
Muonion kunta   Esityslista  3/2019 1(17) 

Kunnanvaltuusto    

 

    15.5.2019 

 
 
 
Kunnanvaltuuston kokous 

Aika  ma 20.5.2019 klo 18.00– 

Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 

Läsnä olevat valtuutetut Hannaleena Huhtamäki puheenjohtaja 
ja varavaltuutetut Kosti Hietala   varapuheenjohtaja 
   Manu Friman  ” 

Mika Brännare  jäsen 
Mikael Heikkilä ” 
Petteri Hirsikangas ” 
Aki Jauhojärvi ” 
Anne-Mari Keimiöniemi ” 
Jukka Korhonen ” 
Anneli Kuortti ” 
Matti Myllykangas ” 
Heikki Pöyskö ” 
Markku Rauhala ” 
Pentti Reponiemi ” 
Maria Roimaa ” 
Sakari Silén  ” 
Petri Sinikumpu ” 

 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Lasse Peltonen 
  pöytäkirjanpitäjä Matti Pinola 
  nuorisovaltuuston edustaja Sini Silén   
 
Poissa 
 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  1–9, 27-35 § 
  
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Hannaleena Huhtamäki  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 27.5.2019, kunnantalo 
 
 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja lisätään kunnan verkkosivuille nähtäväksi ti 28.5.2019.  
nähtävänäpito 
 
 
 
  Matti Pinola 
  pöytäkirjanpitäjä 
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27 § – asia 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä, joka sisältää valtuuston 
toimintaan liittyvät asiat. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja 
hallintolain 27–30 §:issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asi-
oista, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.  
 
1.1.2019 voimaantulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuuston 
kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin val-
tuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 
Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan verkkosivuilla. 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä  
valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsit-
telyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista on lähetettävä 
vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.  
 
Hallintosäännön 64 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Valtuutetun, 
joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen  
käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston 
puheenjohtajalle tai sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotetta-
vasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on 
kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu  
varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulojär-
jestystä. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, 
onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava  
voidaan kutsua.  
 
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen 
puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat vara-
valtuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösval-
tainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa val-
tuutetuista on läsnä.  
 
Kokouskutsu (asialista) on toimitettu 10.5.2019 valtuuston päättämällä ta-
valla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kun-
nanjohtajalle sekä nuorisovaltuuston edustajalle. Kutsu on samana päi-
vänä julkaistu kunnan verkkosivuilla. Esityslista on toimitettu valtuuston 
päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jä-
senelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäse-
nille sekä nuorisovaltuuston edustajalle 15.5.2019. 
 
Kristillisdemokraattien valtuutettu Mikael Heikkilä on 14.5. ilmoittanut mat-
kaesteestä saapua valtuuston kokoukseen. Hänen tilalleen on pyydetty 
Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien vaaliliiton ensimmäinen varavaltuu-
tettu Juha Niemelä. 

 
Pj.  
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28 § – asia 2 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

Hallintosäännön 77 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla 
tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla 
toisin päätä. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekirjoittami-
nen teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.  
 
Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avus-
tavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (79 §). 

 
Päätös  
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29 § – asia 3 
Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen 
 
– Kunnanhallitus 6.5.2019, 122 § 
 

Kunnanvaltuusto päätti 15.6.2017 § 38 valtuuston puheenjohtajiston  
toimikaudeksi kaksi vuotta. Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Hannaleena 
Huhtamäen, 1.varapuheenjohtajaksi Kosti Hietalan ja 2.varapuheenjohta-
jaksi Manu Frimanin 31.5.2019 saakka. 

 Lainsäädäntö 

 
Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan  
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudek-
seen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston 
toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan  
samassa vaalitoimituksessa.  
 
Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoi-
keus kunnanhallituksen kokouksessa.  
 

Kunnan säännöt 
 
Hallintosäännön 57 §:n mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. 
Ennen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valintaa valtuusto päättää 
heidän toimikaudestaan. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– hyväksyy valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi kaksi vuotta 
– valitsee puheenjohtajan 1.6.2019 alkaen valtuuston jäljellä olevaksi  

toimikaudeksi  
– valitsee ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 1.6.2019 alkaen 

valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

 
– Kunnanvaltuusto 20.5.2019, 29 § 
 

Päätös   
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30 § – asia 4 
Kunnanhallituksen jäsenten valitseminen 
 
– Kunnanhallitus 6.5.2019, 123 § 
 

Kunnanvaltuusto päätti 15.6.2017 § 39 kunnanhallituksen toimikaudeksi 
kaksi vuotta ja valitsi luottamushenkilöt seuraavasti ajalle 1.6.2017-
31.5.2019: 
 
jäsen   varajäsen 
Minna Back-Tolonen  Maria Roimaa 
Petteri Hirsikangas  Juha Niemelä 
Anne-Mari Keimiöniemi  Markku Rauhala 
Jukka Korhonen  Ulla-Maija Kangosjärvi 
Hekla Muotka  Aki Jauhojärvi 
Heikki Pöyskö  Pirkko M. Rauhala 
Sakari Silén   Anneli Kuortti 
 
Puheenjohtajaksi valittiin Anne-Mari Keimiöniemi, 1.varapuheenjohtajaksi 
Petteri Hirsikangas ja 2.varapuheenjohtajaksi Sakari Silén. 
 

 Lainsäädäntö 
 

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen 
ja 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, 
jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.  
 
Lain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseneksi valituista toimielimen  
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan 
samassa vaalitoimituksessa.  
 
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö,  
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  
 
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa 

oleva henkilö;  
 

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;  
 

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai 
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden  
valmistelusta;  

 
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-

nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomai-
sesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista 
hyötyä tai vahinkoa.  
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Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan  
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei ole myöskään 
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuu-
dessa vastaa edunvalvonnasta.  
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai 
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa  
olevia henkilöitä.  
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa nouda-
tetaan kuntalain 18 §:n mukaista samaa menettelyä kuin valtuuston  
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa. 
 
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 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 toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kun-
nanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. 
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 
Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten 
kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henki-
lökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.  
 

 Kunnan säännöt 

Kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee joko toimikaudek-
seen tai kahden vuoden toimikaudeksi hallitukseen seitsemän jäsentä ja 
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Hallituksen ja lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu. 
Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien 
määrästä.   
 

Ehdotus  kunnanjohtaja  
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto  
– päättää hallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta 
– päättää hallituksen varapuheenjohtajien määräksi kaksi varapuheen-

johtajaa 
– valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökoh-

taisen varajäsenen 1.6.2019 alkaen valtuuston jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi 

– valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja  
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 1.6.2019 alkaen valtuuston 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
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Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
— — 

 
– Kunnanvaltuusto 20.5.2019, 30 § 
 

Päätös   
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31 § – asia 5 
Kunnanjohtajan virkavaalin suorittaminen 
Dnro 39/20.2.2019 
 

 Kunnanhallitus 18.2.2019, 48 § 
 

Valtuusto hyväksyi 11.2. kunnanjohtaja Lasse Peltosen irtisanoutumisen 
kunnanjohtajan virasta 1.8.2019 alkaen.  
 
Kuntalain mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa 
johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari (38 §). 
Kunnanjohtajan tai pormestarin valitsee valtuusto (41 §). Kunnanjohtaja on 
virkasuhteessa kuntaan ja hänet voidaan valita joko toistaiseksi tai määrä-
ajaksi.  
 
Viranhaltijalaki edellyttää, että virkasuhteeseen otetavalla on lisäksi erik-
seen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Yleiset nimitys-
perusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 
  
Kunnanvaltuusto päätti 11.2.2019 § 4, että kunnanjohtajan virkaan valitta-
valta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja lisäksi monipuolista 
kunnallishallinnon ja –talouden tuntemusta ja kokemusta. Lisäksi kunnan-
valtuusto päätti, että kunnanjohtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan 
virkasuhteeseen ja koeaika on 6 kuukautta. 
 
Hallitus julistaa viran haettavaksi, koska valinnasta päättää valtuusto. Halli-
tus päättää koeajan määräämisestä ja Kunnallisen yleisen virka- ja työeh-
tosopimuksen II-luvun 17 §:n mukaan kunnan asianomainen viranomainen 
voi harkintansa mukaan päättää mm. kunnanjohtajan palkasta. Harkinnan-
varaisesta palkasta päättää kunnanhallitus (hallintosääntö). 
 
Valtuusto päätti 15.6.2017 § 66 kunnan ilmoitusmenettelystä. Hallinto-
säännön mukaan hallitus, lautakunta tai osaston päällikkö ratkaisee ilmoi-
tuksen julkaisemisen valtuuston ilmoitusmenettelypäätöksen perusteella. 
 

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

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 



Muonion kunta   Esityslista  3/2019 9(17) 

Kunnanvaltuusto    

 

    15.5.2019 

 
 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisim-
man pian. 

— — 
 

 Kunnanhallitus 15.4.2019, 113 § 
 

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

 
 Ehdotus hallintojohtaja 

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

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

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

  
  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

 
— — 

 

 Kunnanhallitus 6.5.2019, 124 § 
 

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

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

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

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

  Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. 

 Ehdotus  puheenjohtajan selostuksesta 

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

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
— — 
 

 Kunnanhallitus 20.5.2019, asia 3 
 

Kunnanhallitus päätti 6.5.2019, että kunnanjohtajan virkavaalia koskevan 
esityksen tekeminen siirretään kunnanhallituksen ylimääräiseen kokouk-
seen 20.5.2019, koska henkilöarvioinnin tulokset ovat tuolloin käytössä. 

 
Valtuuston, hallituksen ja tarkastuslautakunnan iltakoulu kunnanjohtajan 
rekrytoinnista järjestettiin 13.5.2019. Hakijoista Laura Enbuska-Mäki oli ilta-
koulussa esittäytymässä ja luottamushenkilöillä oli mahdollisuus esittää 
hänelle kysymyksiä, Kari I. Mattila toimitti videotervehdyksen iltakouluun. 
Esittäytymisten jälkeen henkilöarviointien tulokset esiteltiin luottamushenki-
löille. 

 
Yhteenveto hakijoista on toimitettu sähköisesti valtuutetuille, kunnanhalli-
tukselle ja tarkastuslautakunnalle 3.5.2019.  

 
 Ehdotus Esitys annetaan kokouksessa. 
 
 Päätös 
 
  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 
— — 

 
– Kunnanvaltuusto 20.5.2019, 31 § 
 

Päätös 
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32 § – asia 6 
Palveluasumishankinnan toteuttamisesta päättäminen 
Dnro 87/14.5.2018 
 
– Kunnanhallitus 20.8.2018, 203 § 
 

Sosiaalilautakunta käsitteli ikäihmisten asumispalveluiden uudelleenjärjes-
tämistä 8.5. Lisäksi sosiaalilautakunta on 8.2. käsitellyt ikääntyneiden pal-
veluiden järjestämissuunnitelmaa vuosille 2018–2021. Sen perusteella 
ikääntyvien ihmisten palveluasumisen järjestäminen on ajankohtaista väes-
tötietojen perusteella. 
 
Kunnassa on tällä hetkellä kaksi tehostettua palveluasumisyksikköä ikäih-
misille, joista palvelukeskus Marjapaikassa on 15+3 ja Ojusniityssä 12 
paikkaa. Valmisteilla olevan vanhustenhuollon suunnitelman mukaan ja 
väestön määrä huomioiden tehostetun palveluasumisen tarve tuleville vuo-
sille on yhteensä 24 paikkaa, joista 6 on tarkoitettu vuorohoitoon. Tarve on 
myös tavalliseen ja tuettuun palveluasumiseen, joiden määrä on 7 palvelu-
asumiseen ja 3 tukiasuntoon. 
 
Nykyinen palvelukeskus Marjapaikka on osittain remontoitu, mutta vaatii 
edelleen huomattavia investointeja korjauksiin tulevina vuosina. Sote-uu-
distuksen siirtymisen myötä on hyvä harkita kiinteistön myyntiä samanai-
kaisesti, mikäli asumispalveluita hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. 
Palveluasumishankinta on vaativa prosessi, joten siihen tarvitaan toi-
mialaan perehtynyt konsultti laatimaan tarjouspyynnöt ja muut vaadittavat 
asiakirjat. 
 
Vs. sosiaalijohtaja esitti sosiaalilautakunnalle 8.5., että lautakunta esittäisi 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta kilpailuttaa ikäihmis-
ten asumispalvelut; tehostettua asumispalveluita 9 ja 3 vuorohoitopaikkaa 
sekä palveluasumiseen 7 ja tukiasumiseen 3 paikkaa. Lisäksi vs. sosiaali-
johtaja esitti, että kunta myy samassa yhteydessä palvelukeskus Marjapai-
kan irtaimistoineen yksityiselle palveluntuottajalle ja palvelutuotannon 
osalta toimittaisiin liikkeenluovutusperiaatteella. 
 
Sosiaalilautakunta päätti, että se esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle, että kunta kilpailuttaa ikäihmisten palveluasumisen 7 
paikkaa sekä tukiasumisen 3 paikkaa. Sosiaalilautakunta päätti lisäksi esit-
tää kunnanhallitukselle, että selvitetään palveluasumisen Marjapaikan kiin-
teistön kunto ja siihen liittyvä palveluasumisen tarve ja mitoitus. Lisäksi 
suunnittelussa tulee huomioida kotona asumisen tueksi tarvittava yöhoito 
ja muut tarvittavat palvelut. 
 
Palveluasumisen osalta on järjestetty valtuuston iltakoulu 15.6.2018. 
 
Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan esitys: Sosiaalihuollon asumis-
palvelut ja suunnittelu kevät 2018. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se tekee periaatepäätöksen ikäih-
misten asumispalveluhankinnasta. Hankinta koskee enintään 9 tehostetun 
asumispalvelun paikkaa ja 3 vuorohoitopaikkaa sekä 7 palveluasumisen 
paikkaa ja 3 tukiasumisen paikkaa. Kunnalla tulee olla mahdollisuus joko 
hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Kilpailuttamisen toteuttamisesta vas-
taa kunnanhallitus. Lopullisen päätöksen mahdollisesta hankinnasta tekee 
valtuusto. 

  
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankintaan sisällytetään mahdolli-
suus myydä palvelukeskus Marjapaikka, sillä ehdolla, että se joko korja-
taan palveluasumiseen soveltuvaksi tai korvataan uudella nykyaikaisella 
palveluasumiseen soveltuvalla rakennuksella tarjoajan toimesta. 
 

 Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että kunta hankkii ulkopuolisen asian-
tuntijan palveluita hankintaprosessin järjestämiseen. 

 
Päätös Keskustelun aikana Sakari Silén esitti, että palvelukeskus Marjapaikkaa ei 

esitettäisi myytäväksi. Silénin esitys raukesi kannattamattomana. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 
 

 Kunnanvaltuusto 27.8.2018, 39 § 
 

Päätös Keskustelun kuluessa Sakari Silén esitti, palveluntuotanto säilyy kunnan 
omana, mutta Marjapaikka voidaan myydä. Manu Friman kannatti Silénin 
esitystä ja esitti, että 7 palveluasumisen ja 3 tukiasumispaikan rakennutta-
minen voidaan kilpailuttaa myös erillisenä hankkeena. Sakari Silén kan-
natti Manu Frimanin esitystä.  

 
Asiasta käytiin vilkasta keskustelua ja mm. kunnanjohtaja totesi omassa 
kommentissaan, että valmistelua varten tarvitaan poliittinen tahtotila, jotta 
voidaan edetä päätöksen kautta toimenpiteisiin.  
 
Puheenjohtaja esitti, että asia pannaan pöydälle ja Pentti Reponiemi ja 
Petteri Hirsikangas kannattivat sitä.  
 
Koska oli tehty kannatettu esitys pöydällepanosta, puheenjohtaja esitti,  
että ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä, jatketaanko asian käsittelyä. 
Puheenjohtaja esitti myös, että asian käsittelyn jatkamista kannattavat ää-
nestävät ”jaa” ja asian pöydällepanoa kannattavat äänestävät ”ei”. Val-
tuusto hyväksyi menettelyn ja äänestysesityksen. 
 
Äänestyksessä annettiin 17 ei -ääntä (liite nro 6). 
 
Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen panna asian pöydälle. 

— — 
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 Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 53 § 
 

Päätös Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 73 §:n mukaan:  
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen teke-
mänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.  
Puheenjohtaja totesi Sakari Silénin tekemän esityksen rauenneeksi. 

 
 Puheenjohtaja ilmoitti, että Manu Friman on toimittanut kirjallisesti muute-

tun esityksen siten, että pohjaehdotukseen lauseen ”Hankinta koskee enin-
tään 9 tehostetun asumispalvelun paikkaa ja 3 vuorohoitopaikkaa sekä 7 
palveluasumisen paikkaa ja 3 tukiasumisen paikkaa.” jälkeen lisätään 
lause: ”Myös osatarjoukset ovat mahdollisia.”  

 
Pentti Reponiemi kannatti Frimanin tekemää esitystä. 

 
 Puheenjohtaja tiedusteli voiko valtuusto hyväksyä Frimanin esittämän li-

säyksen yksimielisesti. Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä esitetyn 
lisäyksen. 

 
Puheenjohtaja totesi valtuuston tehneen periaatepäätöksen ikäihmisten 
asumispalveluhankinnasta seuraavasti: 
 
Hankinta koskee enintään 9 tehostetun asumispalvelun paikkaa ja 3 vuoro-
hoitopaikkaa sekä 7 palveluasumisen paikkaa ja 3 tukiasumisen paikkaa. 
Myös osatarjoukset ovat mahdollisia. Kunnalla tulee olla mahdollisuus joko 
hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Kilpailuttamisen toteuttamisesta vas-
taa kunnanhallitus. Lopullisen päätöksen mahdollisesta hankinnasta tekee 
valtuusto. 
 

 Hankintaan sisällytetään mahdollisuus myydä palvelukeskus Marjapaikka 
sillä ehdolla, että se joko korjataan palveluasumiseen soveltuvaksi tai kor-
vataan uudella nykyaikaisella palveluasumiseen soveltuvalla rakennuksella 
tarjoajan toimesta. 

 
 Kunta hankkii ulkopuolisen asiantuntijan palveluita hankintaprosessin jär-

jestämiseen. 
— — 
 
– Kunnanhallitus 1.4.2019, 96 § 
 

Valtuusto teki 29.10.2018 periaatepäätöksen ikäihmisten asumispalvelu-
hankinnasta. Hankinnan valmisteluvaiheessa on todettu, että kokonaisuus 
tulisi jakaa kahteen erilliseen hankintaan, koska kilpailuttaminen yhtenä 
kokonaisuutena ei ole tarkoituksenmukaista. Hankittavan kokonaisuuden 
jakaminen palveluyksiköittäin kahteen erilliseen hankintaan muodostaa 
selkeämmän ja tarjoajille houkuttelevamman kokonaisuuden ja mahdollis-
taa paremmin sen, että tarjouspyyntö tavoittaa kaikki hankinnasta mahdol-
lisesti kiinnostuneet tarjoajat. 
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Hankintalain lähtökohtana on, että hankintayksikön tulee sitoutua teke-
mään hankintapäätös suorittamassaan kilpailutuksessa. Näin ollen va-
paata harkintavaltaa tarjousten hylkäämiseen tai hankinnan keskeyttämi-
seen ei ole, vaan lähtökohtana tulee olla sopimuksen syntyminen hankin-
nan kohteesta. 
 
Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa, ettei jo aloitettua hankintaprosessia 
saateta loppuun, vaan prosessi keskeytetään ja jätetään hankinta teke-
mättä, tai käynnistetään täysin uusi hankintaprosessi. Hankinta voidaan 
keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustel-
lusta syystä. 
 
Hankinnan keskeyttämisen syyn arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota sii-
hen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja 
siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Koska han-
kintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemi-
seen, hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintaso-
pimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi ei ole sallittavaa. 
Oikeuskäytännössä on katsottu, että hankintamenettelyä ei ole saanut kes-
keyttää, jos keskeyttämisen tarkoituksena on kiertää lain säännösten so-
veltaminen tai estää tarjoajan mahdollisuus saada oikeussuojaa. 
 
Palveluasumishankintaa valmisteltaessa on todettu, että hankinta tulisi 
suorittaa kahdessa eri osassa siten, että 
 
1. hankinnassa kilpailutetaan osa ikäihmisten palveluasumisesta, tehoste-

tun palveluasumisen palveluista, vuorotteluhoitopalveluista (ns. inter-
vallihoito) ja tukiasunnoista. Hankintaan sisältyy uudisrakennuksen ra-
kentaminen kunnan osoittamalle tontille, joka vuokrataan tarjoajalle. 
Vähimmäisvaatimuksena on 24 asukaspaikkaa. Kunta sitoutuu hankin-
nan toteuttamiseen. 
 

2. hankinnassa kilpailutetaan Marjapaikan myyminen sekä peruskorjaami-
nen tai uuden rakennuksen rakentaminen. Hankinnassa on mahdollista 
tarjota vaihtoehtoisesti joko peruskorjatun tai uuden rakennuksen vuok-
raamista kunnalle kunnan omaa palveluntuotantoa varten tai palvelui-
den tuottamista kunnalle kyseisissä tiloissa. Saaduista tarjouksista kun-
nan tulee valita se, joka on vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti 
edullisin. Näin ollen kunnalla ei ole hankintapäätöstä tehdessään enää 
mahdollisuutta erikseen päättää, että toteutustavaksi hyväksyttäisiin 
esimerkiksi vain tilojen vuokraaminen kunnalle, mikäli tarjoaja tarjoaa 
palveluiden tuottamista kokonaistaloudellisesti edullisemmin. Kunnan 
on sitouduttava hankintamenettelyn lopputulokseen ja kokonaistalou-
dellisesti edullisimman vaihtoehdon valintaan. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta kilpailuttaa osan ikäihmisten 
palveluasumisesta, tehostetun palveluasumisen palveluista, vuorotteluhoi-
topalveluista (ns. intervallihoito) ja tukiasunnoista. Vähimmäisvaatimuk-
sena on 24 asukaspaikkaa. Hankintaan sisältyy uudisrakennuksen raken-
taminen kunnan osoittamalle tontille, joka vuokrataan tarjoajalle. Kunta si-
toutuu hankinnan toteuttamiseen. 
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Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että Marjapaikan osalta tilanne ratkais-
taan erikseen sen jälkeen, kun edellä mainittu hankinta on suoritettu. 

  
Muutettu 

 ehdotus kunnanjohtaja 
Asia palautetaan valmisteluun ja kartoitetaan palveluasumisen kilpailutta-
miselle poliittinen tahtotila. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
— — 
 
– Kunnanhallitus 6.5.2019, 125 § 
 

Palveluasumisesta järjestettiin kunnanvaltuuston –ja hallituksen iltakoulu 
23.4.2019. Iltakoulussa keskityttiin uuden yksikön hankintaan ja kartoitettiin 
poliittinen tahtotila asian etenemiselle. Iltakoulun keskusteluiden pohjalta 
on laadittu esitys hallitukselle ja edelleen valtuustolle liittyen uuden palve-
luasumisyksikön hankintaan. 
 
Laaditussa esityksessä esitetään, että kunta kilpailuttaa uuden palvelu-
asumiseen soveltuvan yksikön rakentamisen kunnan vuokraamalle tontille. 
Tarjousta pyydetään siten, että kunta vuokraa yksikön joko 10 tai 20 vuo-
den ajaksi ja tuottaa itse palvelut uuteen yksikköön. Uudessa yksikössä 
tulee olemaan 25 asumispalvelupaikkaa (9 tehostettua palveluasumispaik-
kaa, 3 vuorohoitopaikkaa, 10 palveluasumispaikkaa ja 3 tukiasumispaik-
kaa). Lisäksi Ojusniityn nykyisestä 12 asumispaikasta 3 muutettaan vuorot-
telupaikoiksi. Palvelukeskus Marjapaikan tulevaisuus ratkaistaan erillisenä 
kokonaisuutena. 

 
Palveluiden tuottaminen kunnan omana työnä aiheuttaa lisärekrytointitar-
peen, jonka arvioidaan olevan noin 15-18 henkilöä. Rekrytointi on kuitenkin 
kannattavaa, koska näin saadaan palveluiden käyttäjille osoitettua tarkoi-
tuksenmukainen asumispaikka Muoniosta, mikä vähentää kustannuksia, 
joita syntyy asiakkaiden toisiin kuntiin tai vuodeosastolle sijoittamisesta. 
Kunnalle syntyviä vuokrakustannuksia katetaan palveluasumisen asiakkai-
den kunnalle maksamilla vuokrilla. 

 
Vt. sosiaalijohtajan laatima yhteenveto kunnan sosiaalihuollon asumispal-
veluista ja laitoshoidosta ja Sosiaalihuollon asumispalvelut ja suunnittelu 
kevät 2019 -esitys toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. Lisäksi oheis-
materiaalina toimitetaan luonnosvaiheessa oleva tarjouspyyntö liitteineen. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta kilpailuttaa uuden 
palveluasumiseen soveltuvan yksikön rakentamisen kunnan vuokraamalle 
tontille. Uudessa yksikössä tulee olla 20–25 asumispalvelupaikkaa. Kunta 
vuokraa rakennuksen joko 10 tai 20 vuoden ajaksi kilpailutuksen tuloksen 
mukaisesti. Vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa. 
 
Kilpailutuksen toteuttamisesta vastaa kunnanhallitus. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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— — 
 
– Kunnanvaltuusto 20.5.2019, 32 § 
 

Päätös 
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33 § – asia 7 
Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 § – asia 8 
Muiden asioiden käsitteleminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 § – asia 9 
Kokouksen päättäminen 
 
 
 


