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Kunnanhallituksen kokous
Aika

ma 19.8.2019 klo 15.00–16.10

Paikka

kunnantalon valtuustosali

Läsnä

Anne-Mari Keimiöniemi
Manu Friman
Minna Back-Tolonen
Jukka Korhonen
Anneli Kuortti
Juha Niemelä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
varajäsen
(Petteri Hirsikankaan tilalla)

Kosti Hietala
Sakari Silén
Katri Rantakokko
Elli Rauhala

valtuuston varapuheenjohtaja
”
”
hallintojohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Petteri Hirsikangas
Heikki Pöyskö
Hannaleena Huhtamäki

jäsen
”
valtuuston puheenjohtaja

Poissa

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

todettiin (202 §)

Asiat

202–220 §

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Anne-Mari Keimiöniemi
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

ma 26.8.2019, kunnantalo

Minna Back-Tolonen
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Elli Rauhala
pöytäkirjanpitäjä

Jukka Korhonen

Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille ti 27.8.2019.

Elli Rauhala
pöytäkirjanpitäjä
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Asialista
202 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

203 §

Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta

204 §

Ero luottamustoimista

205 §

Jäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan

206 §

Jäsenen valitseminen lukion johtokuntaan

207 §

Kunnanjohtajan virkavaalin vahvistaminen

208 §

Kunnan pankkitilien käyttöoikeudet ja luottokortti

209 §

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian ja kunnan välinen
elinvoimapoliittinen kumppanuussopimus

210 §

Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla –hanke

211 §

Hanketyöntekijän rekrytointi

212 §

Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

213 §

Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta

214 §

Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain muuttamisesta

215 §

Toimikunnat ja työryhmät

216 §

Teknisen toimen täyttölupahakemus

217 §

Poikkeamishakemus käyttötarkoituksen muuttamiseksi loma-asunnosta omakotitaloksi

218 §

Lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-2023

219 §

Muut asiat

220 §

Kokouksen päättäminen
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202 §
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. Voimassa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä
koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä (90 §).
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mahdollisuuksien 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 kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 §)
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin
asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään.
Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushenkilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §).
Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsutaan
koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen
kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laaditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan
kunnan verkkosivuilla.
Kokouskutsu on toimitettu 12.8.2019 ja esityslista 14.8.2019 sähköisesti.
Pj.

Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
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203 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta
Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan 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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204 §
Ero luottamustoimista
Dnro 79/15.4.2019
Katriina Sieppi on 15.4.2019 saapuneella hakemuksellaan anonut eroa
sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja lukion johtokunnan jäsenyydestä.
Perusteluna Sieppi on 2.8.2019 esittänyt sen, että aika ei ansiotyön ja henkilökohtaisten syiden vuoksi riitä asioihin perehtymiseen.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee Katriina Siepin eroanomuksen tiedoksi ja myöntää hänelle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja lukion johtokunnan jäsenyydestä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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205 §
Jäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan
Myöntäessään eron Katriina Siepille sivistyslautakunnan jäsenyydestä valtuuston tulee valita uusi jäsen sivistyslautakuntaan
Valtuusto on valinnut sivistyslautakunnan aiemmin seuraavasti:
jäsen
Petri Sinikumpu
Mikael Heikkilä
Aki Jauhojärvi
Emma Lehtonen
Markku Rauhala
Katriina Sieppi
Johanna Jäntti

varajäsen
Raimo Alaoja
Tommi Taimi
Hekla Muotka
Maria Roimaa
Elina Korhonen
Kari Malila
Matti Myllykangas

Sinikumpu toimii puheenjohtajana ja Heikkilä varapuheenjohtajana.
Lainsäädäntö
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyyteen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä 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. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa 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 lautakuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien määrästä.
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Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toimikaudekseen jäsenen sivistyslautakuntaan.
Valinnassa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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206 §
Jäsenen valitseminen lukion johtokuntaan
Myöntäessään eron Katriina Siepille lukion johtokunnan jäsenyydestä valtuuston tulee valita uusi jäsen lukion johtokuntaan.
Valtuusto valitsi lukion johtokunnan 15.6.2017 § 47 seuraavasti:
jäsen
Arto Huhtamäki
Sirkka Kalliainen
Jukka Korhonen
Piia Niemelä
Marianne Ranta
Voitto Rauhala
Katriina Sieppi

varajäsen
Jari Rossi
Eliisa Soutukorva
Elina Korhonen
Pekka Veisto
Petri Sinikumpu
Johanna Lapinoja
Jaana Korhonen

Huhtamäki toimii puheenjohtajana ja Korhonen varapuheenjohtajana.
Lainsäädäntö
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Johtokuntaan tai toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta
kunta ei ole. Kuntalain 31 §:n mukaan valtuusto voi päättää mm. että muu
toimielin kuin valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä.
Toimielimiin valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa 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 lautakuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien määrästä.
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Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toimikaudekseen jäsenen lukion johtokuntaan.
Valinnassa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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207 §
Kunnanjohtajan virkavaalin vahvistaminen
Dnro 39/20.2.2019
Kunnanvaltuusto valitsi 20.5.2019 § 31 kunnanjohtajan virkaan Laura
Enbuska-Mäen 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja kokonaispalkka on 6 200 euroa kuukaudessa. Enbuska-Mäki on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.9.2019
alkaen ja toimittanut vaalin vahvistamisen edellytyksenä olevan hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Hallintosäännön 35 §:n mukaan hallitus vahvistaa kunnanjohtajan virkavaalin.
Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto. Hallintosäännön 3 §:n mukaan hallituksen puheenjohtaja vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii hallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla. Johtajasopimus tuodaan käsiteltäväksi
myöhemmin.
Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää
- vahvistaa valtuuston 20.5.2019 § 31 tekemän kunnanjohtajan
virkavaalin,
- määrätä Laura Enbuska-Mäen virantoimituksen kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran vakinaisena hoitajana alkamaan
1.9.2019,
- määrätä, että virkasuhteen alussa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa, ja
- että viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 6 200 euroa kuukaudessa.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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208 §
Kunnan pankkitilien käyttöoikeudet ja luottokortti
Kunnalla on pankkitilit Pohjolan Osuuspankissa, Nordea Pankki Oyj:ssä ja
Danske Bank Oyj:ssä.
Pankkitilien käyttöoikeus on ollut kunnanjohtaja Lasse Peltosella
(17.5.2017 § 118), taloussihteeri Merja Hietalalla (24.1.2011 § 21) ja
hallintojohtaja Katri Rantakokolla (20.1.2015 § 19). Hallitus hyväksyi luottokortin hankkimisen kunnanjohtaja Peltoselle (17.5.2017 § 118) ja se on
lakkautettu hänen irtisanouduttuaan.
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan taloudenhoidosta
ja siihen liittyvänä mm. rahaliikenteen ja sisäisen valvonnan sekä muun
taloudenhoidon järjestämisestä. Rahatoimen hoitamisen toimivalta on
määritelty hallintosäännön 46 §:ssä.
Ehdotus

hallintojohtaja
Hallitus toteaa kunnanjohtaja Lasse Peltoselle myönnetyn kunnan pankkitilien käyttöoikeuden lakanneen.
Kunnanhallitus myöntää pankkitilien käyttöoikeuden 1.9.2019 alkaen Laura
Enbuska-Mäelle, kun tämä aloittaa kunnanjohtajan viranhoidon. Tilinkäyttöoikeudet säilyvät myös hallintojohtaja Katri Rantakokolla ja taloussihteeri
Merja Hietalalla aiempien päätösten mukaisesti.
Hallitus hyväksyy luottokortin hakemisen kunnanjohtaja Laura EnbuskaMäelle kunnan Pohjolan Osuuspankin tilille ja määrittää luoton ylärajaksi
7 000 euroa.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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209 §
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian ja kunnan
välinen elinvoimapoliittinen kumppanuussopimus
Dnro 95/13.5.2019
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on toimittanut luonnoksen kumppanuussopimuksen päivittämiseksi. Sivistyslautakunta käsitteli
asiaa 25.6.2019 § 114 ja hyväksyi sopimustekstin omalta osaltaan.
Elinvoimapoliittisella kumppanuussopimuksella täsmennetään, tiivistetään
ja jäntevöitetään jäsenkunnan ja Lappian välistä yhteistyötä. Kumppanuus
tuo lisäarvoa kummallekin osapuolelle ja parantaa niiden kilpailukykyä
sekä elinvoimaisuutta. Sopimus koostuu keskinäisestä, pitkäjänteisestä ja
tavoitteellisesta yhteistyöstä, jonka osa-alueista on sovittu kumppanuuspalvelujen toteuttamis- ja rahoitussuunnitelmassa. Sopimus voi lisäksi toimia uuden kuntalain yhtenä omistajaohjauksen välineenä.
Osapuolet laativat elinvoimapoliittisen kumppanuussopimuksen yhdessä,
jolloin sille asetetaan tavoitteita, sovitaan seurannasta ja määritellään sopimusvastuuhenkilöt. Kumppanit kartoittavat säännöllisesti sopimuksen
sisällöt ja laativat sen pohjalta yhteistyössä toiminnan toteuttamis- ja rahoitussuunnitelman. Tarpeen esiintyessä jäsenkunta sitoutuu selvittämään
ensisijaisesti Lappian mahdollisuudet toteuttaa kumppanuuspalvelut. Vastaavasti Lappia sitoutuu ratkaisemaan jäsenkunnan osaamisen kehittämisen tarpeen.
Laadittu elinvoimapoliittinen kumppanuussopimus toimitetaan esityslistan
oheismateriaalina.
Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä
Lappian ja kunnan välille laaditun elinvoimapoliittisen kumppanuussopimuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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210 §
Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla –hanke
Dnro 203/11.12.2018
Muonion kunta on tehnyt 29.11.2018 aiesopimuksen osatoteuttajuudesta
Lappian hallinnoimassa Matkailun verkostomainen oppiminen länsirajalla –
hankkeessa. Hankkeen hallinnoijana toimii Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajina ovat Muonion kunta ja Pellon kunta
yhteistyössä Pellon Kehitys Oy:n kanssa.
Kunta hakee hankkeella ratkaisua osaajapulaan, joka on tällä hetkellä
alueen elinkeinojen kehittymisen este. Työvoimahallinnon henkilökohtaisten palvelujen karatessa yhä kauemmas, tarvitaan resurssia työvoiman
kohtaamattomuusongelman ratkaisemiseksi sekä tehtävien soveltuviksi
muovaamiseksi. Hankkeeseen palkataan Muonioon yksi kokoaikainen
hanketyöntekijän 12 kuukauden määräajaksi.
Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ELY-keskukselta ja hanke
on käynnistynyt. Hankkeen kesto on 1.3.2019 – 28.2.2021 ja sen kokonaisbudjetti on 296 072 euroa. ESR-rahoitus kattaa kustannuksista 80 % ja
loput 20 % katetaan pää- ja osatoteuttajien omarahoitusosuuksilla, joista
Muonion kunnan osuus on yhteensä 14 280 euroa. Omarahoitusosuus
jakautuu vuosille 2019 ja 2020.
Kunnanhallituksen tulee päättää hankkeeseen osallistumisesta omarahoitusosuudella, valita jäsen ja varajäsen hankkeen ohjausryhmään sekä
käynnistää hanketyöntekijän rekrytointi.
Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus
- päättää, että kunta osallistuu hankkeeseen omarahoitusosuudellaan,
jonka suuruus on 14 280 euroa vuosien 2019 ja 2020 aikana ja
- nimeää hankkeen ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi työ- ja yksilövalmentaja Annika Muotkan ja varajäseneksi elinkeinokoordinaattori
Kaisa Kylä-Kailan.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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211 §
Hanketyöntekijän rekrytointi
Dnro 203/11.12.2018
Muonion kunta on tehnyt 29.11.2018 aiesopimuksen osatoteuttajuudesta
Lappian hallinnoimassa Matkailun verkostomainen oppiminen länsirajalla –
hankkeessa. Hankkeen hallinnoijana toimii Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajina ovat Muonion kunta ja Pellon kunta
yhteistyössä Pellon Kehitys Oy:n kanssa.
Kunta hakee hankkeella ratkaisua osaajapulaan, joka on tällä hetkellä
alueen elinkeinojen kehittymisen este. Työvoimahallinnon henkilökohtaisten palvelujen karatessa yhä kauemmas, tarvitaan resurssia työvoiman
kohtaamattomuusongelman ratkaisemiseksi sekä tehtävien soveltuviksi
muovaamiseksi. Hankkeeseen palkataan Muonioon yksi kokoaikainen
hanketyöntekijän 12 kuukauden määräajaksi.
Laadittu hakuilmoitus toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus käynnistää hanketyöntekijän rekrytoinnin vuoden voimassa
olevaan työsuhteeseen siten, että työntekijä aloittaa tehtävässään
1.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan
ja on 2 500 euroa kuukaudessa.
Lisäksi hallitus valtuuttaa hallintojohtajan toteuttamaan kyseisen rekrytoinnin.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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212 §
Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
Dnro 124/24.6.2019
Lapin sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta 24.6. saapuneella kirjeellä 2.9.
mennessä lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020–2022
ja talousarviosta vuodelle 2020. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 §:n
mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän
toiminta- ja taloussuunnitelmaan jo sen valmisteluvaiheessa.
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 22.5. antanut ohjeen toiminnan
ja talouden suunnittelua varten vuosille 2020–2022 ja talousarvion 2020
laatimista varten.
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa terveydenhuoltolaissa ja erikoissairaanhoitolaissa ja muissa säädöksissä määrätyt erikoissairaanhoidon palvelut väestölle tehokkaasti ja taloudellisesti. Vuosille
2018-2020 on laadittu tuottavuusohjelma, jota toimenpideohjelmalla tarkennetaan. Vuodelle 2019 on laadittu toimenpideohjelma, jonka toteuttaminen jatkuu vuonna 2020.
Talousarvion laadintaohjeet annetaan jaoteltuna osa-alueisiin: erikoissairaanhoidon oma toiminta, Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon
oma toiminta, läpilaskutettavat ostopalvelut, logistiikka- ja materiaalipalvelut –yksikön kautta myytävät tuotteet muille organisaatioille ja investoinnit.
Lapin sairaanhoitopiirin toimintasuunnitelmavuosiin 2020-2022 vaikuttaa
merkittävästi Lapin keskussairaalan (LKS) laajennushanke ja jäsenkuntien
yhä kiristyvät taloustilanteet. LKS:n laajennusosan rakentaminen alkaa
syksyllä 2019 ja kestää vuoteen 2023 asti. Investointi toteutetaan lainarahalla LSHP:n kuntayhtymän taseeseen ja sen laajuudeksi on arvioitu
138 milj. euroa. LKS:n laajennushankkeelle on asetettu tuottavuustavoitteet vuodesta 2023 lähtien. Vuodelle 2023 tuottavuustavoite on 5 milj.
euroa ja vuodesta 2024 lähtien tuottavuustavoite on 10 milj. euroa vuosittain.
Tulevien vuosien talouden tasapainossa pitämiseksi ja kassan vahvistamiseksi erikoissairaanhoidon oman toiminnan bruttokäyttötalouskuluihin ei
suunnitella kasvua. Lähinnä palkkoihin tulevien nousupaineiden vuoksi on
kulujen sopeuttamistarpeeksi arvioitu 2,95 milj. euroa.
Vuoden 2020 talousarviossa perusinvestointien taso lasketaan nykyisestä
poistotasosta (8,4 milj. euroa) noin 6 milj. euron tasoon. LKS:n laajennushankkeen investointivaraukset käsitellään laajennushankkeen suunnitelmien perusteella.
Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon talousarviosta neuvotellaan
erikseen ao. kuntien kanssa. Vuodelle 2020 on sovittuna mm. uusien ictpalveluiden aiheuttama kustannusten kasvu.
Asiakasmaksut esitetään nostettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen mukaisiin korkeimpiin sallittuihin maksuihin.
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Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus toteaa kunnan lausuntona seuraavaa:
Kunnan perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämiseen sairaanhoitopiirille ollaan edelleen tyytyväisiä. Toiminnan kehittämistä on syytä jatkaa tulevien vuosien aikana tiiviissä yhteistyössä. Kuntaan valmistuu uusi
hyvinvointikeskus vuodeksi 2020 ja tämä on syytä huomioida sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelussa tuleville vuosille.
Erikoissairaanhoidon järjestämät palvelut ovat kuntalaisten terveydelle ja
hyvinvoinnille tärkeitä. Kuntalaisten näkökulmasta keskeisiä tekijöitä ovat
palveluiden saatavuus kohtuullisessa ajassa sekä hoidon laatu.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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213 §
Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta
Dnro 95/13.5.2019
Kunnanvaltuusto käsitteli 17.6.2019 § 39 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja päätti saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten. Lisäksi valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun
loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.
Vuoden 2018 painopistealueena tarkastuslautakunnalla oli kunnan hallinto
ja hallintopalvelut, erityisesti henkilöstöhallinto ja -palvelut. Lisäksi soteen
liittyen tarkasteltiin vanhuspalveluita.
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota
muun muassa seuraaviin asioihin:
- lautakunnat ovat kiitettävästi käsitelleet talousarvioiden kuukausittaista
toteutumista, mikä on hyvä suunta jatkossakin
- korostettava, että kunta strategian mukaan laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja mittarit tavoitteiden toteuttamiseksi kuluvalla valtuustokaudella
- henkilöstöhallinnon kehittämiseksi on paljon tehtävää
- henkilöstön määrä on kasvanut lähes 14 % vaikka kunnalla on ollut
katettavaa alijäämää
- kunnalta puuttuu henkilöstötilinpäätös, josta henkilöstörakenne ja henkilötyövuodet olisivat selvitettävissä
- hallituksen päätösten toimeenpano lautakunnissa
- vanhusten palvelurakenne on laitosvaltaisemi kuin vertailuryhmissä
- vuonna 2018 perusterveydenhuollon kustannukset vähentyivät
Muoniossa 9,9 %
- kunnan korjausvelka kasvaa ja on syytä määritellä toimitilastrategia,
jotta investointeja tehdään suunnitelmallisesti
- keskuskeittiön siirto on onnistunut ja toiminta tehostunut toimintojen
uudelleenjärjestelyillä
- talousarvion noudattaminen on heikentynyt edellisistä vuosista eikä
taloudellinen kehitys ollut hallittua vuonna 2018, tarkastuslautakunta
muistuttaa taloudenpidon tarkkuudesta ja suunnitelmallisuudesta
- kirkonkylän kehittymistä jarruttaa kaavoituksen puuttuminen
- jatkossa tulee olla tarkka, että jokaisen hallintokunnan työhyvinvointi on
riittävän hyvällä tasolla.
Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksesta 30.9.2019 mennessä. Lausuntojen pohjalta laaditaan kunnanhallituksen lausunto valtuustolle toimenpiteistä, joihin vuoden
2018 arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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214 §
Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta
laiksi kuntalain muuttamisesta
Dnro 127/5.6.2019
Valtiovarainministeriö on 5.6.2019 päivätyllä lausuntopyynnöllä
(VM/642/03.01.00/2019) pyytänyt kunnalta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta. Muutosehdotus
on valmisteltu hallituksen esityksen muotoon virkatyönä valtiovarainministeriössä. Uusi hallitus päättää esityksen antamisesta. Laki on tarkoitettu
tulevan voimaan 1.1.2020 samanaikaisesti kuin laki oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa.
Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi siten,
että muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallintooikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Esityksessä otettaisiin huomioon
muussa lainsäädännössä tapahtunut valituslupamenettelyä koskeva kehitys sekä muut uudistustarpeet.
Muutos johtuu hallintolainkäyttöä koskevasta kehityksestä. Valituslupamenettely on tullut pääsäännöksi lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
säätämisen myötä. Muutoksenhakujärjestelmä on jo kehittynyt siten, että
nykyisin suureen osaan kunnan päätöksistä sovelletaan myös erityislakien
johdosta valituslupamenettelyä.
Valituslupasääntely on tarpeen ottaa kuntalakiin muutoksenhakujärjestelmän selkeyden takia. Kuntalakiin ehdotetaan otettavaksi myös oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia täydentävä säännös kunnan
viranomaisen jatkovalitusoikeudesta. Kuntalakiin ehdotetaan kunnan jatkovalitusoikeuden osalta otettavaksi viittaus edellä mainittuun sääntelyyn
sekä kuntalain 39 §:ään. Kunnan jatkovalituksesta päättäisi siten kunnanhallitus tai kunnan hallintosäännössä määrätty viranomainen.
Lausuntoaika päättyy 6.9.2019.
Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus toteaa kunnan lausuntona, että esitetyt muutokset ovat
perusteltuja ja selkiinnyttävät muutoksenhakuprosessia. Valituslupamenettelyn myötä valitusprosessit saataisiin todennäköisesti käsiteltyä nykyistä
nopeammin.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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215 §
Toimikunnat ja työryhmät
Kunnanhallitus asetti 23.4.2018 § 103 toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus
valitsi tuolloin mm. reittityöryhmän. Reittityöryhmän osalta on havaittu tarve
laajentaa työryhmää sivistyslautakunnan edustajalla.
Myös muiden toimikuntien ja työryhmien osalta on syytä tarkistaa ovatko
aiemmin valitut henkilöt käytettävissä tehtäviinsä myös hallituksen toimikauden 2019-2021 aikana.
Ehdotus

hallintojohtaja
Hallitus pyytää sivistyslautakunnalta esityksen edustajastaan reittityöryhmään.
Lisäksi muiden toimikuntien ja työryhmien sihteereitä pyydetään tiedustelemaan ovatko aiemmin valitut henkilöt edelleen käytettävissä toimikuntien ja
työryhmien jäseniksi hallituksen toimikaudeksi 2019-2021.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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216 §
Teknisen toimen täyttölupahakemus
Dnro 128/13.8.2019
Tekninen johtaja on 12.8.2019 saapuneella sähköpostilla hakenut kunnanhallitukselta lupaa julistaa haettavaksi ja täyttää siistijän tehtävän toistaiseksi. Tehtävä vapautuu 28.8.2019 alkaen irtisanoutumisten vuoksi.
Tehtävään on varattu määräraha teknisen toimen talousarvioon.
Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus myöntää teknisen johtajan anoman täyttöluvan.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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217 §
Muut asiat
Poikkeamishakemus käyttötarkoituksen muuttamiseksi
loma-asunnosta omakotitaloksi
Dnro 129/14.8.2019
Kiinteistö

Kiinteistötunnus
Tilan nimi ja rekisterinumero
Kiinteistön pinta-ala
Osoite
Osuus tilasta
Kaavatilanne

498-401-293-97
RA 39/2 293:97
1 792 m2
Ketuntassu 4, 99300 Muonio
koko tila
Asemakaava

Toimenpide Käyttötarkoituksen muutos loma-asunnosta omakotitaloksi. Lisäksi haetaan muutosta autokatoksesta kylmäksi autotalliksi ja puuliiterille lupaa.
Liittyvät luvat
-

Rakennuslupa 2010-53
Rakennuslupa 2010-54

Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat
Oloksen rakennuskaava (asemakaava) vuodelta 1988, kortteli 39, rakennuspaikka 2, kaavamerkintä RA1, lomarakennusten korttelialue, rakennusoikeus 80 m².
Hakemuksen liitteet
- Pääpiirustukset (17.4.2018)
- Asemapiirros (17.4.2018)
- Muu liite (17.4.2018)
Asian käsittely
Vireilletulo 17.4.2018
Kuuleminen
Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 §:n mukaisesti. (4.7.2019)
Päätösehdotus
Hakemukseen suostutaan, koska hanke:
1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden
käytön muulle järjestämiselle;
2. ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamista;
3. ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan
aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia.
Hakijan on suoritettava päätöksestä rakennusvalvonnan taksan 11.2 §:n
mukainen maksu 650,00 euroa.
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Poikkeamislupa on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta.
Tänä aikana on haettava poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennus- tai toimenpidelupaa, tai muuta päätöstä.
Perustelut
1. Hakemuksen sisältö ja kaavoitustilanne
Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn
erityisiä syitä.
Kysymyksessä on olemassa olevan loma-asunnon 86 kerrosala-m² muuttaminen ympärivuotiseksi asuinrakennukseksi Oloksen rakennuskaavan
(asemakaava) alueelle loma-asuntojen korttelialueella. Tontti on hakijan
hallitsema RA 39/2 kiinteistötunnus 498-401-293-97 tila, pinta-ala 1792 m².
Maakuntakaavassa alue on matkailupalveluiden alue/-kohde (RM). Alue
sisältyy myös matkailun vetovoima-alueeseen, matkailun ja virkistyksen
kehittämisen kohdealueeseen (mv).
2. Poikkeamisen tarve
Hakemuksen hyväksyminen tarkoittaa olemassa olevan loma-asunnon
käyttötarkoituksen muuttamista ympärivuotiseen käyttöön.
Toimenpide on suunniteltu toteutuvaksi maankäyttö- ja rakennuslain 58
§:ssä tarkoitetulle asemakaava-alueelle, jonka kaavan mukainen lomaasunnon rakennusoikeus on 80 m², sekä kylmiä talousrakennuksia enintään puolet tontilla toteutetusta loma-asunnosta. Tontilla on ennestään talousrakennus kerrosalaltaan 10 m².
Alueen kaavoitustilanteesta johtuen hankkeen toteuttamiseen tarvitaan
poikkeamislupa edellä mainitussa lainkohdassa säädetystä kiellosta.
3. Emätilatarkastelu
Emätilatarkastelu on tehty yleiskaavoituksen yhteydessä.
Luvan myöntämistä puoltaa asemakaavan mukaisen rakennuspaikan sijainti Olostunturin matkailualueen ydinkeskustan ulkopuolella olevalla rauhallisella ja viihtyisällä asemakaava-alueella. Aiemmin on myönnetty poikkeamisluvat ympärivuotisen asunnon sijoittamiseen lähialueella oleville
tonteille korttelissa 45, rakennuspaikka 1, sekä korttelissa 42 rakennuspaikoille 1 ja 3. Kun otetaan huomioon edellä kuvatut asiat ja aikaisemmin
myönnetyt poikkeamisluvat ympärivuotisille asunnoille, ei luvan myöntämiselle ole estettä.
(Valmistelija Erkki Yrjänheikki 040 867 8915)
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Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.
Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan laatiman esityksen poikkeamislupaan suostumisesta kiinteistölle 498-401-293-97.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.8.2019.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Yhteenveto liitteenä nro 26.
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218 §
Muut asiat
Lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-2023
Dnro 131/24.6.2019
Lapin pelastuslautakunta on kokouksessaan 20.6.2019 § 33 päättänyt pyytää kuntien, henkilöstöä edustavien järjestöjen ja sopimuspalokuntien lausunnot pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2023.
Pelastuslautakunta on hyväksynyt (28 §/2018) Lapin pelastustoimen palvelutasopäätöksen jatkamisen vuodelle 2019. Edellistä pelastustoimen palvelutasopäätöstä on pariin kertaan jatkettu, koska valmisteltiin maakunta/sote uudistusta ja odotettiin ministeriön ohjeistusta palvelutasopäätöksen
laatimiseen.
Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä on lain mukaan selvitettävä
alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso.
Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.
Hallitusohjelman (6.6.2019) mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös
pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi ja em. itsehallinnollisia maakuntia on 18. Edelleen hallitusohjelman mukaan pelastustoimen suorituskyky varmistetaan, pelastustoimen johto- ja tilannekeskuskokonaisuus yhtenäistetään, sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä vahvistetaan, pelastuslaki uudistetaan ja hallitus huolehtii koko maan kattavasta paloasemaverkostosta. Hallitusohjelmassa ei oteta kantaa uudistusten aikatauluun eikä keinoihin.
Pelastuslaitoksen toimesta on valmisteltu pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2020 – 2023. Valmistelun pohjatietona on käytetty mm.
maakunnan riskiarviota (11/2018). Mikäli lainsäädäntö, hallintorakenteet ja
normiohjaus muuttuvat, niin palvelutasopäätös voidaan aina ottaa uuteen
tarkasteluun.
Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi (pelastuslautakunta)
päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan.
Pelastustoimen palvelutasopäätös 2020-2023 toimitetaan esityslistan
oheismateriaalina.
Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.
Esityksessä Lapin pelastustoimen palvelutasoksi on hyvin tunnistettu ja
huomioitu Lapin erityisolosuhteita.
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Palvelutasopäätöksessä esitettyjen tavoitteiden ja toimien toteuttaminen
pystytään saavuttamaan ilman erityisiä tai merkittäviä tasokorotuksia käyttötalouteen toimintoja tehostamalla, joka on hyvä silmällä pitäen kuntien
tulevia talouden näkymiä.
Palvelutasopäätöksessä on mainittu, että kaikkien pelastustoimintaan osallistuvien tulee olla vähintään Fire Fit – tasolla III, mutta siinä ei kuitenkaan
ei ole kerrottu, mitä eri Fire Fit –tasot tarkoittavat. Pakollinen testaus voi
vähentää sopimuspalokuntien henkilöstöä, sekä hankaloittaa entisestään
uuden henkilöstön saamista. Testauksen ollessa pakollista, tulisi myös varmistaa henkilöstön mahdollisuudet kunnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Palvelutasopäätöksen mukaan läntisen toimialueen päivystävät palomestarit on siirretty aktiivityöaikaan, joka on vienyt valvontatyön resurssista
50 %. Tulee varmistaa, onko muutoksella saavutettu hyöty riittävä, kun
huomioidaan tarve panostaa onnettomuuksien ehkäisyyn.
Palvelutasopäätöksessä ei ole mainintaa, miten varmistetaan tulevaisuudessa ensilähdön sopimuspalokuntien riittävä henkilöstö varsinkin päiväaikaan tapahtuvissa hälytyksissä.
Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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219 §
Muut asiat
-

Ennen kokousta tekninen johtaja selosti hyvinvointikeskuksen pienentyneistä rakennusneliöistä ja kustannuksista.

-

Koulutuskuntayhtymän Lappian omistajaohjauskokoukseen 28.8.2019
Tornioon osallistuvat hallintojohtaja, elinkeinokoordinaattori ja Matti
Myllykangas.

-

Keskusteltiin kunnan takausperiaatteista.

220 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Valitusosoitus liitteenä nro 27.

Muonion kunta
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Oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus
Kokouspäivämäärä

Liite
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27

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta,
koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät

202–206, 211–216, 218–220

Seuraaviin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niistä voi tehdä kuntalain 134 §:n mukaan
kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.

Pykälät

207–210

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

207–210

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 laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 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

217
Muu valitusviranomainen pykälät
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

valitusaika päivää

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/valituskirjelmässä 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 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/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 hallintooikeudessa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1)

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

