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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 20.5.2019 klo 17.02–17.20 
 
Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Hekla Muotka ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 Anneli Kuortti varajäsen (Sakari Silénin tilalla) 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  hallintosuunnittelija, pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa  Sakari Silén  varapuheenjohtaja 
  
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (141 §) 
 
Asiat 141–146 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus ti 21.5.2019, kunnantalo 
 
 
 
 
 Minna Back-Tolonen  Hekla Muotka 
 
Pöytäkirja on ollut  
yleisesti nähtävänä Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille ke 22.5.2019. 
 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista      

141 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

142 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

143 § Kunnanjohtajan virkavaali 

 

144 § Sivistystoimen täyttölupahakemukset 

 

145 § Muut asiat 

 

146 § Kokouksen päättäminen 

 
 
 
 
 
 
  



Muonion kunta   Esityslista/  8/2019     209  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    20.5.2019 
 
 
 
141 § 
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 13.5.2019 ja esityslista 15.5.2019 sähköisesti. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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142 § 
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 Hekla Muotkan. 
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143 § 
Kunnanjohtajan virkavaali 
Dnro 39/20.2.2019 
 

 Kunnanhallitus 18.2.2019, 48 § 
 

Valtuusto hyväksyi 11.2. kunnanjohtaja Lasse Peltosen irtisanoutumisen 
kunnanjohtajan virasta 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.  
 
Viranhaltijalaki edellyttää, että virkasuhteeseen otetavalla on lisäksi erik-
seen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Yleiset nimitys-
perusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 
  
Kunnanvaltuusto päätti 11.2.2019 § 4, että kunnanjohtajan virkaan valitta-
valta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja lisäksi monipuolista 
kunnallishallinnon ja –talouden tuntemusta ja kokemusta. Lisäksi kunnan-
valtuusto päätti, että kunnanjohtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan 
virkasuhteeseen ja koeaika on 6 kuukautta. 
 
Hallitus julistaa viran haettavaksi, koska valinnasta päättää valtuusto. Halli-
tus päättää koeajan määräämisestä ja Kunnallisen yleisen virka- ja työeh-
tosopimuksen II-luvun 17 §:n mukaan kunnan asianomainen viranomainen 
voi harkintansa mukaan päättää mm. kunnanjohtajan palkasta. Harkinnan-
varaisesta palkasta päättää kunnanhallitus (hallintosääntö). 
 
Valtuusto päätti 15.6.2017 § 66 kunnan ilmoitusmenettelystä. Hallinto-
säännön mukaan hallitus, lautakunta tai osaston päällikkö ratkaisee ilmoi-
tuksen julkaisemisen valtuuston ilmoitusmenettelypäätöksen perusteella. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi valtuuston päättä-
min kelpoisuusvaatimuksin. Virka täytetään toistaiseksi. 
 
Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus 
määräytyy kokonaispalkkauksena ja hakukuulutukseen laitetaan maininta 
palkkatoivomuksen esittämisestä. Virkaan valittavalta edellytetään sujuvaa 
englannin ja ruotsin kielitaitoa. Edellytyksenä on myös ajokortti ja oman au-
ton käyttömahdollisuus. 
 
Lisäksi kunnanhallitus nimeää rekrytointiryhmän, johon nimetään valtuusto-
ryhmien puheenjohtajat ja hallintojohtaja. Rekrytoinnista käytetään ulko-
puolista rekrytointiasiantuntijaa hakuprosessin aikana haastatteluissa ja 
soveltuvuusarvioinneissa. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisim-
man pian. 

— — 
 

 Kunnanhallitus 15.4.2019, 113 § 
 

Kunnanjohtajan virka on haettavana 22.3.2019–14.4.2019. Hakukuulutus 
julkaistiin kunnan, TE-palveluiden ja Kuntalehden verkkosivuilla sekä Lapin 
Kansassa ja Kalevassa. 
 
Kunnanhallitus nimesi rekrytointiryhmän ja hyväksyi ulkopuolisen asiantun-
tijan käyttämisen hakuprosessin aikana. 
 
Alustavan aikataulun mukaan haastattelut suoritetaan 29.4.2019 ja sovel-
tuvuusarvioinnit suoritetaan sen jälkeen. 

 
 Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että rekrytointiryhmä yhdessä MPS:n asiantuntijan 
kanssa valitsee haastateltavat ja soveltuvuusarviointeihin lähetettävät hen-
kilöt.  

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen, sillä lisäyksellä, että rekrytointi-

ryhmä suorittaa myös haastattelut. Lisäksi nuorisovaltuusto voi asettaa 
edustajansa haastatteluihin. 

  
  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

 
— — 

 

 Kunnanhallitus 6.5.2019, 124 § 
 

Kunnanjohtajan virkaan hakivat määräaikaan 14.4. mennessä Päivi Alaoja, 
Tommi Anttonen, Matti-Mikael Cedervall, Laura Enbuska-Mäki, Tom Ju-
hani Kristian Gröhn, Jukka Ilomäki, Antti Kastinen, Susanne Kuntz, Olavi 
Lakkala, Jani Leppäjärvi, Hannu Lohvansuu, Kari I. Mattila, Samuli Mik-
kola, Matti Pulkkinen, Kai Puro, Olli-Pekka Salminen, Maarit Sihvonen ja 
Esa-Pekka Virta. Laila Nikunlassi on antanut suostumuksen virkaan.  

Rekrytoinnista vastaava työryhmä kokoontui 17.4. ja valitsi 29.4. suoritet-
tuihin haastatteluihin Laura Enbuska-Mäen, Kari I. Mattilan, Samuli Mikko-
lan ja Olli-Pekka Salmisen. Salminen ilmoitti, ettei voi osallistua haastatte-
luun. 

Haastattelijoina työryhmästä paikalla olivat Manu Friman, Hanna Huhta-
mäki, Anne-Mari Keimiöniemi ja Pentti Reponiemi sekä hallintojohtaja, 
nuorisovaltuuston edustaja Sini Silén ja MPS:n asiantuntija Seppo Kangas. 

Henkilöarviointiin valittiin Laura Enbuska-Mäki ja Kari I. Mattila. Henkilöar-
vioinnit suoritetaan 13.5.2019 mennessä, jolloin valtuutetuille, varavaltuu-
tetuille, kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenille järjestetään 
iltakoulu tulosten esittämiseksi. Henkilöarviointiin valitut hakijat kutsutaan 
myös tilaisuuteen. 
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Yhteenveto hakijoista toimitetaan kokoukseen. 

  Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. 

 Ehdotus  puheenjohtajan selostuksesta 

Asia siirretään ylimääräiseen kunnanhallituksen kokoukseen 20.5., koska 
henkilöarvioinnin tulokset ovat tuolloin käytössä. 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
— — 
 

 Kunnanhallitus 20.5.2019, 143 § 
 

Kunnanhallitus päätti 6.5.2019, että kunnanjohtajan virkavaalia koskevan 
esityksen tekeminen siirretään kunnanhallituksen ylimääräiseen kokouk-
seen 20.5.2019, koska henkilöarvioinnin tulokset ovat tuolloin käytössä. 
 
Valtuuston, hallituksen ja tarkastuslautakunnan iltakoulu kunnanjohtajan 
rekrytoinnista järjestettiin 13.5.2019. Hakijoista Laura Enbuska-Mäki oli ilta-
koulussa esittäytymässä ja luottamushenkilöillä oli mahdollisuus esittää 
hänelle kysymyksiä, Kari I. Mattila toimitti videotervehdyksen iltakouluun. 
Esittäytymisten jälkeen henkilöarviointien tulokset esiteltiin luottamushenki-
löille. 
 
Kari I. Mattila on 20.5.2019 ilmoittanut vetävänsä pois hakemuksensa kun-
nanjohtajan virkaan. 
 
Yhteenveto hakijoista on toimitettu sähköisesti valtuutetuille, kunnanhalli-
tukselle ja tarkastuslautakunnalle 3.5.2019. 
 

 Ehdotus puheenjohtajan selostuksesta 
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kunnanjohtajaksi koulu-

tuksen, tehtävän kannalta olennaisen työkokemuksen, haastatteluissa saa-
tujen tietojen sekä henkilöarvioinnin perusteella Laura Enbuska-Mäen. 
Kunnanjohtajan virkasuhde alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan. 

 
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja kokonaiskuukausi-
palkka on 6 200 euroa.  
 
Valinta on ehdollinen. Valitun tulee 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista toimittaa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.  
 
Virkaan valitun kanssa tehdään johtajasopimus, joka tuodaan valtuustoon 
myöhemmin. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi puheenjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.  
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144 § 
Sivistystoimen täyttölupahakemukset 
Dnro 93/10.5.2019 
 

Sivistyslautakunta on 8.5.2019 § 62 hakenut kunnanhallitukselta lupaa 
täyttää erityisopettajan virka 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. 
 
Lisäksi sivistyslautakunta on 27.2.2019 § 32 anonut kunnanhallitukselta 
lupaa julistaa haettavaksi ja täyttää perusopetuksen matematiikan, kemian 
ja fysiikan päätoimisen tuntiopettajan virka 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. 
Kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan 18.3.2019. Sivistystoimenjohtaja 
on 17.5.2019 hakenut kyseiseen tehtävään muutettua täyttölupaa siten, 
että tehtävä täytetään perusopetuksen matematiikan ja fysiikan päätoimi-
sen tuntiopettajan virkana 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. 
 
Tehtäviin on varattu määräraha sivistystoimen talousarvioon. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myöntää sivistyslautakunnan hakeman täyttöluvan erityis-
opettajan virkaan 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. 

 
 Muutettu 
 ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myöntää sivistyslautakunnan ja sivistystoimenjohtajan ano-
mat täyttöluvat. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
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145 § 
Muut asiat 

Keskusteltiin tulevan kunnanjohtajan perehdyttämisestä ja tukemisesta 
työssään. 
 
Lisäksi kunnanhallitus keskusteli lautakuntien kokouskutsujen ja esityslis-
tojen toimittamisesta varajäsenille sekä lautakuntien ohjeistamisesta.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
146 § 
Kokouksen päättäminen 
 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  Valitusosoitus liitteenä nro 19.  

 



 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 20.5.2019  19 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät  141-146 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät   
 

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   
 

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 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  
 


