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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  to 9.4.2020 klo 8.00–9.15 
 
Paikka  sähköinen kokous 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas I varapuheenjohtaja (75–77 §) 
 Manu Friman  II ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Anneli Kuortti ” 
  
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Sakari Silén  ”               II varapuheenjohtaja (75–77 §) 
 Laura Enbuska-Mäki kunnanjohtaja, esittelijä 

Katri Rantakokko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
  
 
Poissa Heikki Pöyskö 
  
Laillisuus ja päätös- todettiin (75 §) 
valtaisuus 
 
Asiat 75–79 § 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus  
ja varmennus 
 
 

Anne-Mari Keimiöniemi  Katri Rantakokko 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus to 9.4.2020, kunnantalo 
 
 
  
 Minna Back-Tolonen Petteri Hirsikangas Jukka Korhonen 
   75–77 §  78–79 § 
 
 
Pöytäkirja yleisesti Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille pe 10.4.2020. 
nähtävänä 
  
 
 Katri Rantakokko 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

      

75 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

76 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

77 § Yhteistoimintamenettely koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa 

 

78 § Muut asiat 

 

79 § Kokouksen päättäminen 
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75 § 

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 7.4.2020 ja esityslista 8.4.2020 sähköpostitse. 

 
Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt sekä viranhaltijat ja 

kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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76 § 
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 Petteri Hirsikankaan. 
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77 § 
Yhteistoimintamenettely koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa  
 

Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin 

kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 3 ja 5 koh-

dassa tarkoitetut poikkeusolot. Valtioneuvosto on linjannut toimenpiteitä, 

joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä 

suojella riskiryhmiä. Linjauksilla on merkittäviä vaikutuksia kunnan toimin-

toihin, toiminnan keskeytyksistä ja erilaisista rajoituksista seuraa työvoima-

tarpeen tilapäistä muuttumista tai työnteon estymistä. 

 

Kunta on ryhtynyt toimenpiteisiin koronavirusepidemian suhteen 12.3.2020 

ja toiminut hallituksen 16.3.2020 julistamien poikkeusolojen mukaisesti. 

Kaikki toimenpiteet on tehty johtoryhmän keskustelujen pohjalta sekä har-

kinnan mukaan käytetty asiantuntijakonsultaatiota ja tehdyistä toimenpi-

teistä on toimitettu kunnanhallitukselle selonteot. Osa työntekijöistä on siir-

retty määräajaksi jo viikon 12 aikana muihin tehtäviin työnantajan ja kunta-

laisten asiakastarpeiden perusteella sekä hoiva- ja hoitotyön turvaa-

miseksi. Kunnan valmius- ja varautumistoimintojen ohella on käynyt sel-

väksi, että pandemian edetessä työvoiman tarve kasvaa sote-palveluissa, 

esim.  kunnan palveluasumisyksiköissä, koti- ja sosiaalipalveluissa. Joi-

denkin palveluiden osalta työ on tilapäisesti vähentynyt. Yhteistoimintame-

nettelyssä on tarkoitus kartoittaa kattavasti yksiköittäin vähentynyt ja li-

sääntynyt työntarve sekä kartoittaa mahdollinen korvaava työ. Ensisijai-

sesti suunnataan käytettävissä olevat ja vapautuvat resurssit pandemiati-

lanteen edellyttämällä tavalla, mutta samalla tulee arvioida tilanne ja varau-

tua mahdollisiin lomautuksiin.  

 

Työsopimuslain (TSL) 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työnantaja voi 

keskeyttää palkanmaksun, jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työ-

paikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai 

muun sen kaltaisen hänestä ja työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi. 

Työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 

14 päivältä ja määräaika lasketaan ensisijaisesti työnteon esteen alkami-

sesta. Mikäli työntekijälle järjestyy joksikin aikaa muita töitä, aika lasketaan 

tämän työn päättymisestä. Työntekijöitä tulee ohjeistaa ilmoittautumaan 

TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi hyvissä ajoin ennen palkattoman 

ajan alkamista. Kyseessä ei ole irtisanominen. Kunnallisessa viranhaltija-

laissa ei ole TSL 2:12.2 mukaista säännöstä. Kuntatyönantajat suosittele-

vat TSL 12 §:n soveltamista poikkeuksellisesti myös viranhaltijoihin henki-

löstön tasapuoliseen kohteluun perustuen. 

 

Kuntatyönantajan tulkinnan mukaan edellä kuvatun määräyksen edellytyk-

set täyttyvät koronapandemian vuoksi ainakin hallituksen linjauksen mu-

kaan suljetuissa yksiköissä.  
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Palkanmaksun keskeyttäminen ei ole kaikissa tapauksissa mahdollista, 

vaikka työ olisi vähentynyt tai loppunut. Tällaisissa tapauksissa kunnan on 

käynnistettävä tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä 

yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset koko kunnan 

henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt. Neuvotteluilla tavoitellaan 

niiden työntekijöiden ja viranhaltijoiden lomauttamista koko- tai osa-aikai-

sesti, joiden työ on tilapäisesti vähentynyt tai loppunut kokonaan. Lomau-

tusten toteuttaminen yhteistoimintalain 15 §:n mukaisesti edellyttää lomau-

tusilmoituksen tekemistä kuukautta ennen lomautusta. Työ-/virkasuhde 

säilyy voimassa lomautuksen ajan. Työntekijä-/viranhaltija tekee ilmoitus-

ajan töitä normaalisti, ellei häntä vapauteta työvelvoitteesta ja työnteki-

jälle/viranhaltijalle maksetaan ilmoitusajalta palkka. Ennen mahdollista lo-

mauttamista työnantajan on tarkasteltava huolellisesti lain edellyttämät 

mahdollisuudet järjestää työntekijälle/viranhaltijalle muuta työtä tai työnan-

tajan tarpeita vastaavaa koulutusta. 

 

Lain yhteistoiminnasta kunnissa 4 §:n mukaan työnantajan ja henkilöstön 

välisessä yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat: 

 

1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organi-

soinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien väli-

sessä yhteistyössä; 

2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olen-

naisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai 

liikkeen luovutusta; 

3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun 

sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suun-

nitelmia; sekä 

4. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaista-

mista, lomauttamista tai irtisanomista. 

Lain yhteistoiminnasta kunnissa 15 §:n mukaan yhteistoimintamenettelystä 

voidaan poiketa, jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön 

toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut 

ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä. Tällöin voidaan 4 

§:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 7 §:ssä tarkoitetussa asiassa tehdä 

päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä. Kuntatyönantajien mu-

kaan kunnallisen yhteistoimintalain 15 §:ää voidaan soveltaa koronaepide-

mian perusteella. Mikäli kunta joutuu tekemään lomautuksia koskevia pää-

töksiä, voidaan nämä tehdä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ilman yh-

teistoimintamenettelyprosessia tämän perusteella. Asia tulee kuitenkin kä-

sitellä yhteistoimintamenettelyssä viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita 

poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla 

työnantajan on selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syy. 
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Yhteistoimintamenettelyssä on neuvoteltava yli 10 työntekijän tai viranhalti-

jan enintään 90 päivää kestävistä koko- tai osa-aikaisista lomauttamisista 

vähintään 14 päivän ajanjaksona, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin 

sovita.  

 

Koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa kunnan yhteistoimintamenet-

telyn tavoitteet ovat: 

1. Kartoittaa kattavasti yksikkökohtainen työtilanne sekä siirtää työnteki-

jöitä/viranhaltijoita muihin tehtäviin tilapäisesti KVTES:n säännösten 

mukaisesti silloin kun se on kunnan kokonaisedun sekä toimintojen tur-

vaamisen kannalta järkevää.  

a. Ensimmäisenä turvataan jo tehtyjen määräaikaisten tehtäväsiirtojen 

jatkot, jotta hoito- ja hoivatehtäviin ei tule katkoksia. 

b. Toisena kartoitetaan koko kunnan osalta tehtävät ja resurssit sekä 

kohdennetaan näitä kunnan kokonaisedun mukaisesti tarkoituksen-

mukaisella tavalla (työntekijäpankki). 

2. Yksiköissä, jotka on suljettu valtioneuvoston päätösten mukaisesti eikä 

korvaavaa työtä ole tarjolla, sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 12 § 2 

momenttia ja kunnan palkanmaksuvelvollisuus päättyy 14 päivän kulut-

tua siitä, kun työnteko on tosiasiallisesti estynyt. 

3. Lomat, lomaraha-, säästö-, työntasaus-, ylityövapaat tms. pyritään so-

pimaan pidettäväksi mahdollisuuksien mukaan.  

4. Viimeisenä mahdollisena keinona päätetään henkilöstön lomauttami-

sista. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän/viranhaltijan, mikäli työsopi-

muslain, viranhaltijalain ja virka- ja työehtosopimuksen mukaiset edelly-

tykset lomauttamiselle täyttyvät. 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus  

1. päättää merkitä tiedoksi henkilöstöä koskevan toimintamallin koronavi-

ruspandemian vuoksi, 

2. päättää, että palkanmaksu voidaan keskeyttää työsopimuslain 2 luvun 

12 §:n perusteella edellä kuvatun toimintamallin mukaisesti, 

3. hyväksyy esittelyn mukaisen yhteistyömenettelyn tavoitteet, 

4. käynnistää henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavien muutosten 

vuoksi sekä tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä 

yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaiset koko kunnan henki-

löstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt (1. ja 4 mom.) ja 

5. nimeää työnantajan edustajiksi yhteistoimintaneuvotteluihin kunnanjoh-

tajan, hallintojohtajan, hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan sekä kaksi 

kunnanhallituksen edustajaa.  

Päätös Hallitus keskusteli yhteistoimintamenettelyn perusteista ja aloittamisesta.  

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi yhteistoimintaneuvottelui-

hin kunnanhallituksen edustajiksi hallituksen puheenjohtajan ja I varapu-

heenjohtajan sekä varalle II varapuheenjohtajan.  

 

Sakari Silén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.  
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78 § 
Muut asiat Hallitus keskusteli laajasti koronaviruksen etenemisen ennusteista ja sen 

aiheuttamista toimenpiteistä ja tilanteesta kunnassa (mm. tiedottaminen, 
suojaimet, toimintojen turvaaminen, vanhustyö, elinkeino ja yritysten tuet). 

 
Petteri Hirsikangas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.  
Hallitus valitsi toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Jukka Korhosen.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 § 
Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
  Valitusosoitus liitteenä nro 10. 
 



Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 9.4.2020  10 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät  75–79 § 

 
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 

valittamalla:  

 

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 

lukuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

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

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

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

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 

tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskir-

jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 

joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

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

alkamisen ajankohdasta. 

  



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

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

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

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 

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

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

asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran-

omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 

lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

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

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  


