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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 11.5.2020 klo 16.05–17.55 
 
Paikka  sähköinen kokous 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja (100–109 §) 
 Manu Friman  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Anneli Kuortti ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 
 Sakari Silén  valtuuston varapuheenjohtaja 
 Laura Enbuska-Mäki kunnanjohtaja, esittelijä 

Katri Rantakokko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
  
 
Poissa 
  
Laillisuus ja päätös- todettiin (97 §) 
valtaisuus 
 
Asiat 97–109 § 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus  
ja varmennus 
 
 

Anne-Mari Keimiöniemi  Katri Rantakokko 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 18.5.2020, kunnantalo 
 
 
 
 
 Minna Back-Tolonen  Manu Friman  
 
 
Pöytäkirja yleisesti Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille ti 19.5.2020. 
nähtävänä 
  
 
 
 Katri Rantakokko 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

      

97 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

98 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

99 § Yhteistoimintamenettelyn päättäminen ja neuvottelutuloksen hyväksyminen 
 

100 § Lomarahan vaihtaminen vapaaksi  

101 § Lainan myöntäminen Ylimuonion kylätoimikunnan hankkeeseen 
 

102 § Henkilöstöasia 
 

103 § Rekrytointi toimistosihteerin opintovapaan sijaisuuteen 

 

104 § Asiakirjoja tiedoksi  

 

105 § Kunnanhallituksen otto-oikeus 

 

106 § Koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten asteittainen purkaminen 

 

107 § Kunnanjohtajan katsaus 

 

108 § Muut asiat 

 

109 § Kokouksen päättäminen 
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97 § 

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 4.5.2020, asialista 6.5.2020 ja esityslista 
7.5.2020 sähköpostitse. 

 
Pj. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenki-

löt ja viranhaltijat sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kut-
sutuksi. 
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98 § 
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 Manu Frimanin. 
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99 § 
Yhteistoimintamenettelyn päättäminen ja neuvottelutuloksen hyväksyminen 
 

 Kunnanhallitus 9.4.2020, 77 § 
 

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  

harkinnan mukaan käytetty asiantuntijakonsultaatiota ja tehdyistä toimenpi-

teistä on toimitettu kunnanhallitukselle selonteot. Osa työntekijöistä on  

siirretty määräajaksi jo viikon 12 aikana muihin tehtäviin työnantajan ja 

kuntalaisten 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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 Kunnanhallitus 11.5.2020, 99 § 

Yhteistoimintaneuvotteluja on käyty ajalla 15.4.2020–7.5.2020. Neuvotte-
luissa on käyty läpi mm. määräaikaisten hoivatyön tehtäväsiirtojen jatko, 
siivous- ja ruokapalveluresurssien toimipistesiirrot, osastojen henkilöstöre-
surssit, työntekijäpankki ja henkilöstön mahdolliset lomauttamiset. Lisäksi 
on käsitelty, mitä kunnassa tarkoittaa työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 mo-
mentti palkanmaksuvelvollisuuden päättymisestä, jos työnteko on tosiasial-
lisesti estynyt.  

 
Neuvotteluissa on löydetty yhteisymmärrys toimista kunnanhallituksen 
asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi: 

 Osa määräaikaisista tehtäväsiirroista hoivatyöhön jatkuu 2.8.2020 

saakka. Siirrot tehdään työntekijöiden kanssa yhteistyössä neuvotel-

len. Palkkauksen osalta noudatetaan KVTES:n II luvun 10 §:n mu-

kaista menettelyä. Työajassa noudatetaan jaksotyöaikaa.   

 Siivous- ja ravitsemustyössä määräaikaiset toimipistesiirrot toteute-

taan oheismateriaalin mukaisesti korkeintaan 9.8.2020 saakka. 

 Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 mom. mukainen palkanmaksun 

keskeytys koskee kansalaisopiston opettajia, heille on maksettu 

kahdelta viikolta peruuntuneet tunnit. 

 Henkilöstö suunnittelee vapaiden pitämistä. 

 Lomautuksia ei tarvita, koska korvaavaa työtä on järjestynyt. 

 
Yhteistoimintaneuvottelujen pöytäkirjat toimitetaan oheismateriaalina.  

  
Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää 
1. hyväksyä neuvottelutuloksen,  
2. hyväksyä hoivatyön tehtäväsiirtojen jatkamisen 2.8.2020 saakka, 
3. hyväksyä siivous- ja ravitsemustyössä määräaikaiset toimipistesiirrot 

9.8.2020 saakka ja  
4. todeta yhteistoimintaneuvottelut päättyneiksi. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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100 § 
Lomarahan vaihtaminen vapaaksi  

 

KVTES:in 4. lukuun sisältyvien vuosilomasäännösten mukaan viranhaltija 

tai työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta 

lomarahaa, joka on 4–6 % lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun 

varsinaisesta kuukausipalkasta. Lomaraha maksetaan elokuun palkanmak-

sun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita. Lomarahamääräyksiä so-

velletaan myös opetus- ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusten 

piiriin kuuluviin mutta tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen piiriin 

kuuluviin ei. 

 

Kunnassa on käytetty mahdollisuutta lomarahan vaihtamiseen vapaaksi 
henkilökohtaisin sopimuksin vuoden 2017 loppuun saakka. Kunnanhallitus 
hyväksyi 28.5.2018 § 156 KVTES:iin ensimmäistä kertaa lisätyn liitteen 
määräaikaisesta sopimusmääräyksestä lomarahan vaihtamisesta lomara-
havapaaksi vuosille 2018–2019. Pääsopijajärjestöistä JHL ry, Jyty ja Tehy 
hyväksyivät liitteen 15 käyttöönoton ja esitetyn sopimuksen. Super ja Juko 
ilmoittivat, etteivät hyväksy sopimusta sellaisenaan. Työehtosopimuksen 
voimassaolo päättyi 31.3.2020 ja uuden sopimuksen neuvottelut ovat vielä 
kesken. Paikallisia sopimuksia ei voi tehdä, koska pääsopimus ei ole voi-
massa; vaihtoehtona on, että mietitään harkinnanvaraisten palkattomien 
virka- tai työvapaiden myöntämistä niille työntekijöille, jotka haluavat käyt-
tää vapaita.  
 

Kunnanhallitus päätti 9.4.2020, että yksi koronapandemiasta johtuvien yh-

teistoimintaneuvottelujen tavoite on, että lomat, lomaraha-, säästö-, työnta-

saus-, ylityövapaat tms. pyritään sopimaan pidettäväksi mahdollisuuksien 

mukaan. Yt-neuvotteluissa asiasta on keskusteltu.  

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kuntatyönantajilta saadun linjauksen mukaan kunta ei voi tehdä uusia pai-

kallisia VES-/TES-sopimuksia, koska pääsopimus ei ole tällä hetkellä voi-

massa. Tämän vuoksi työnantaja ei voi sopia paikallisesti, että henkilöstö 

vaihtaisi lomarahoja vapaapäiviin. Mikäli työntekijä haluaa pitää ylimää-

räistä vapaata esimerkiksi kesällä, voidaan esimiehen kanssa sopia harkin-

nanvaraisten palkattomien työ- tai virkavapaiden käytöstä kokonaistilan-

teen sen salliessa. 

 

Päätös Petteri Hirsikangas saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. 

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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101 § 

Lainan myöntäminen Ylimuonion kylätoimikunnan hankkeeseen 

Dnro 52/8.5.2020 

 

Ylimuonion Kylätoimikunta ry käynnistää toimintaa uudelleen ja hakee Lea-

der Tunturi-Lappi ry:n teemahankkeesta Kylät koreaksi –maisemointihan-

ketta. Sen kustannusarvio on 5 000 euroa sisältäen tositteellisia kustan-

nuksia 3 250 ja talkootyötä 1 750 euroa. Yhdistyksellä ei ole kassassa ra-

haa hankkeen toteuttamiseen ja koska hankerahoittaja tilittää hankerahan 

(3 250 euroa) jälkikäteen, kylätoimikunta pyytää kunnalta lainaa 3 250 eu-

roa hankkeen toteuttamiseen. Laina maksetaan kunnalle Leaderin loppu-

maksun jälkeen.  

 

Hankkeen tavoitteena on Ylimuonion vuoman perinnemaisemointi ja van-

han maalaismaisema vuoman niittypelloille. Hankkeen toimenpiteiden 

avulla mm. hidastetaan Utkujärven rannan rehevöitymistä ja mahdolliste-

taan "pörriäisen etsiminen". Kyläläiset osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin 

ja talkootöihin, joten sekä hankkeen aikana, että sen tulosten myötä yhtei-

söllisyys ja hyvinvointi lisääntyvät. Kyläläiset ovat olleet innolla mukana 

hankkeen valmistelussa ja sen innoittamana pöytälaatikossa ollut Ylimuo-

nion Kylätoimikunta ry on herätetty henkiin. Yhdistyksen aktiiveissa on mu-

kana eri-ikäisiä kyläläisiä, vauvasta vaariin.  

 

Ylimuonion kylästä löytyy laiduneläimiä, lampaita ja hevosia, jotka ovat 

myös osa kylän perinnemaisemaa. Tavoitteena on houkutella pienen mai-

semointityön avustamana vierailijoita ja kyläläisiä entistä enemmän tutustu-

maan kylään sekä sen asukkaisiin, lampaisiin ja hevosiin. Hankkeen tulok-

sista pääsee nauttimaan kuka tahansa, niin paikalliset kuin vapaa-ajan 

asukkaat ja matkailijat, koska se on avoin alue. Erityisesti alueen toivotaan 

kiinnostavan lapsiperheitä esim. katsomaan ja ruokkimaan lampaita. Lam-

mas on erittäin tehokas ja monipuolinen maiseman hoitaja sekä luonnon 

monipuolisuuden luoja.  

 

Pienimuotoisesti tätä on tehty jo kaksi vuotta ja nyt tarkoitus on ehostaa 

puitteita ja maisemointia. Tapanin talon kohdalla (kartta liitteenä) pusikot 

on syötetty lampaille ja joki näkyy jo. Hankkeen toiminta-alueen maisemaa 

on tarkoitus ylläpitää vähintään 5 vuotta ja maanomistajilta luvat on kysytty. 

Tavoitteena on jatkaa ja jopa laajentaa vastaavaa toimintaa ja tekemistä, 

jos kaikki menee hyvin. 

 

Hankkeen toimenpiteinä kesäkuun aikana aloitetaan raivaustyöt vuomalla 

n. 30 hehtaarin alueelta (liitteenä kartta) ja tulevan kesän aikana alueelle 

pystytetään lammasaidat (tolpat + verkot) sekä lampaille katos. 
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Hallintosäännön 46 §:n mukaan valtuusto päättää mm. lainan antamista 

koskevista periaatteista ja valtuuston 31.1.2013 § 14 mukaan lainan anta-

mista koskee varauksellinen suhtautuminen ja antolainat ratkaistaan ta-

pauskohtaisesti.  

 

Valtuusto on myöntänyt yksittäisiä lainoja eri hankkeisiin, mutta kunta ei 

ole luotonantaja. 

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Ylimuonion Kylätoimi-

kunta ry:lle 3 250 euroa antolainaa, mikäli Leader Tunturi-Lappi myöntää 

hankerahoituksen maisemointiin. Lainaehdoista päättää kunnanhallitus.  

 

Mikäli hanke keskeytyy, rahoittava viranomainen hylkää tukea haettuihin 

kustannuksiin tai perii tukia takaisin, Ylimuonion Kylätoimikunta ry:n hallitus 

on vastuussa ja velvoitettu maksamaan annetun lainan kokonaisuudes-

saan takaisin kunnalle.  

 

Kunnanhallitus päättää lainaehdoista. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen sillä muutoksella, että antolaina-

summa on 3 300 euroa kylätoimikunnan päivitetyn esityksen mukaan. 
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103 § 

Rekrytointi toimistosihteerin opintovapaan sijaisuuteen 

 

Kunnanhallitus päätti myöntää 102 §:ssä hallinto-osaston toimistosihtee-

rille opintovapaan ajalle 3.8.2020–31.7.2021. Hän on myös ilmoittanut ha-

kevansa vuosilomaa ajalle 1.8.2021–31.8.2021. 

 

Opintovapaalle jäävä henkilö työskentelee pääasiassa palkanlaskennassa 

osana taloushallintoa. Taloushallinnossa työskentelee myös taloussihteeri 

ja toinen toimistosihteeri, jonka työtehtäviin kuuluu mm. reskontran hoita-

minen.  

 

Yleishallinnosta tai muilta toimialoilta ei ole siirtää resurssia täydentämään 

taloushallinnon tiimiä. Muiden toimialojen resurssit kartoitettiin viikolla 19.  

 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan hallitus päättää henkilöstönsä virka- ja työ-

vapaan myöntämisestä ja sijaisen valitsemisesta.  

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää rekrytoida sijaisen toimistosihteerin poissaolon 

ajaksi 3.8.2020–31.8.2021. 

 

Määräaikaiseen työsuhteeseen sovelletaan samoja ehtoja kuin tehtävää 

hoitavan toimistosihteerin palvelussuhteessa.  

 

Kunnanhallitus delegoi vastuun rekrytointiprosessin hoitamisesta ja sijai-

sen valinnasta hallintojohtajalle.  

 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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104 § 
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 14 merkityt asiakirjat ja 
mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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105 § 
Kunnanhallituksen otto-oikeus 
 

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat lautakuntien pöytäkirjat, joihin 
on mahdollista käyttää vielä otto-oikeutta: 

 elinkeinolautakunnan kokous 21.4.,  

 sivistyslautakunnan kokous 27.4. ja  

 sosiaalilautakunnan kokous 4.5. 

Kunnanhallitukselle on toimitettu viranhaltijapäätökset ajalta 6.12.2019–
6.5.2020 kunnanjohtajalta, hallintojohtajalta ja taloussihteeriltä. 
 
Lisäksi hallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat, joihin ei voi enää 
käyttää otto-oikeutta: 

 elinkeinolautakunnan kokous 4.2., 

 sivistyslautakunnan kokoukset 26.2. ja 25.3., 

 teknisen lautakunnan kokoukset 21.1., 25.2. ja 24.3. 
 

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. 
 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitus-
menettelyä koskevia asioita; 

2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoi-
men asioita; 

3. 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asi-
oita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. 

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-oikeuttaan elinkeinolautakunnan 21.4., sivis-
tyslautakunnan 27.4., sosiaalilautakunnan 4.5. kokousten päätöksiin tai toi-
mitettuihin viranhaltijapäätöksiin. 

 
Päätös Hallitus keskusteli viranhaltijapäätösten tiedottamistavasta ja hyväksyi  

esittelijän ehdotuksen. 
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106 § 

Lisäasia 
Koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten asteittainen purkaminen 
 

Valtioneuvosto teki 6.5. periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin 
hallinnan hybridistrategiaksi. Päätös ohjaa viranomaistoimien valmistelua 
ja sen pohjalta valmistellaan vielä tarkentavia säädös- ja päätösesityksiä ja 
annetaan tarkempaa ohjeistusta. Hallituksen toimilla pyritään estämään 
viruksen leviämistä, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojele-
maan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Tavoitteena on, että hybri-
distrategian avulla epidemiaa onnistutaan tehokkaasti hillitsemään niin, 
että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja 
perusoikeuksien toteutumista. 
 
Nykyisistä rajoituksista pyritään siirtymään tilanteeseen, jossa rajoitukset ja 
suojelutoimenpiteet kohdistuvat 

 suuriin yleisötilaisuuksiin,  

 riskitasoltaan korkeimmaksi arvioituun ravintolatoimintaan, erityi-
sesti yökerhoihin sekä asiakaspaikoiltaan suurimpiin tai tiloiltaan 
tiiveimpiin ravintoloihin, 

 matkustuksesta aiheutuvaan viruksen leviämiseen uudelleen Suo-
meen erityisesti korkeamman riskitason maista,  

 ikäihmisten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden suojaami-
seen,  

 epidemian aikana omaksuttujen hygieniaa, sosiaalisia etäisyyksiä 
ja muiden huomioon ottamista koskevien käytäntöjen ylläpitämi-
seen.  

Viranomaiset jatkavat väestön ohjeistusta tämän tukemiseksi. 
 
Kun rajoitustoimia vähitellen poistetaan, epidemian kehittymistä ja tervey-
denhuollon kuormittumista seurataan ja arvioidaan tarkasti. Rajoituksien 
purkamisen tilanne 4.5. on seuraava: 

 Rajaliikenteen säädösperusteisia rajoituksia puretaan 14.5.2020 
alkaen niin, että sallitaan Schengenin sisärajat ylittävässä liiken-
teessä työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkalii-
kenne sekä muu välttämätön liikenne.  

 Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ja 
ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Sisäministeriö 
laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaami-
sesta. Suomi pitää tärkeänä, että rajaliikenteen rajoitusten purkutoi-
mia koordinoidaan EU-tasolla. 

 Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020 
edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purkamisen vaikutukset ja 
myöhempi yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat. Tämä 
edellyttää lainsäädännön muokkaamista siten, että toiminnalle voi-
daan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koske-
via rajoituksia. Lainsäädäntöehdotukset tuodaan hallituksen käsitte-
lyyn viimeistään 13.5.2020. 
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 Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia 
noudattaen. 

 Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjär-
jestelyin. 

 Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan 
välittömästi. 

Seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain: valtion 
ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot,  
kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat 
ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen 
kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. 
 
Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään halli-
tuksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti ja 
 

 Kokoontumisrajoituksia on tarpeen edelleen asettaa. Epidemiologi-
sen arvion perustella on mahdollista lieventää henkilömäärärajoi-
tusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen 
toistaiseksi. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun men-
nessä. 

 50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontu-
misten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös 
yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kult-
tuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnolli-
sissa tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, 
kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden 
osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turva-
etäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille näiden rajoi-
tusten toimeenpanemiseksi tartuntataudin leviämisen ehkäise-
miseksi tartuntatautilain nojalla. 

 Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivis-
tystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Sen jäl-
keen 14.5. alkaen edellä mainittujen oppilaitosten tilojen käyttöä 
opetukseen hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Lä-
hiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Valtio-
neuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkea-
kouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivis-
tystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta 
lukukauden loppuun. 

 Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat rajoitukset ovat voi-
massa 13.5. asti, jonka jälkeen näiden oppilaitosten tilat avataan 
vastaavasti lähiopetukselle. 

 Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Suositusta arvioidaan uudelleen 
kesän jälkeen. 

 Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja 
mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään 
kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa. 
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 Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksi-
köissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan 
kerran kesäkuun loppuun mennessä. Esimerkiksi hoivayksiköissä 
etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mah-
dollistamiseksi. 

Lähde: Valtioneuvosto 4.5.2020, https://valtioneuvosto.fi 
  
Kunnassa on toistaiseksi onnistuttu epidemian hallitsemisessa erinomai-
sesti ja tavoitteena on edelleen sitoutuneesti hallituksen linjauksia noudat-
tamalla pitää se otteessa. Hallituksen ja toimivaltaisten viranomaisten anta-
mia ohjeita noudatetaan ja tilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti. Kai-
kissa asteittain avattavissa tiloissa, toimipisteissä ja toiminnoissa tehoste-
taan siivousta, ohjeistetaan käyttäjiä huolehtimaan hygieniasuosituksista ja 
valvotaan kokoontumisrajoitusten toteutumista. Kunnan tilojen ja laitteiden 
käyttäjiltä edellytetään vastuullista toimintaa ja ohjeiden noudattamista. 
Tarpeen vaatiessa ohjeistuksia ja rajoituksia muutetaan. Kunta odottaa li-
sätietoja ja -ohjeita käytännön toimista. Rajoitusten purkamisten käytän-
nönjärjestelyihin liittyviä tietoja ja ohjeita täydennetään sen mukaan kun-
nan verkkosivuilla www.muonio.fi/koronavirus.  
 
Kunnan laajennettu johtoryhmä on kokoontunut 8.5. ja sopinut käytännön 
koronarajoituksien purkamisen linjauksista. Tämän perustella viedään kun-
nanhallitukselle seuraava suunnitelma: 

 
Sivistystoimi 

Koulut ja varhaiskasvatus 

 Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestet-
tävä esiopetus pidetään toiminnassa.  

 Perusopetus siirtyy lähiopetukseen 14.5.2020 ja koulutyö jatkuu 
opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen suunnittelu ja to-
teuttaminen perustuvat lainsäädäntöön, opetussuunnitelman perus-
teisiin ja paikalliseen opetussuunnitelmaan.  

 Opetuksessa pyritään ensisijaisesti noudattamaan lukujärjestystä ja 
järjestämään oppilaille turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. 
Koulujen toiminnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tar-
tuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät terveysviranomais-
ten ohjeet. Opetushallitus on ohjeistanut oppilaitoksia käytännön 
järjestelyissä ja esimerkiksi poissaoloista.  

 Esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukai-
sessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hä-
nelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Läh-
tökohtaisesti kaikki oppilaat palaavat koulun lähiopetukseen 
14.5.2020, mutta sairaana ei saa tulla kouluun. Opetusta ei voida 
jatkaa etäopetuksena, vaikka opetuksen järjestäjä tai huoltaja sitä 
haluaisivat. 

  

https://valtioneuvosto.fi/
http://www.muonio.fi/koronavirus


Muonion kunta   Esityslista/  8/2020 156 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
    
    11.5.2020 
 
  
 

 Koulu alkaa klo 8.45. Luokkakohtaiset sisäänkäynnit, naulakot ja 
WC:t on merkitty. Henkilökunta on oppilaita vastassa ja kouluun tul-
lessa heidät ohjataan suoraan omaan luokkaansa odottamaan kou-
lupäivän alkua. Kukin luokka on koko koulupäivän samassa 
omassa tilassa – opettajat liikkuvat tarvittaessa. Luokat on järjes-
tetty niin, että oppilaat istuvat mahdollisimman väljästi. Myös ruo-
kailu tapahtuu omassa luokkatilassa, lukuun ottamatta 6. luokkaa, 
joka ruokailee ruokasalissa. Välitunnit on porrastettu ja luokille on 
jaettu oma alue koulun pihasta. Koulun päättymistä on porrastettu 
tarpeen mukaan hallitun koulusta poistumisen turvaamiseksi.  

 Koulukuljetus, koulupäivien kulku ja opetuksen järjestäminen: Kou-
lukuljetuksiin on järjestetty lisävuoroja ja -järjestelyjä, jotta kuljetuk-
siin saadaan väljyyttä. Oppilaita ohjataan istumaan penkeille väl-
jemmin ja välttämään lähikontakteja koulukuljetuksessa. Koulukul-
jetuksen saapumis- ja lähtöpaikat jaetaan koulualueelle useampaan 
pisteeseen. 

 Koulun tilojen siivousta on tehostettu myös koulupäivän aikana. 
Koulu tiloja ei käytetä koulun ulkopuoliseen toimintaan kevään ai-
kana.  

 Koulussa korostetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Tarpeetto-
mia fyysisiä kontakteja vältetään. 

 Koulujen osalta oppilaita ja huoltajia tiedotetaan käytännön järjeste-
lyistä Wilman kautta. Luokanopettajat ja luokanvalvojat ilmoittavat 
kunkin luokan omat aikataulut erikseen. 

 Aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään tarpeen mukaan, 
mutta muita kerhoja ei järjestetä. 

Lukio, ammattioppilaitos ja vapaa sivistystyö 

 Lukio ja ammattioppilaitos Lappia jatkavat etäopetusta ja –opiske-
lua lukuvuoden loppuun asti. Opiskelijoita ohjeistetaan kuten tähän-
kin asti. 

 Ylioppilasjuhlista ja päättäjäisistä tiedotetaan lisää mahdollisimman 
pian. 

 Kansalaisopiston kurssitoiminta on jäänyt kesätauolle. 

Vapaa-ajan toiminta 

 Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kiel-
letty hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti. Näin ollen 
kunta ei tule järjestämään suuria yleisötilaisuuksia kesän aikana ja 
pienemmissäkin julkisissa kokoontumisissa (kulttuuri-, harraste-, 
liikunta- ja urheilutapahtumat, rajatut sisä- ja ulkotilat) noudatetaan 
50 hengen kokoontumisrajoitusta. Tilanne arvioidaan uudelleen ke-
säkuun loppuun mennessä.  

Kirjasto ja kulttuuri 

 8.5.2020 alkaen aloitetaan kirjojen uloslainaus. Varatuista aineis-
toista tehdään kirjakassi valmiiksi noutoa varten.  

 Kirjastossa on tehty valmisteluita ja mm. rajattu alueita sekä asen-
nettu suojapleksejä; asiakas-WC ei ole toistaiseksi käytössä. Hy-
gieniaohjeita noudatetaan mm. turvavälitarroin, käsidesein ja tehos-
tetulla siivouksella. Palautusluukku on otettu takaisin käyttöön, 
mutta omatoimikirjasto pysyy toistaiseksi kiinni. 

 Kirjasto avautuu 1.6.2020.  
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 Yhteispohjoismaisen kirjastoauton osalta odotetaan toimivaltaisen 
viranomaisen lisäohjetta (Ruotsin ja Norjan viranomaislinjaukset).  

 Kotiseutumuseo aukeaa heinäkuun alussa.  

 Kulttuuritarjontaa pyritään järjestämään kesällä ulkoilmassa ko-
koontumisrajoitusten ja muiden viranomaissuositusten puitteissa. 
Aukioloajoista ja kulttuuritarjonnasta tiedotetaan myöhemmin lisää. 

Nuorisotoimi 

 Nuorisotoimen leirit on alustavasti siirretty pidettäväksi syyslomalla. 

 Pyritään tarjoamaan ulkona järjestettäviä kesäkerhoja lapsille ja 
nuorille.  

 Nuorisotila Tippala aukeaa 1.6.2020 kesän aukioloaikoja noudat-
taen.  

Liikuntatoimi 

 Talviulkoilureittien ylläpito on lopetettu kauden päätyttyä. 

 Metsähallitus avaa taukopaikkoja ja tupia 1.6.2020 alkaen. 

 Liikuntasali ja kuntosali toimivat 1.6. alkaen ajanvarauksella. Vuorot 
ajoitetaan väljästi siten, että mahdollisia välisiivouksia voidaan 
tehdä ja ihmisten välisiä fyysisiä kontakteja välttää.  

 Kaukalossa sijaitsevan hiekkatekonurmen/tenniskentän ajanvaraus 
on vaihtoaition postilaatikon vihossa. Tennisverkko asennetaan il-
mojen lämmitessä ja kun ässäkenttä on sulanut lumesta. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

 Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksi-
köissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan 
kerran kesäkuun loppuun mennessä, Marjapaikan ja Ojusniityn 
sekä Karpalon vierailukiellot pysyvät voimassa toistaiseksi. Hoi-
vayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kon-
taktien mahdollistamiseksi. Asiakkaita ja asiakkaiden lähiomaisia 
tiedotetaan käytännön järjestelyistä mahdollisimman pian, ja mm. 
vierailurajoituksiin liittyvistä linjauksista tiedotetaan niin ikään, kun 
näihin tulee päivitettävää.  

 Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja 
mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään 
kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa. Kunta 
tiedottaa käytännön suosituksista enemmän, kun näihin tulee päivi-
tettävää.  

 Kunta järjestää myös kesän ajan ruoka-, päivittäistavara- ja lääke-
kuljetukset yli 70-vuotiaille ja muille karanteenia vastaavissa olo-
suhteissa oleville kotiin, mikäli henkilöllä ei ole omia sosiaalisia kon-
takteja tätä tekemään. 

 Ikäihmisten +65 toimintatuokiot on kesän ajalta peruttu. 

Kyläpirtti 

 Kyläpirttiä voi varata 1.6. alkaen kuitenkin siten, että varauksia voi 
tehdä ainoastaan alle 50 osallistujan tilaisuuksille.  

 Jo tehdyt varaukset pysyvät voimassa, mutta mikäli aiemmin varat-
tua vuoroa ei tarvita, vuoro pyydetään perumaan. Näin pystytään 
suunnittelemaan mm. siivouksen tarve. 
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Työpaja 

 Työpajan toiminta käynnistyy 1.6.2020.  

 Työpajan kirpputori on siirtynyt kesätauolle ja pysyy näin ollen 
kiinni.  

 Torstaitorin toimintaa suunnitellaan alkavaksi 24.6.2020, mikäli ti-
lanne sen sallii. Torstaitorien osalta odotetaan vielä toimivaltaisen 
viranomaisen tarkempia ohjeita.  

Muut kunnan palvelut 

 Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi ja kunnan henkilöstö tekee etä-
töitä edelleen mahdollisimman paljon. Vain välttämättömät työtehtä-
vät hoidetaan paikan päällä, muilta osin työtehtävien hoitamisessa 
käytetään etäyhteyksiä, puhelinta ja sähköpostia.  

 Kotimaan virkamatkoissa käytetään tarkkaa harkintaa, ulkomaan 
virkamatkoja ei toistaiseksi tehdä. Suositusta arvioidaan uudelleen 
kesän jälkeen. 

 Etätyösuosituksen noudattaminen vaikuttaa kunnanviraston auki-
oloaikoihin: Kunnanviraston ovet aukeavat 3.8.2020 alkaen tai kun-
nes toisin ilmoitetaan. 

 Kunnanvirastolla ja Virtu-pisteellä voi asioida ajanvarauksella. 

 Postia voi jättää kunnan viraston ulko-ovella olevaan postilaatik-
koon.  

 Virallinen ilmoitustaulu on klo 8.30 - 15.30 teknisen toimiston etei-
sessä. Siellä on myös TE-palveluiden lomakkeita, joilla voi ilmoit-
tautua työnhakijaksi.  

 Toimielinten kokouksissa suositaan sähköistä kokouskäytäntöä 
mahdollisuuksien mukaan. 

Muut rajoitukset 

 Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa ulkorajaliikenteen rajoituksia 
14.6.2020 asti. Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä salli-
taan 14.5.2020 alkaen työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva 
työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Työmatkan välttä-
mättömyyden perustelua ei enää tarvita. 

 Suomeen saapuvan henkilön tulee 14 vuorokauden ajan noudattaa 
omaehtoista karanteenia. 

Ehdotus kunnanjohtaja   
Kunnanhallitus ottaa lisäasian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa ja mer-
kitsee tilanteen sekä suunnitellut toimenpiteet tiedoksi. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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107 § 
Kunnanjohtajan katsaus 

 

Kunnanjohtaja selosti katsauksessaan mm. 

1. Enontekiön lentokentän ajankohtainen tilanne ja toimintasuunnitelman 
laatiminen yhteistyössä Enontekiön kunnan kanssa. 

2. SOTE-valmistelun ajankohtainen tilanne. 
3. Lapin liiton ylimääräinen EAKR-haku 31.5.2020 mennessä. 
4. Älykylä- konsepti. 
5. Tornionlaakson Neuvoston kannanotto rajoituksiin valtakunnanrajoilla.  

 
Päätös  Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
 
 
108 § 
Muut asiat Ennen kokouksen alkua Vesiosuuskunta Aarian hallituksen puheenjohtaja 

Kirsti Vesikukka esitteli etäyhteydellä kunnanhallitukselle ja viranhaltijoille 
hankkeen tilannetta. Hän toimittaa pyydettyjä lisäselvityksiä päätöksente-
koa varten. Kaikki kunnanhallituksen jäsenet eivät olleet tilaisuudessa 
läsnä (poissa Keimiöniemi ja Hirsikangas).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
109 § 
Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen.  

 

  Valitusosoitus on liitteenä nro 15. 
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 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 11.5.2020  15 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät  97–98, 100–101 ja 104–109 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  99 ja 102–103 
 

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  99 ja 102–103 
 

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.  


