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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 17.12.2018 klo 15.00–18.10 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Hekla Muotka ”       (332-342 §) 
 Heikki Pöyskö ” 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja (336 - 342 §) 
 Manu Friman  ”                ”       (336 - 342 §) 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  hallintosuunnittelija, pöytäkirjanpitäjä 
  
 
Poissa - 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (327 §) 
 
Asiat 327–342 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus to 20.12.2018, kunnantalo 
 
 
 
 Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
 
Pöytäkirja on ollut pe 21.12.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville pe 21.12.2018 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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335 § Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

 

336 § Kunnanhallituksen otto-oikeus 

 

337 § Asiakirjoja tiedoksi 

 

338 § Lukion tuntiopettajan palkkauksen oikaiseminen 

 

339 § Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) 
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327 § 
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 10.12.2018 ja esityslista 12.12.2018 sähköisesti. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti Pinola toi-
mii pöytäkirjanpitäjänä. 
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328 § 
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. 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan pöytä-
kirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.  

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Heikki Pöyskön ja Sakari Silénin. 
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329 § 
Kunnan matkustusohje 
 

Kunnassa ei ole ollut käytössä erillistä matkustusohjetta, jossa olisi määri-
telty henkilöstön ja luottamushenkilöiden matkustukseen liittyviä toimenpi-
teitä ja matkakustannusten korvausten perusteita. 
 
KVTES:in ohjeiden lisäksi on tarvetta yhtenäiseen ohjeistukseen ja toimin-
taohjeisiin. 
 
Matkustusohje on esitelty yt-ryhmässä 12.12.2018 ja se toimitetaan oheis-
materiaalina. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön matkustusohjeen 1.1.2019 alkaen ja 
se koskee henkilöstöä ja luottamushenkilöstöä. 
  
Kunnanhallitus valtuuttaa hallinto-osaston tekemään ohjeeseen tarvittavat 
tekniset lisäykset tai korjaukset. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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330 § 
Kiinteistöosakeyhtiöiden Hilla ja Lakka isännöinti 
Dnro 201/11.12.2018 
 

Muonion kunta omistaa yhdessä Wintertestcenter Oy:n kanssa Kiinteistö 
Oy Muonion Hillan ja Harrinivan Lomakeskus Oy:n kanssa Kiinteistö Oy 
Muonion Lakan. Kunnan omistusosuus kyseisistä tytäryhteisöistä on 51 
prosenttia. Isännöinnin ja taloushallinnon tukipalvelut on hoitanut Kiinteistö 
Oy Hillan osalta Tilitoimisto Polojärvi Oy ja Kiinteistö Oy Lakan osalta Har-
rinivan Lomakeskus Oy.  
 
Kiinteistöosakeyhtiö Muonion Lakan hallitus on 19.11. kokouksessaan 
päättänyt esittää Muonion kunnanhallitukselle isännöinnin ja kiinteistön-
huollon siirtämistä kunnan vastuulle 1.1.2019 alkaen. Kiinteistöosakeyhtiö 
Muonion Hillan hallitus on 4.12. esittänyt Muonion kunnanhallitukselle, että 
yhtiön isännöinti siirretään Tilitoimisto Polojärvi Oy:ltä Muonion kunnan hoi-
dettavaksi 1.1.2019 alkaen. 

  
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että Muonion kunta ottaa hoidettavakseen Kiin-
teistö Oy Muonion Hillan ja Kiinteistö Oy Muonion Lakan isännöinnin 
1.1.2019 alkaen. 

 
Muutettu 
ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että kunta aloittaa vuoden 2019 alussa valmistele-
maan Kiinteistö Oy Muonion Hillan ja Kiinteistö Oy Muonion Lakan isän-
nöinnin ja hallinnoinnin ottamista kunnan huolehdittavaksi. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
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331 §  
Paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksaminen 
Dnro 204/12.12.2018 
 

Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi alkoi 
1.2.2018 ja päättyy maaliskuussa 2020. Neuvotteluissa sovittiin paikallisen 
tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta. Tuot-
tavuustavoitteiden ja kertaerän piirissä on kunnan tai kuntayhtymän koko 
henkilöstö. Kertaerä on 9,2 prosenttia varsinaisesta palkasta ja se makse-
taan koko henkilöstölle tammikuussa 2019. 

  
KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt pitävät tärkeänä kun-
nan tai kuntayhtymän ja sen työyhteisöjen tuloksellisuuden edistämistä ja 
tuottavuuden parantamista. Osapuolet korostavat henkilöstön osaamisen 
mahdollisimman hyvää hyödyntämistä kunnan tai kuntayhtymän tavoittei-
den saavuttamisessa. 
 
Erän maksaminen perustuu kunnan tai kuntayhtymän strategian mukaisiin 
tuloksellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon. Tuotta-
vuustavoitteet voidaan kytkeä myös jo käynnissä olevaan strategiatyöhön. 
Työnantaja voi hyödyntää organisaatiossa jo käytettyjä arviointimenetelmiä 
tai -käytäntöjä. Kertaerän maksamisen edellyttämät toimenpiteet toteute-
taan vuosina 2018–2019. 

 
 Työntekijälle tai viranhaltijalle, jonka palvelussuhde kuntaan tai kuntayhty-

mään on alkanut viimeistään maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut keskeyty-
mättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka maksetaan tammikuun 
2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerää ei makseta, 
jos työntekijällä tai viranhaltijalla ei ole ko. ajanjaksona yhtään palkallista 
päivää. Osa-aikaisen työntekijän tai viranhaltijan kohdalla käytetään osa-
aikaprosenttina 18.11.2018 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia. 

 
  Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % palkansaajan 

– KVTES II luvun 5 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai 
– LS Yleisen osan 9 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai 
– OVTES Osio A 21 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai 
– TS II luvun 18 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai 
– TTES 35 §:n 1 momentin mukaisesta keskituntiansiosta, joka kerro-

taan luvulla 166 
 riippuen siitä, minkä sopimusalan piirissä työntekijä/viranhaltija on 

31.12.2018.  
 
 Työnantajalle muodostuu kertaerän maksuvelvollisuus vuoden 2018 puo-

lella, joten erä kirjataan kokonaisuudessaan vuoden 2018 tilinpäätökseen. 
 
 YT-toimielin on 12.12.2018 käsitellyt asiaa ja esittänyt, että kertaerä mak-

settaisiin sopimusten mukaisesti joulukuun palkanmaksun yhteydessä. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että kertaerä maksetaan paikallisen sopimuksen 
mukaisesti joulukuussa 2018. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Heikki Pöyskö  Sakari Silén  
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332 § 
Kunnan edustajat vesihuollon siirtoa käsittelevään neuvottelukuntaan 
Dnro 161/16.10.2018 

Kunnanhallitus sitoutui 22.10. maksamaan puolet Tunturi-Lapin Vesi Oy:n 
kanssa tehtävästä selvityksestä, jossa selvitetään kunnan vesihuoltolaitok-
sen liiketoiminnan mahdollista siirtämistä Kolarin kunnan omistamalle Tun-
turi-Lapin Vesi Oy:lle. 

Vesihuollon siirtämiseen liittyen järjestetään 20.12. Kolarissa neuvottelu-
kunta, johon tulee nimetä kunnan edustus. 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus kunnan etua valvoessaan 
määrää tarvittaessa edustajan käyttämään kunnan puhevaltaa, edusta-
maan kuntaa yhteisöissä ja tekemään oikeustoimia. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajiksi vesihuollon siirtoa käsittelevään 
neuvottelukuntaan Manu Frimanin ja Petri Sinikummun. 

Muutettu 
ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajiksi vesihuollon siirtoa käsittelevään 
neuvottelukuntaan Manu Frimanin ja Mika Brännaren. 

Päätös Hekla Muotka saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
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333 § 
Opettajien TVA-erän jakaminen lukuvuodella 2018-2019 
Dnro 166/25.10.2018 

TVA-ryhmä käsitteli 20.9 ja 11.10. opettajien TVA-erän jakamista lukuvuo-
deksi 1.8.2018 – 31.7.2019 ja esitti, että erän jakamisessa käytetään seu-
raavia työn vaativuustekijöitä: 

1. Vararehtorius 
2. Esi- ja alkuopetus 
3. Lisävastuu 
– kolmiportaisen tuen konsultaatio/erityisopettajat 
– hankkeiden koordinaatio 
4. Ryhmänohjaus 
– luokanopettaja tai –valvoja yli 25 oppilaalle 
– vaikeasti kehitysvammaisen oppilaan luokanopettaja tai –valvoja 
5. Yhtenäisyys 
– kahdessa eri oppilaitoksessa työskentely 
 
Jaettava summa on 1672,24 euroa/kk. Yhtenäiskoulun vararehtorille mak-
settava summa on 250 euroa/kk ja lukion vararehtorille 150 euroa/kk. Lop-
pusumma 1272,24 e/kk jaetaan vaativuuspisteiden mukaan, pois lukien 
rehtorius. Pisteitä muodostui yhteensä 20,583. Pisteen summaksi muodos-
tui 61,81 euroa/kk.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että opettajien TVA-erä lukuvuodelle 2018–2019 
jaetaan TVA-ryhmän ehdotuksen mukaisesti. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
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334 § 
Sivistystoimen täyttöluvat 
Dnro 206/12.12.2018 
 

Kunnanvaltuuston 24.11.2014 hyväksymässä ja 14.12.2015 tarkistamassa 
talouden tasapainottamissuunnitelmassa on eräitä yleisiä periaatteita. 
Henkilöstöasioihin sisältyy virkojen ja toimien täyttämiseen ja yli kolmen 
kuukauden mittaisiin sijaisuuksiin tarvittava kunnanhallituksen lupa. 
 
Sivistystoimenjohtaja on 12.12. toimitetulla sähköpostilla anonut täyttölu-
paa seuraaviin tehtäviin: 
– nuoriso- ja kirjastotoimen yhteinen toimi 1.2.2019 alkaen  

(pilotointi 1.2.2019-31.12.2019) 
– perusopetuksen koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi 1.2.-

1.6.2019 
– liikunnan ja terveystiedon opettajan viransijaisuus 7.1.-1.6.2019. 

 
Talousarvioon on varattu määräraha kyseisiin tehtäviin. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
  Hallitus myöntää anotut täyttöluvat. 
  
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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335 § 
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 
 

Kunnanvaltuuston kokous pidettiin 29.10.2018. Valtuusto määritti tulovero-
prosentin ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019, päätti ettei kunta pidätä 
kunnallis-  kiinteistöverosta vapauttamisen toimivaltaa vuosien 2019-2021 
osalta, siirsi investointimäärärahoja katuvalojen uusimiseen, Marjapaikan in-
vestointihankkeelle ja asuntotuotannon suunnitteluun. Lisäksi valtuusto 
päätti talousarvion investointiosan ja rahoitusosan muuttamisesta, teki peri-
aatepäätöksen palveluasumishankinnasta, hyväksyi Oloksen asemakaavan 
muutoksen ja laajennuksen, Visannon ranta-asemakaavan muutoksen, Kei-
miöniemen ranta-asemakaavan muutoksen ja Kilpimellan ranta-asemakaa-
van muutoksen sekä merkitsi kunnanhallituksen lausunnon tarkastuslauta-
kunnan arviointikertomuksesta tiedoksi. 

Kokouksesta laadittu pöytäkirja pidettiin kunnantalossa nähtävänä ja lisättiin 
kunnan verkkosivuille nähtäväksi 5.11. Valitusaika päättyy 13.12. 

Lainsäädäntö 

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytän-
töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston 
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimi-
valtansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös 
täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsiteltäväksi 
(kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen on saatet-
tava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia es-
teitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön sillä perus-
teella, että se on epätarkoituksenmukainen. 

Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuutta, 
mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muu-
toksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen 
oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, 
että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei valituk-
sen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.  

Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuuston 
kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 143 §:n 
mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytäntöönpano 
on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa valituksenalai-
sen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös täytäntöön-
panokelpoinen ennen lainvoimaa.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus toteaa, että valtuuston 29.10. kokouksen päätökset ovat laillisia ja 
ne voidaan panna täytäntöön. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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336 § 
Kunnanhallituksen otto-oikeus 
 

Tekniseltä osastolta on 12.12. saatu kopio 11.12. pidetyn teknisen lauta-
kunnan kokouksen pöytäkirjasta. Tekninen lautakunta myönsi kaksi maise-
matyölupaa, esitti hallitukselle ja valtuustolle viemäriverkoston piirissä ole-
vien kiinteistöjen sakokaivojen tyhjennysten lopettamista, valitsi koneura-
koitsijoita, esitti ettei kunta vuokraa entistä ambulanssitallia, käsitteli vuo-
den 2019 kokouksia, esitti määräaikaisen lupavalmistelijan viran perusta-
mista, valitsi arkkitehtisuunnittelijan rivitalohankkeelle, käsitteli talousarvio-
toteuman sekä anoi täyttölupaa vesihuoltolaitokselle 1.4.2019 alkaen. 
 
Lisäksi hallitukselle on toimitettu viranhaltijapäätökset seuraavasti: 

 kunnanjohtajan päätökset ajalta 20.6.–11.12.2018 

 hallintojohtajan päätökset ajalta 5.7. –8.11.2018 

 taloussihteerin päätökset ajalta 2.7.–28.11.2018. 

 
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 
kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ot-
taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siir-
retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 

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

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

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan viimeisim-
män kokouksen päätöksiin. 

 
Muutettu 
 ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan viimeisim-
män kokouksen päätöksiin eikä kunnanjohtajan, hallintojohtajan tai talous-
sihteerin päätöksiin. 

 
Päätös Manu Friman ja Kosti Hietala saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn 

aikana. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.  
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337 § 
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 39 merkityt asiakirjat ja 
mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin 5 minuutin kokoustauko, jonka 
päätyttyä puheenjohtaja totesi kaikkien ennen taukoa kokouksessa ollei-
den olevan läsnä kokouksessa. 
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338 § 
Muut asiat 
Lukion tuntiopettajan palkkauksen oikaiseminen 
Dnro 214/13.12.2018 
 

Yhdelle lukion päätoimiselle tuntiopettajalle on maksettu lehtorin palkkauk-
sen periaatteella palkkaa, joka poikkeaa tuntiopettajan palkkauksen perus-
teista. Opettaja on suostunut ottamaan ylitunteja yhtenäiskoulun puolelta 
rehtorin esityksestä, mikä lisää tehtävän vaativuutta. 
 
Henkilöstökoordinaattori on antanut asiasta lausunnon 12.12.2018. Esityk-
sen perusteella opettajan palkkauksen perusteet oikaistaan OVTES:n mu-
kaisiksi. Vaativuuden lisäys huomioidaan TVA-osuudella. Asiasta on käyty 
neuvottelut kyseisen tuntiopettajan kanssa 3.12.2018. Neuvotteluihin ovat 
osallistuneet kunnanjohtaja, henkilöstökoordinaattori, lukion rehtori, yhte-
näiskoulun rehtori, sivistystoimenjohtaja sekä kyseinen opettaja. 
 
Kunnan näkökulmasta ylituntien tekeminen on kunnalle edullisempaa kuin 
yhden opettajan palkkaaminen, minkä lisäksi uuden opettajan saaminen 
tällä aikataululla on haastavaa. Nyt esitetty järjestely on voimassa kevätlu-
kukauden 2019 päättymiseen saakka, minkä jälkeen opetustuntimäärät ja 
käytettävä opettajaresurssi tarkastellaan uudelleen. 
 
Henkilöstökoordinaattori on lausunnossaan esittänyt hyväksyttäväksi seu-
raavat palkkauksen perusteet kyseiselle lukion tuntiopettajalle lukuvuo-
deksi syksy 2018–kevät 2019: 
 
Palkkauksen perusteet ovat seuraavat; OVTES 52 § 1-3 mom. mukaisesti 
yhtenäiskoululle pidettävät oppitunnit korvataan painotetulla kertoimella. 
 
Lukion tunnit (48 %) 

 palkkahinnoittelukohta 4 04 07 03 7  3 016,35 e/kk 

 taito- ja taideaineet  (lisä)  116,73 e/kk 

 TVA-osuus (lisä)  130e/kk 
 
  Yhtenäiskoulun tunnit (54 %) 

 palkkahinnoittelukohta 4 03 07 03 8  2 844,53 e/kk 

 TVA-osuus (lisä)  130e/kk  
 

Edellä mainituilla perusteilla palkkaus muodostuu opettajan kanssa ke-
väällä 2018 silloisen rehtorin toimesta sekä OVTES:n tuntiopettajien palk-
kauksesta sovitun mukaisesti. Allekirjoitettu opettajantietolomake on toimi-
tettu palkanlaskijalle palkanmaksun toteuttamiseksi. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
  Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 

 Hallitus hyväksyy lukion tuntiopettajan palkkauksen oikaisemisen henkilös-
tökoordinaattorin lausunnon mukaisesti lukuvuodeksi syksy 2018–kevät 
2019. 

Päätös  Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Heikki Pöyskö  Sakari Silén 



Muonion kunta   Esityslista/  21/2018     487  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    17.12.2018 
 
 
 
 
339 § 
Muut asiat 
Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä 
monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) 
Dnro 164/17.10.2018 
 

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena 
on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heidän palvelutarpeensa  
mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys ja 
kuntoutuspalveluja.  

   
Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja 
elinkeinotoimisto, kunnat ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitse-
vien työttömien palvelutarpeen, suunnittelevat palvelut tarkoituksenmukai-
siksi kokonaisuuksiksi työllistymisen kannalta ja vastaavat yhdessä työttö-
mien kanssa työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.  
 
Asiakkaat saavat tarvitsemansa työ- ja elinkeinohallinnon, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä Kelan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispal-
velun joko yhteisistä toimipisteistä tai muulla, asiakkaan palvelujen yhteen-
sovittamisen tarve huomioiden. 
 
Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 
(TYP) on voimassa 1.1.2016-31.12.2018 Lapin kuntien alueella. Yhteispal-
velu perustuu lakiin ja sitä koordinoi Lapin liitossa työskentelevä johtava 
työllisyysasiantuntija. 

   
Lapin TYP johtoryhmä esittää kunnille 11.10.2018 § 1, että yhteistyösopi-
musta työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteistoiminnasta jatketaan 
vuosille 2019–2020.  
 
Kunnan osalta sopimuksessa on terveydenhuollon, sosiaaliohjaajan ja 
työ/yksilövalmentajan työpanosta. 
 
Kunnan edustajana TYP-johtoryhmässä on toiminut hallintojohtaja ja vara-
jäsenenä työ/yksilövalmentaja. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
  Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 

Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävästä 
monialaisesta yhteispalvelusta vuosille 2019–2020. 
 
Hallitus esittää johtoryhmä jäseneksi hallintojohtajaa ja varalle työ/yksilö-
valmentajaa. 

 
 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 



Muonion kunta   Esityslista/  21/2018     488  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    17.12.2018 
 
 
 
 
340 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 
  Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen, muun muassa: 

– Kunnan sähköpostipalvelimen vaihtuminen 
– Sivistystoimen tilannekatsaus 
– Työhyvinvointia edistävä liikunta ja selkäryhmä 
– Esperi vierailee Muoniossa 17.1. 
– Lappian kanssa solmittu sopimus Nuoret kohti työtä -palvelusta 
– Talousarvion yhteydessä hyväksytty kehittämissuunnitelma 
– Biohajoavien liiketoimintamahdollisuudet –hankkeen tilanne 
– Teknisen toimen rakennusluvat 
– Kunnanjohtajan rekrytointiprosessi 

 
Päätös Hallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

341 § 
Muut asiat 

Hallitus antoi kunnanjohtajalle evästyksen kehittämissuunnitelman laadin-
taan. 

Lisäksi hallitus keskusteli sivistyslautakunnan edustuksen lisäämisestä reit-
tityöryhmään. 

Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston alustavan 
kevään kokousaikataulun. 

 

 

 

342 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  Valitusosoitus liitteenä nro 40. 

 



 
 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 17.12.2018  40 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 327-328, 334-337, 340-341 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  331-333, 338-339 
 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va-

littamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

  
  
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  331-333, 338-339 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, telefax 

 
Muonion kunnanhallitus 
osoite Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio 
faksi (016) 532 774 

 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa lasket-

taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
  



 
 
 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-

tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 

myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 

Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika  päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
    

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

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

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

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

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

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

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

joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

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

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

alkamisen ajankohdasta. 

  



 
 

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

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

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

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

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

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

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen 

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

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

ajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki 

1455/2015). Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  
 


