoidon kustannuskorvaus 
Dnro 6/16.1.2019 
 

Suomen Kuntaliitto on lähettänyt suosituksen kunnallisen perhepäivähoi-
don kustannuskorvauksista vuodelle 2019. Suositusta tarkistetaan käyt-
täen laskennan perusteena viimeisimpiä käytettävissä olevia indeksejä ja 
suositusvuoden arvioitua ao. kustannusten muutosta. 

 
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle kor-
vataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2018–2019) perhepäivähoita-
jia koskevien liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mu-
kaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon 
kustannuskorvauksia koskevan suosituksen perusteella. 

 
Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien alaindeksin kehitys marras-
kuusta 2017 marraskuuhun 2018 oli 1,11 % (Indeksin 2015=100 mukaan). 
Kokonaisindeksin muutos oli 1,26 %. Kustannuskorvausten tarkistami-
sessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet 
ja alkoholittomat juomat. Marraskuusta joulukuuhun 2018 kokonaisindeksin 
kasvuksi on arvioitu 0,04 % sekä elintarvikkeiden ja alkoholittomien juo-
mien kasvuksi 0,21 %. Vuoden 2019 kuluttajahintojen kokonaisindeksin 
kasvuksi on arvioitu 1,3 %. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kas-
vuna on käytetty 1,4 %: a.  

 
Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Julkisen alan 
unioni JAU ry:n kanssa. Kuntaliitto suosittelee, että kustannus-korvaukset 
tarkistetaan seuraavien yksikköhintojen pohjalta: 
 

     alle  
kouluikäinen koululainen 

aamiainen/välipala/iltapala  0,73 e 0,95 e 
lounas/päivällinen   1,73 e 2,25 e 
muu kustannus/päivä   1,83 e 1,83 e 

 
Varhaiskasvatus on esittänyt 16.1.2019, että perhepäivähoidon kustannus-
korvaukset pidettäisiin vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla ateriakorvauksen 
suhteen ja muuta kustannusta korotetaan indeksin mukaisesti. Kustannus-
korvauksia ei nostettu vuonna 2018. Vuonna 2016 Kuntaliitto suositteli 
kustannuskorvauksia laskettavan, mutta kunnanhallitus päätti kuitenkin pi-
tää ne vuoden 2015 tasolla.  

 
Esitys kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että perhepäivähoidon kustannuskorvaukset pide-
tään vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla ateriakorvauksen osalta ja muuta 
kustannusta korotetaan indeksin mukaisesti. 

  
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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34 § 
Vesihuollon maksujen korotukset, kunnan vesijohtolaitos 
Dnro 13/23.1.2019 
 

Vesihuoltolaitoksen toiminta on ollut tappiollista muutamien viime vuosien 
aikana. Nykyisellä hintatasolla ei pystytä kattamaan laitoksen toimintame-
noja. Korotuspainetta aiheuttaa myös kunnan vesihuoltolaitoksen tekemät 
suuret investoinnit vesihuollon lakisääteisen toiminnan turvaamiseksi ja lai-
toksen kehittämiseksi. 
 
Käyttömaksu on laitokseen liitetyn kiinteistön maksama jatkuva maksu, 
jonka tarkoituksena on kattaa laitoksen vuotuisia käyttökustannuksia. 
 
Käyttömaksua peritään erikseen vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta. 
Käyttömaksu on kaikille kirkonkylän ja Särkijärven liittyjille saman suurui-
nen. Maksun määräytymisperusteena on kiinteistön käyttämä vesimäärä, 
jonka mittaus tapahtuu vesimittarilla ja poikkeustapauksissa arvion perus-
teella. 
 
Perusmaksu on laitokseen liitetyn maksama jatkuva maksu, jonka tarkoi-
tuksena on kattaa laitoksen kiinteitä käyttö- ja pääomakustannuksia. Pe-
rusmaksu peritään erikseen vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta. 
 
Vesihuoltolain 4. luvun 18 §:ssä todetaan: ”Vesihuollon maksujen tulee olla 
sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen inves-
toinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen 
tuotto.” 
 
Vesi- ja jätevesimaksuja on korotettu edellisen kerran vuonna 1.1.2018.  
 

  Tällä hetkellä voimassa olevat käyttömaksut (sis. alv 24 %) 
   
  Kulutusmaksu    

 vesi  1,72 e/m³  

 jätevesi  2,41 e/m³  
  
Perusmaksu 
Vesi- ja viemärilaitoksen kirkonkylän toiminta-alue 

 vesi   36,83 e/vuosi  

 jätevesi   36,83 e/vuosi 
   

  Vesi- ja viemärilaitoksen Särkijärven toiminta-alue 

 vesi   81,58 e/vuosi  

 jätevesi   81,58 e/vuosi   
 

Sakokaivolietemaksu 

 Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksut 11,21 e/m³  

 Puhdistamolietteen käsittelymaksut  15,87 e/m³   
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Tekninen lautakunta on 22.1.2019 § 7 esittänyt kunnanhallitukselle 15 %:n 
korotusta vesihuollon käyttö- ja perusmaksuihin sekä sako- ja umpikaivo-
lietteen käsittelymaksuun ja puhdistamolietteen käsittelymaksuun 1.5.2019 
lukien. 
 
Hallintosäännön 47 §:n mukaan hallitus päättää vesihuoltolaitoksen tak-
saan perustuvien perus- ja käyttömaksujen tarkistamisesta. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää korottaa kunnan vesijohtolaitoksen käyttö- ja pe-
rusmaksuja sekä sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksua ja puhdista-
molietteen käsittelymaksua 15 prosentilla 1.5.2019 lukien seuraavasti  
(sis. alv 24 %): 

 
Kulutusmaksu kirkonkylän ja Särkijärven toiminta-alueilla  

 vesi  1,98 e/m³  

 jätevesi  2,77 e/m³  
  
Perusmaksu 
Vesi- ja viemärilaitoksen kirkonkylän toiminta-alue 

 vesi   42,36 e/vuosi  

 jätevesi   42,36 e/vuosi 
   

  Vesi- ja viemärilaitoksen Särkijärven toiminta-alue 

 vesi   93,86 e/vuosi  

 jätevesi   93,86 e/vuosi   
 

Sakokaivolietemaksu 

 Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksut 14,88 e/m³  

 Puhdistamolietteen käsittelymaksut  19,59 e/m³ 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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35 § 
Vesihuollon maksujen korotus, Oloksen vesihuoltolaitos 
Dnro 13/23.1.2019 
 

Vesihuoltolaitoksen toiminta on ollut tappiollista muutamien viime vuosien 
aikana. Nykyisellä hintatasolla ei pystytä kattamaan laitoksen toimintame-
noja. Korotuspainetta aiheuttaa myös Oloksen vesihuoltolaitoksen tekemät 
suuret investoinnit vesihuollon lakisääteisen toiminnan turvaamiseksi ja lai-
toksen kehittämiseksi. 

 
Käyttömaksu on laitokseen liitetyn kiinteistön maksama jatkuva maksu, 
jonka tarkoituksena on kattaa laitoksen vuotuisia käyttökustannuksia. Käyt-
tömaksua peritään erikseen vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta. Käyttö-
maksu on kaikille kirkonkylän, Särkijärven sekä Oloksen alueen liittyjille 
saman suuruinen. Maksun määräytymisperusteena on kiinteistön käyttämä 
vesimäärä, jonka mittaus tapahtuu vesimittarilla ja poikkeustapauksissa 
arvion perusteella. 

 
Perusmaksu on laitokseen liitetyn maksama jatkuva maksu, jonka tarkoi-
tuksena on kattaa laitoksen kiinteitä käyttö- ja pääomakustannuksia. Pe-
rusmaksu peritään erikseen vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta. 

 
Vesihuoltolain 4. luvun 18 §:ssä todetaan: ”Vesihuollon maksujen tulee olla 
sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen inves-
toinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen 
tuotto.” 

 
Vesi- ja jätevesimaksuja on korotettu edellisen kerran 1.1.2018. 
 

  Tällä hetkellä voimassa olevat käyttömaksut (sis. alv 24 %): 
 

Kulutusmaksu 
- vesi  1,72 e/m3   
- jätevesi   2,41 e/m3   

 
Perusmaksu 
-vesi   74,16 e/vuosi    
-jätevesi   74,16 e/vuosi 
 
Tekninen lautakunta on 22.1.2019 § 8 esittänyt kunnanhallitukselle 15 %:n 
korotusta vesihuollon käyttö- ja perusmaksuihin 1.5.2019 lukien. 
 
Hallintosäännön 47 §:n mukaan hallitus päättää vesihuoltolaitoksen tak-
saan perustuvien perus- ja käyttömaksujen tarkistamisesta.   

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää korottaa vesijohtolaitoksen Oloksen toiminta- 
alueen käyttö- ja perusmaksuja 15 prosentilla 1.5.2019 lukien seuraavasti 
(sis. alv 24 %): 
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Kulutusmaksu vesi- ja viemärilaitoksen Oloksen toiminta-alue 
- vesi   1,98 e/m3 
- jätevesi   2,77 e/m3 

 
Perusmaksu vesi- ja viemärilaitoksen Oloksen toiminta-alue 
- vesi   85,29 e/vuosi 
- jätevesi   85,29 e/vuosi 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa pidetään tauko klo 16.30–16.45. 
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36 § 
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen 
Dnro 145/2.10.2018 
   

Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019, ennakkoäänestyksen ajanjakso on 
kotimaassa 3.–9.4.2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019, en-
nakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15.-21.5.2019. 
 
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee asettaa hyvissä ajoin en-
nen vaaleja kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, joka huolehtii 
vaalin toimittamisesta vaalipäivänä sekä laitoksissa toimitettavaa ennakko-
äänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta. 

 
 Vaalilautakunta 

 
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme 
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 
kolme. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsen-
ten sijaan. Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla edus-
kuntavaaleissa eduskuntavaalien ehdokas eikä europarlamenttivaaleissa 
europarlamenttivaalien ehdokas. 
 
Valtuuston päätöksen 2.5.2016 § 15 mukaisesti kunta muodostaa yhden 
äänestysalueen, joten hallituksen tulee asettaa yksi vaalilautakunta. 

 
 Vaalitoimikunta 

 
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu 
jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Va-
rajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa 
ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoi-
tetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekiste-
röidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 

 
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä. 
 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee 
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä 
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä 
puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin edustaa 
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryh-
miä. 
 
Oikeusministeriön kirjeessä (VN/4971/2018) todetaan, että mikäli vaalilau-
takunnat asetetaan ennen eduskuntavaaleja, ei estettä liene sille, että vaa-
lilautakunnat asetetaan samalla kertaa molempiin vaaleihin. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohta-
jien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus asettaa eduskuntavaaleja ja eurovaaleja varten Muonion 
äänestysalueen vaalilautakunnan ja terveyskeskuksen, Marjapaikan ja 
Ojusniityn vaalitoimikunnan vaalilain ja tasa-arvolain mukaisesti. 
 

Päätös Puheenjohtaja totesi tauon jälkeen, että kaikki olivat läsnä kokouksen jat-
kuessa. 

 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt  

 seuraavasti: 

  Muonion äänestysalueen vaalilautakunta 

pj.  Hekla Muotka 
varapj.  Pentti Reponiemi 
jäsen  Pirkko M. Rauhala 
” Johanna Jäntti 
” Juha Niemelä 
 
varaj.  Minna M. Hyöky 
”  Timo Roimaa 
”  Ismo Tolonen 
”  Manu Friman 
 

  Terveyskeskuksen, Marjapaikan ja Ojusniityn vaalitoimikunta: 

  pj.  Helena Suomaa 
  varapj.  Sakari Silén 
  jäsen Airi Sinikumpu 
   
  varaj.  Ulla Riitta Luhtaanmäki 
  ”  Marja-Leena Kuru 
  ” Merja Tolonen 
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37 § 
Ennalta ehkäisevän päihde- ja väkivallan sekä  
mielenterveyden työryhmän nimeäminen 
Dnro 12/6.2.2018 
 

Kunnan on huolehdittava ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevista 
lakisääteisistä velvoitteistaan. Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jolla eh-
käistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huu-
meiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia ter-
veydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. 

 
Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö ja palvelujen järjestämisvastuu 
kuuluvat kunnalle ja siihen puuttuminen kuuluu kaikille hallinnonaloille. Lä-
hisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön tulee sisältyä kunnan hyvinvointi-
strategiaan ja turvallisuussuunnitelmiin omana toimintaohjelmanaan.  

 
Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta on kunnalla ja ehkäise-
vän mielenterveystyön järjestäminen sisältyy näihin palveluihin.  

 
Kunnassa on aiemmin toiminut erikseen ehkäisevän päihdetyön sekä lähi-
suhde- ja perheväkivallan työryhmä. 

 
Sosiaaliohjaaja on tehnyt esityksen yhden työryhmän perustamisesta, joka 
toimii ehkäisevän päihde- ja väkivallan sekä mielenterveyden työryhmänä. 

 
Työryhmän jäseniksi ovat antaneet suostumuksensa: 

 
kehitysvammaohjaaja  Pirkko M. Rauhala (vammaisasiat) 
sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmi  

(sosiaalityö) 
psykiatrinen sairaanhoitaja  Virpi Pahajoki ja  

Jaanamari Leppäjärvi  
(terveydenhuolto) 

diakoni   Reetta Riipiranta (seurakunta) 
etsivä nuorisotyöntekijä  Sanna-Mari Pöyry (nuoriso) 
kouluterveydenhoitaja  Raija Andersen  

(koulu, lapset ja nuoriso) 
 

Puheenjohtajana toimii kehitysvammaohjaaja ja sihteerinä sosiaaliohjaaja.  
 

Lisäksi työryhmään voidaan kutsua asiantuntijajäseniä, esim. poliisi tai  
lääkäri. 

   
Kunnanhallitus voi kuntalain 30 §:n nojalla asettaa toimikuntia määrätyn 
tehtävän hoitamista varten. Kuntalain 32 §:ssä säädetään toimikuntien toi-
mikaudesta, joka voi toimikunnilla enintään sen asettaneen toimielimen  
toimikauden pituinen. 
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Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus voi nimetä erillisiä toimikuntia hoi-
tamaan hallitukselle säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä ja siirtää niille pää-
tösvaltaansa. Toimikuntaa asettaessaan hallitus määrittelee toimikunnan 
tavoitteet, tehtävät ja toimivallan sekä sen, onko toimikunta tilapäinen vai 
pysyväisluonteinen. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus asettaa työryhmän toimimaan ehkäisevässä päihde-, lähi-
suhdeväkivalta- ja mielenterveystyössä. Hallitus nimeää työryhmän sosiaa-
liohjaajan ehdotuksen mukaisesti jäljellä olevan toimikauden ajaksi.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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38 § 
Tietojohtaminen -verkostoon osallistuminen  
Dnro 15/28.1.2019 
 

Muonion kunta on päättänyt osallistua tietojohtaminen kunnissa- verkos-
toon vuonna 2019. Verkoston työskentely on kuntien, Kuntaliittokonsernin 
ja sidosryhmien yhteistä kehittämistoimintaa, joka toteutetaan verkostopro-
jektina eri osioineen. Tietojohtaminen kunnissa- verkoston teemat kaudella 
2019 on esitelty sopimuksen liitteessä ”TIJO-verkoston kuvaus”.  

 
Projektikokonaisuudessa on omat osuutensa valtakunnallisille teemasemi-
naareille sekä kuntakohtaiselle konsultoinnille. Sopimus astuu voimaan 
1.2.2019 ja päättyy 31.12.2019, ellei muuta yhdessä sopimuskumppanien 
kanssa kirjallisesti sovita.  

 
Kunta laatii oman projektisuunnitelman, jossa se määrittelee tahtotilansa 
talousraportoinnin muutokselle ja kohdistaa työhön projektisuunnitelman 
mukaiset riittävät resurssit. Jokainen osallistujakunta nimeää vähintään yh-
den henkilön kunnasta, joka toimii projektin yhteyshenkilönä. Yhteyshenki-
löä voi tarvittaessa vaihtaa.  

 
Suomen Kuntaliitto osallistuu valtakunnalliseen kehittämistyöhön ja tuo 
projektiin asiantuntemusta ja ottaa tarvittaessa edunvalvontatyössä huomi-
oon projektin puitteissa esiin tulleita asioita.  

 
FCG toimii projektikokonaisuuden johtajana ja koordinoijana. FCG vastaa 
kehittämistyön sisällöstä yhdessä Kuntaliiton kanssa. FCG toimii projektin 
kuntakohtaisen työn suunnittelijana sekä vastaa organisaatiokohtaisen 
konsultoinnin toteuttamisesta sovitusta kehittämisteemasta sisältäen val-
mistelu- ja raportointityön. FCG vastaa verkoston teemaseminaarien to-
teuttamisesta kokonaisuudessaan. Projektiin osallistuva kunta voi eri toi-
meksiantona tilata Taitoa Oy:ltä konsultointia ohjelmistoratkaisuista.  

 
Muonion rahoitusosuus määräytyy valitun laajuuden mukaisesti, joka on  
7 950 euroa. Kunnalla on mahdollisuus ostaa kuntakohtaisia lisäpäiviä hin-
taan á 1 100 e/konsultti/pvä (6,5 h) + matkustuskustannukset.  

 
Matkustuskustannukset laskutetaan toteutuneiden kustannusten perus-
teella verohallinnon päätöksen mukaisesti. Kokonaisveloitukseen lisätään 
arvonlisävero 24 %.   

 
Kaikille verkoston kunnille järjestetään yhteisiä teemaseminaareja (sopi-
muskauden aikana 3 kpl). Verkostoon osallistuvasta kunnasta teemasemi-
naareihin voi osallistua 1 henkilö per kunta, lisäpaikoista neuvotellaan erik-
seen sopijaosapuolten kanssa.  

 
Kuntakohtaiset työpajat (sopimuskauden aikana 3 kpl), joissa edetään kun-
nan tavoitteiden ja reunaehtojen mukaisesti verkoston teemoissa.  
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Verkoston työskentelystä viestitään Kuntaliittokonsernin viestimissä sekä 
sosiaalisessa mediassa. Projektin viestinnässä käytetään sähköistä ver-
kostotyökalua.   

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus vahvistaa kunnan osallistumisen tietojohtaminen -verkos-
toon hintaan 7 950 euroa. Matkakustannukset laskutetaan toteutuneiden 
kustannusten perusteella verohallinnon päätöksen mukaiseksi ja kokonais-
veloitukseen lisätään 24 %:n arvonlisävero. 
 
Lisäksi kunnanhallitus nimeää projektin yhteyshenkilöksi hallintojohtaja 
Katri Rantakokon ja varalle kunnanjohtajan. Projektiin osallistuu vastuun-
henkilöinä taloussihteeri Merja Hietala, tekninen johtaja Jussi-Pekka Tam-
milehto, sivistystoimenjohtaja Merikki Lappi sekä kunnanjohtaja. Hallitus 
nimeää oman edustajansa projektiin. 

 
 Muutettu  kunnanjohtaja 
 ehdotus 

Kunnanhallitus vahvistaa kunnan osallistumisen tietojohtaminen -verkos-
toon hintaan 7 950 euroa. Matkakustannukset laskutetaan toteutuneiden 
kustannusten perusteella verohallinnon päätöksen mukaiseksi ja kokonais-
veloitukseen lisätään 24 %:n arvonlisävero. 
 
Lisäksi kunnanhallitus nimeää projektin yhteyshenkilöksi hallintojohtaja 
Katri Rantakokon. Projektiin osallistuu vastuunhenkilöinä taloussihteeri 
Merja Hietala, tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, sivistystoimenjoh-
taja Merikki Lappi sekä hallintojohtaja Katri Rantakokko. Hallitus nimeää 
projektiin edustajakseen Hanna Huhtamäen. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
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39 § 
Paikallisia järjestelyeriä koskevan päätöksen korjaaminen  
Dnro 200/10.12.2018 
 
– Kunnanhallitus 14.1.2019, 14 § 
 

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) vuosille 2018-2019 
-sisältää paikallisen järjestelyerän, joka laitetaan maksuun 1.1.2019 lukien. 
Sen suuruus on 1,2 % KVTES:n palkkasummasta.  
 
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) vuosille 
2018-2019 sisältää paikallisen järjestelyerän, joka laitetaan maksuun 
1.1.2019. Sen suuruus on 0,9 % OVTES:n palkkasummasta.  
 
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) vuosille 
2018-2019 sisältää paikallisen järjestelyerän, joka laitetaan maksuun 
1.1.2019 lukien. Sen suuruus on 1,2 % TS:n palkkasummasta, mihin sisäl-
tyy 0,3 % keskistetty järjestelyerä, josta ei saavutettu TS-sopijapuolten 
kesken yksimielisyyttä. Paikallisesta järjestelyerästä kohdennetaan henki-
lökohtaisiin lisiin vähintään 0,3 % henkilökohtaista lisää koskevan paikalli-
sen arviointijärjestelmän perusteella. 
 
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) vuosille 
2018-2019 sisältää paikallisen järjestelyerän, joka laitetaan maksuun 
1.1.2019 lukien. Sen suuruus on 1,2 % TTES:n palkkasummasta. 
 
Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat pai-
kallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palk-
kausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja 
tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, 
että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuo-
lella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrok-
kiryhmien palkkaan nähden. 

 
Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuu-
luvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. 
 
Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen jär-
jestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilö-
kohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. 
 
Yhteistoimintaelin on käsitellyt paikallisten järjestelyerien kohdentamista 
12.12.2018 ja 8.1.2019 ammattiliittojen tekemien esitysten perusteella. Yh-
teistoimintaelin on esittänyt kunnanhallitukselle, että järjestelyerät jaetaan 
seuraavasti: 
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 KVTES:n osalta järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoi-
hin kaikille tasan 

 OVTES:n osalta järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoi-
hin kaikille tasan  

 TS:n osalta järjestelyerä kohdennetaan sopimuksen mukaisesti 0,9 % 
tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja 0,3 % henkilökohtaisiin lisiin kaikille ta-
san. 

 TTES:n osalta järjestelyerä kohdennetaan perustuntipalkkoihin kaikille 
tasan. 

 
Hallintosäännön 35 §:n mukaan hallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat 
virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanoa ja harkinnanvaraisten mää-
räysten soveltamista, suositussopimuksia sekä kunnallisen pää-sopimuk-
sen mukaisia paikallisia neuvotteluja ja sopimuksia. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että järjestelyerät jaetaan 1.1.2019 lukien yhteis-
toimintaelimen esityksen mukaisesti seuraavasti: 

 KVTES:n osalta järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoi-
hin kaikille tasan 

 OVTES:n osalta järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoi-
hin kaikille tasan 

 TS:n osalta järjestelyerä kohdennetaan sopimuksen mukaisesti 0,9 % 
tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja 0,3 % henkilökohtaisiin lisiin kaikille ta-
san. 

 TTES:n osalta järjestelyerä kohdennetaan perustuntipalkkoihin kaikille 
tasan. 
 

Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 

Keskustelun aikana Juha Niemelä esitti, että järjestelyerät jaetaan 
1.1.2019 lukien seuraavasti: 

 

 KVTES:n, TS:n ja TTES:n osalta järjestelyerä kohdennetaan tasan kai-
kille niille, joiden tehtäväkohtainen palkka on alle 2 200 euroa kuukau-
dessa.  

 OVTES:n osalta järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoi-
hin kaikille tasan. 
 

Anne-Mari Keimiöniemi kannatti Niemelän esitystä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty pohjaehdotuksesta 
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja 
esitti äänestystapaa, jossa kunnanjohtajan pohjaehdotusta kannattavat ää-
nestävät JAA ja Niemelän esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestys-
tapa hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin seitsemän (7) EI-ääntä eli kaikki kannattivat Nie-
melän esitystä. Puheenjohtaja totesi Niemelän esityksen voittaneen äänes-
tyksen. 
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Puheenjohtaja totesi hallituksen päättäneen, että järjestelyerät jaetaan 
1.1.2019 lukien seuraavasti: 

 

 KVTES:n, TS:n ja TTES:n osalta järjestelyerä kohdennetaan tasan kai-
kille niille, joiden tehtäväkohtainen palkka on alle 2 200 euroa kuukau-
dessa.  

 OVTES:n osalta järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoi-
hin kaikille tasan. 
 

— — 

– Kunnanhallitus 4.2.2019, 39 § 
 

Kunnanhallituksen 14.1. kokouksen jälkeen on tarkasteltu järjestelyerien 
jakamista hallituksen päätöksen mukaisesti. Hallituksen päätöksessä ei 
huomioida mm. sopimuskohtaisia eroja järjestelyerien kohdentamisessa 
henkilökohtaisiin lisiin ja tuntipalkkoihin. Päätöstä on syytä korjata. 
 
Lisäksi jos järjestelyerät jaetaan kuten hallitus 14.1.2019 § 14 päätti, osa 
samaan ammattiryhmään kuuluvista henkilöistä tulee rajatuksi järjestely-
erän vaikutuspiiristä pois, mikä aiheuttaa uusia palkkausepäkohtia. 
 
Kun palkkausjärjestelyt on saatu käytyä kunnassa kokonaisuudessaan 
läpi, voidaan järjestelyerät kohdentaa nykyistä paremmin vastaamaan sel-
laisia ammattiryhmiä, joiden palkkauksessa havaitaan epäkohtia. 
 
Kunnanjohtaja esittää, että järjestelyerät jaetaan yhteistoimintaelimessä 
8.1.2019 sovitun paikallisen sopimuksen mukaisesti. 
 
Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uu-
delleen, jos: 
 

 päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen 

 päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen 

 päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe tai 

 asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa 
päätökseen. 

 
Päätös voidaan korjata kolmen ensimmäisen kohdan mukaisessa tilan-
teessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asian-
osaisen vahingoksi kuitenkin edellyttää, että asianosainen suostuu päätök-
sen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos 
virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. 
Päätös voidaan korjata viimeisen kohdan mukaisessa tilanteessa ainoas-
taan asianosaisen eduksi. 
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 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää poistaa 14.1.2019 § 14 päätöksen ja päättää, että 
järjestelyerät jaetaan 1.1.2019 lukien yhteistoimintaelimen esityksen mu-
kaisesti seuraavasti: 
 

 KVTES:n osalta järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoi-
hin kaikille tasan 

 OVTES:n osalta järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoi-
hin kaikille tasan 

 TS:n osalta järjestelyerä kohdennetaan sopimuksen mukaisesti 0,9 % 
tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja 0,3 % henkilökohtaisiin lisiin kaikille ta-
san. 

 TTES:n osalta järjestelyerä kohdennetaan perustuntipalkkoihin kaikille 
tasan. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja ohjeistaa yhteistoimintaelintä  

jatkossa kohdentamaan järjestelyerän työtekijäryhmille, joiden palkkauksen 
voidaan katsoa poikkeavan yleisestä palkkatasosta. 
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40 § 
Nimikkeen muuttaminen, lastenhoitaja 
Dnro 22/31.1.2019 

Varhaiskasvatuksessa vapautuu 1.3.2019 päiväkotiapulaisen tehtävä. Si-
vistyslautakunta on 29.1.2019 § 21 esittänyt, että kyseisen tehtävän tehtä-
vänimike muutetaan lastenhoitajaksi 1.3.2019 alkaen. Nimikkeen muutok-
sella ei ole vaikutusta palkkaukseen. 

Uudessa varhaiskasvatuslaissa on ollut tavoitteena yhtenäistää varhais-
kasvatuksessa käytettäviä tehtävänimikkeitä. Laissa säädetään kelpoi-
suusehtoihin perustuvista tehtävänimikkeistä. Nimikkeistä ja niiden muutta-
misesta päättää kuitenkin työnantaja. 

 
Hallintosäännön 21 §:n mukaan valtuusto päättää virkanimikkeen muutta-
misesta, jos henkilöstövalinnasta päättää valtuusto, muutoin muutoksesta 
päättää hallitus. Hallintosäännössä ei ole erillistä mainintaa työsuhteisen 
tehtävän tehtävänimikkeen muuttamisesta. 20 §:n mukaan toimivalta hen-
kilöstöasioissa on hallituksella, mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa 
eikä hallintosäännössä. 

Ehdotus kunnanjohtaja   
Kunnanhallitus päättää, että varhaiskasvatuksen päiväkotiapulaisen tehtä-
vänimike muutetaan lastenhoitajaksi 1.3.2019 alkaen. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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41 § 
Kunnanhallituksen otto-oikeus 
 

Tekniseltä osastolta on 23.1. saatu kopio 22.1. pidetyn teknisen lautakun-
nan kokouksen pöytäkirjasta. Tekninen lautakunta käsitteli mm. vesihuol-
lon maksuja ja aurausasioita, hyväksyi kuluvan vuoden käyttösuunnitelman 
ja investoinnit sekä valitsi sähköntoimittajan.  
 
Sivistysosastolta on 24.1. saatu kopio 22.1. pidetyn sivistyslautakunnan 
kokouksen pöytäkirjasta. Sivistyslautakunta hyväksyi talouden toteuman ja 
toimintakatsauksen vuodelta 2018, vahvisti käyttösuunnitelman vuodelle 
2019, merkitsi tiedoksi henkilöstöasioita, valitsi määräaikaisen koulunkäyn-
ninohjaajan, sitoutui kahteen hankkeeseen, päätti moottorikelkan hankin-
nasta ja koulukuljetusten kilpailuttamisen järjestämisestä.  

 
Sivistysosastolta on 1.2. saatu kopio 29.1. pidetyn lautakunnan kokouksen 
pöytäkirjasta. Lautakunta päätti henkilöstöasiana virkasuhteen purkami-
sesta koeaikana sekä koulujen työ ja loma-ajoista lukuvuonna 2019–2020 
ja hyväksyi koulukuljetuksista kilpailutettavat reitit. 
 
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 
kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ot-
taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siir-
retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen kä-
sittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman 
viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kunnanhallitusta. 

Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alem-
malla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätök-
sen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin 
tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan pa-
lauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta teknisen lautakunnan tai sivistyslauta-
kunnan viimeisimpien kokousten päätöksiin. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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42 § 
Asiakirjoja tiedoksi 
 

Eräistä kunnanhallitukselle saapuneista ja kunnanvirastossa valmistelluista 
asiakirjoista on laadittu yhteenveto mm. erilaisten päätösten ja yleiskirjei-
den tiedoksi antamista varten. Yhteenveto sisältää tietoa myös eräistä val-
mistelun jälkeen käsittelyyn tulevista asiakirjoista. 

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

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteeseen nro 3 merkityt asiakirjat ja 
mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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43 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 

Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen, muun muassa: 

 Lapin liitto tulee kuntavierailulle ke 6.2. klo 12.30–14.30, hallitus ja valtuus-
ton puheenjohtajisto kutsuttiin tilaisuuteen 

 sivistystoimen osalta on sovittu tehtäväjärjestelyjä lukiossa apulaisrehtorin 
ja sivistystoimenjohtajan kesken 

 laadittavana oleva toimitilaohjelma 

 palveluasumisen kilpailutuksen tilanne.  

   

44 § 
Muut asiat   

Ennen kokousta kunnanjohtaja ja kunnanrakennusmestari Jaakko Muotka 
kertoivat neuvotteluista ja tehdyistä selvityksistä Tunturi-Lapin Vesi Oy:n 
kanssa. Hallitus keskusteli vesilaitoksen tilanteesta. 

 

45 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen.  

  Valitusosoitus on liitteenä nro 4. 

 



 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 4.2.2019  4 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 19-20, 22–26, 28–31 ja 41–45  

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  21, 27 ja 32–40 
 

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  21, 27 ja 32–40 
 

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/valituskirjel-

mässä 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 hallin-

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

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

suvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimei-

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

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen 

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-/valitus-

ajan 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 260 euroa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  
 


