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Pöytäkirjan nähtävänä- Kokouksesta laadittava pöytäkirja, johon liitetään valitusosoitus, pidetään 

pito ti 15.5.2018 klo 1115 kunnantalossa yleisesti nähtävänä sekä lisätään kunnan 
verkkosivuille nähtäväksi ti 15.5.2018. 

 
 
Kunnanvaltuuston  
puheenjohtaja  Hannaleena Huhtamäki  
 
 
Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on pe 4.5.2018 julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoi-

tustaululle sekä lisätty kunnan verkkosivuille nähtäväksi.  
 
 
 

Aira Luhtaanmäki 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanvaltuuston kokous 

Aika  ma 14.5.2018 klo 18.00–18.45 

Paikka  kunnantalon valtuustosali 

Läsnä olevat valtuutetut Hannaleena Huhtamäki puheenjohtaja 
ja varavaltuutetut Manu Friman  varapuheenjohtaja 

Mika Brännare  jäsen 
Petteri Hirsikangas ” 
Aki Jauhojärvi ” 
Anne-Mari Keimiöniemi ” 
Jukka Korhonen ” 
Anneli Kuortti ” 
Matti Myllykangas ” 
Heikki Pöyskö ” 
Markku Rauhala ” 
Pentti Reponiemi ” 
Sakari Silén  ” 
Petri Sinikumpu ” 
Juha Niemelä varajäsen  (Mikael Heikkilän tilalla) 
Pirkko M Rauhala ” (Kosti Hietalan tilalla) 

 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Lasse Peltonen 
  vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Matti Pinola 
  tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 
  vs. sosiaalijohtaja Eeva Maarit Valkama 
  vs. sivistystoimenjohtaja Päivi Rantakokko 
  taloussihteeri Merja Hietala 
  maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen 
    
 
Poissa  Kosti Hietala  varapuheenjohtaja 

Mikael Heikkilä jäsen 
Maria Roimaa ” 

 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus todettiin (9 §) 
 
Asiat  1–12, 9–20 § 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Hannaleena Huhtamäki  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 14.5.2018, kunnantalo 
 
 
  Aki Jauhojärvi  Anne-Mari Keimiöniemi 
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Pöytäkirja on ollut ti 15.5.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja lisätään kunnan verkkosivuille nähtäväksi ti 15.5.2018 
 
 
  Matti Pinola 
  pöytäkirjanpitäjä 
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9 § – 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.  
 
1.6.2017 voimaantulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuus-
ton kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kulle-
kin valtuutetulle 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 käsittelyä. 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 luotet-
tavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin 
on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulo-
järjestystä. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, 
onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava 
voidaan kutsua.  
 
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jäl-
keen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat 
varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja pää-
tösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmas-
osaa valtuutetuista on läsnä.  
 
Kokouskutsu (asialista) on 4.5.2018 toimitettu valtuuston päättämällä  
tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja 
kunnanjohtajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan verk-
kosivuilla ja laitettu kunnantalon ilmoitustaululle nähtäville. Esityslista on 
toimitettu valtuuston päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, 
kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tar-
kastuslautakunnan jäsenille 9.5.2018. 
 
Kristillisdemokraattien valtuutettu Mikael Heikkilä on 5.5. ilmoittanut, ettei 
pääse osallistumaan valtuuston kokoukseen matkaesteen vuoksi. Heikki-
län tilalle on pyydetty Kristillisdemokraattien ja Kokoomuksen vaaliliiton 
ensimmäistä varavaltuutettua Juha Niemelää, joka on ilmoittanut saapu-
vansa kokoukseen. 
 
Keskustan valtuutettu Kosti Hietala on 6.5. ilmoittanut matkaesteestään 
saapua valtuuston kokoukseen. Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu 
Pirkko M. Rauhala on ilmoittanut saapuvansa kokoukseen. 
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Kristillisdemokraattien valtuutettu Maria Roimaa on 12.5. ilmoittanut, ettei 
pääse osallistumaan valtuuston kokoukseen. Kokoukseen on pyydetty 
Kristillisdemokraattien ja Kokoomuksen vaaliliiton toista varavaltuutettua 
Pekka Veistoa, joka ilmoitti ettei voi saapua valtuuston kokoukseen työ-
esteen vuoksi. Myös vaaliliiton kolmas varavaltuutettu Emma Lehtonen 
ilmoitti esteestään saapua valtuuston kokoukseen. 
 

Pj. Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja tote-
si, että läsnä on 14 valtuutettua ja 2 varavaltuutettu. Puheenjohtaja totesi 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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10 § – asia 2 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

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

 
Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Aki Jauhojärven ja Anne-Mari Keimiönie-

men. 
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11 § – asia 3 
Hyvinvointikeskushankkeen toteuttamisesta päättäminen 
Dnro 154/31.8.2017 
 
– Kunnanhallitus 14.5.2018, 125 § 
 

Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 rakentaa uuden terveyskeskuksen ja 
korjata vanhan terveyskeskuksen välttämättömiltä osin turvatakseen ny-
kyisen henkilöstön työturvallisuuden. Kunnanvaltuusto päätti 30.10.2017, 
että kuntaan rakennetaan hyvinvointikeskus, jonka tiloihin tulevat toimin-
nallisesti integroidut sosiaali- ja terveyspalvelut. 

 
Kunnanhallitus päätti 24.4.2017, että terveyskeskuksen rakennuspaikka-
na on nykyisen terveyskeskuksen tontti, ja että nykyisen terveyskeskuk-
sen tilat suunnitellaan purettavaksi ennen uuden terveyskeskuksen ra-
kentamista siltä osin, kuin niille ei voida osoittaa uutta käyttötarkoitusta. 
Hankkeen toteutusmalliksi valittiin suunnittelua sisältävä KVR-urakka 
(kokonaisvastuurakentaminen) ja hankintamenettelyksi valittiin kilpailulli-
nen neuvottelumenettely. 

 
Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu 1 700 000 euroa hyvinvointi-
keskuksen suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen. Vuoden 2019 ta-
loussuunnitelmaan on varattu 2 000 000 euroa hyvinvointikeskuksen ra-
kentamiseen. 
 
Hyvinvointikeskuksen suunnittelusta on vastannut kunnanhallituksen ni-
meämä hyvinvointikeskushankkeen ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet: 
 
jäsen  varajäsen 

 tekninen johtaja kunnanrakennusmestari 
sosiaalijohtaja sosiaalityöntekijä 
 kunnanjohtaja hallintojohtaja 
taloussihteeri  toimistosihteeri (Mirja Friman) 
Miia Palo  Sinikka Yliniemi 
 Anne-Mari Keimiöniemi Hannaleena Huhtamäki 
Petteri Hirsikangas Sakari Silén 

Hyvinvointikeskuksen hankinnassa on käytetty kilpailullista hankintame-
nettelyä. Hankintailmoitus julkaistiin 7.7.2017 HILMA- ilmoituskanavassa. 
Määräaikaan 31.8.2017 kello 15.00 mennessä saapui 7 hakemusta, jois-
ta neuvottelumenettelyyn valikoitui 3 ehdokasta, jotka täyttivät vaaditut 
kriteerit. Yksi tarjoajista jättäytyi pois neuvottelumenettelystä 
1.neuvottelukierroksen jälkeen. Neuvottelukierroksia käytiin yhteensä 
neljä, 12.10.2017 Rovaniemellä, 12.1.2018 Muoniossa, 15.2.2018 Muo-
niossa ja 6.4.2018 Oulussa.  
 
Tarjouspyyntöjen yhteydessä toimitetussa teoreettisessa tilaohjelmassa 
on määritelty tilojen ohjelma-alaksi 989,5 oh-m2, ja henkilöstön määräksi 
54 henkilöä. Tarjousten jättöaika on ollut 2.5.2018 kello 10.00 mennessä. 
Tarjouksen määräaikaan mennessä jättivät Lehto Tilat Oy ja Teijo-Talot 
Oy. Saapuneet tarjoukset on esitelty hyvinvointikeskushankkeen ohjaus-
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ryhmälle 3.5.2018. Ohjausryhmä on tehnyt tarjousten pisteytykset 3.-
4.5.2018.  
 
Tarjousten perusteella hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on tarken-
tunut 4 600 000 – 5 400 000 euroa. Laissa kuntien ja kuntayhtymien 
eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja tervey-
denhuollossa 4 §:n mukaan kunta tai kuntayhtymä ei saa tehdä sosiaali- 
ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koskevia si-
toumuksia, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät vii-
si miljoonaa euroa. Kunta tai kuntayhtymä voi hakea poikkeuslupaa in-
vestointia koskevan sitoumuksen tekemiseksi. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on perusteltu palvelujen 
saatavuuden turvaamiseksi ja investointi on alueen palvelurakenteen 
kannalta tarpeellinen. 
 
Hankkeen rahoittamiseksi on pyydetty tarjoukset talousarviolainana ja 
leasing-rahoituksena.  Tarjoukset pyydettiin viideltä rahoituslaitokselta, 
Danske Bank Oyj:ltä, Kevalta, Kuntarahoitus Oyj:ltä, Nordea Bank AB:ltä 
ja Pohjolan Osuuspankilta. Määräaikaan mennessä Kuntarahoitus Oyj ja 
Pohjolan Osuuspankki antoivat laina ja leasing-rahoitustarjouksen, Nor-
dea Bank AB vain lainatarjouksen, Danske Bank Oyj ja Keva eivät anta-
neet tarjousta ollenkaan.  
 
Lainatarjous pyydettiin 1 500 000 euron talousarviolainalle 10 vuoden 
ajalle 6 kk:n euribor sidonnaisena vaihtuvakorkoisena viidelle ja kymme-
nelle vuodelle sekä kiinteäkorkoisena koko laina-ajalle. Leasing-
rahoitustarjous pyydettiin 4 200 000 euron hankintahinnalle, 20 vuoden 
vuokra-ajalle, rakennus- ja vuokra-ajan viitekorko 6 kk:n euribor sekä ra-
hoituksen jäännösarvo 20 vuoden jälkeen 33 %.  Tarjouspyynnössä il-
moitettua hankintahintaa voidaan tarkentaa, kun hankkeen kustannusar-
vio varmistuu. 
 
Leasing-rahoituksen kautta kyseessä on pääomavuokraus, ja kunta voi 
lunastaa kohteen myöhemmin jäännösarvolla. Leasing-rahoituksella 
hankkimalla kohteen omistus on rahoittajalla ja kirjanpidollisesti leasing 
lisätään kuluina kunnan tuloslaskelmaan ja vastuuerittely lisätään tilin-
päätöksen liitetietoihin. 
 
Hallitus päätti 9.4.2018, että nykyisen terveyskeskuksen tiloja voidaan 
purkaa uuden hyvinvointikeskuksen rakentamisen aloittamiseksi tehdyn 
suunnitelman mukaisesti.  
 
Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat 
rakennustyön pääpiirustusten, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen 
hyväksymistä valtuuston hyväksymien huonetilaohjelman, kunnallisteknil-
listen töiden, rakennusohjelman, luonnospiirustusten ja alustavan kus-
tannusarvion sekä rakennustapaselityksen taikka valtuuston muutoin an-
tamien ohjeiden mukaisesti, kun hankkeen kustannusarvio on yli 600 000 
euroa. 
 
Hyvinvointikeskuksen rakennustyöt aloitetaan kesällä 2018. 

 



Muonion kunta   Esityslista/  2/2018 19  
Kunnanvaltuusto   Pöytäkirja    
 
    14.5.2018 
 

Tilaohjelma ja rahoituslaskelma toimitetaan esityslistan oheismateriaali-
na. 

 
Ehdotus  kunnanjohtaja 

Hallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointikes-
kushankkeen kustannusarvion ja tilaohjelman sekä päättää käytettäväksi 
rahoitusmuodoksi leasing-rahoituksen.  

Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää luvan töiden aloitta-
miseen ja valtuuttaa hallituksen vastaamaan hankkeen toteuttamisen 
vaatimista toimenpiteistä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

– Kunnanvaltuusto 14.5.2018, 11 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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12 § – asia 4 
Aloiteluettelon käsitteleminen 

– Kunnanhallitus 19.3.2018, 68 § 
 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla 
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koske-
vissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suori-
tetut toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia 
kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden 
kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus teh-
dä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. 
 
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimi-
valtaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut 
toimenpiteet.  
 
Valtuutettujen aloitteista säädetään hallintosäännön 86 §:ssä, jossa tode-
taan, että kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuus-
toryhmällä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan 
toimintaa ja hallintoa koskevista aloitteista. Aloitetta ei oteta heti käsitel-
täväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Hallituksen on 
vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo 
valtuutettujen tekemistä aloitteista ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, 
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti kä-
sitelty. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on 
ryhdytty. Valtuusto voi päättää, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.. 
 
Hallintosäännön 103 §:ssä määrätään myös hallituksen ja lautakunnan 
tehtäväalueella tehdyistä aloitteista. Niistä tulee esittää tiedot hallitukselle 
ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla.  

 
 Aloitteet ja eräät esitykset  
 

Kuntalaisaloite-palvelun kautta on toimitettu 20.10.2017 kuntalaisaloite 
päiväkoti Tunturihelmen pihan kunnostuksesta. Aloitteessa todetaan, että 
piha-alue kaipaa päivitystä, kun toiminta on laajentunut viereiseen ra-
kennukseen. Pihaa on aloitteen mukaan kunnostettu viimeksi yli 10 vuot-
ta sitten. Aloitteen on allekirjoittanut kaikkiaan 28 henkilöä, joista 26 on 
kuntalaisia. 
 
Valtuutettu Jukka Korhonen jätti 30.10. pidetyssä valtuuston kokoukses-
sa valtuustoaloitteen, jossa esitetään kunnan Lapin Urheiluopistosääti-
öön kuulumisen tarkoituksenmukaisuuden selvittämistä ja tarvittaessa sii-
tä eroamista. 
 
Varavaltuutettu Juha Niemelä ja 17 valtuutettua jättivät 11.12. pidetyssä 
valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen kokonaisvaltaisen asuntotar-
vekartoituksen teettämisestä. Aloitteessa esitetään kokonaisvaltaisen 
asuntotarveselvityksen teettämistä ulkopuolisen palveluntarjoajan toi-
mesta. Selvityksen hallinnointia esitetään yhteistyössä elinkeinotoimeen 
ja tekniseen toimeen. 
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Viime vuoden aloitteista ja eräistä esityksistä on laadittu yhteenveto (liite 
nro 10), johon on merkitty myös muita kuin hallituksen ja valtuuston toi-
mivaltaan kuuluvia aloitteita. Siihen on merkitty myös ne aloitteet ja esi-
tykset, joita hallitus tai valtuusto ei edellisinä vuosina ole katsonut lop-
puun käsitellyiksi tai asia on jostakin syystä otettu käsiteltäväksi uudel-
leen. Yhteenveto toimitetaan esityslistan ohessa. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee liitteen nro 10 mukaiset aloitteet, esitykset ja 
toimenpiteet tiedokseen.  
 
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että se merkitsee aloiteluet-
telon tiedoksi. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Lisäksi hallitus velvoitti hallinto-osaston käymään aloiteluettelon läpi 
30.4.2018 mennessä ja nimeämään vastuutahot sekä määrittämään ai-
kataulut aloitteiden käsittelylle. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 14.5.2018, 12 § 
 

Kunnanhallitus on esittänyt aloiteluettelon tiedoksi merkittäväksi. Aloite-
luettelo liitteenä nro 2. 

 
Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja merkitsi aloiteluettelon tiedok-

si.  
 
Lisäksi valtuusto velvoitti hallinto-osaston käymään aloiteluettelon läpi 
mahdollisimman pian ja nimeämään vastuutahot sekä määrittämään ai-
kataulut aloitteiden käsittelylle. 
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13 § – asia 5 
Lisämäärärahan myöntäminen perusopetuksen tehtäväalueelle 
Dnro 46/16.3.2018 
 
– Kunnanhallitus 9.4.2018, 90 § 
 

Kunnanhallitus myönsi 19.3.2018 sivistystoimelle täyttöluvan määräai-
kaiseen luokanopettajan virkaan ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019 sivistyslau-
takunnan anomuksen mukaisesti. Perusteena luokanopettajan viran täyt-
tämiselle on suuren luokan jakaminen kahdeksi eri ryhmäksi. 
 
Sivistyslautakunta anoi 18 000 euroa lisämäärärahaa kyseisen täyttölu-
pa-anomuksen yhteydessä, koska kyseiseen luokanopettajan virkaan ei 
ole varattu määrärahaa kuluvan vuoden talousarvioon. 
 
Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset 
talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muu-
toksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekir-
joittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle 
tehdä. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää perusopetuksen teh-
täväalueelle 18 000 euron lisämäärärahan luokanopettajan määräaikai-
sen viran aiheuttamiin palkkauskustannuksiin. Lisämääräraha katetaan 
tuloslaskelman tulorahoituksella 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

– Kunnanvaltuusto 14.5.2018, 13 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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14 § – asia 6 
Ero kunnallisista luottamustehtävistä 
Dnro 65/16.4.2018 
 
– Kunnanhallitus 23.4.2018, 111 § 
 

Maija Sieppi on 16.4. toimitetulla sähköpostilla anonut eroa kunnallisista 
luottamustehtävistä. Perusteluna Siepillä on toiselle paikkakunnalle 
muutto työtehtävien hoitamista varten. Sieppi on toiminut Keskustan va-
ravaltuutettuna, sivistyslautakunnan jäsenenä, tarkastuslautakunnan va-
rajäsenenä ja keskusvaalilautakunnan varajäsenenä. 
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Val-
tuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Maija Siepin eroil-
moituksen ja myöntää hänelle eron varavaltuutetun tehtävästä, sivistys-
lautakunnan jäsenyydestä, tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja 
keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

– Kunnanvaltuusto 14.5.2018, 14 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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15 § – asia 7 
Jäsenen valinta sivistyslautakuntaan 
 
– Kunnanhallitus 23.4.2018, 112 § 
 

Maija Sieppi on toiminut sivistyslautakunnan jäsenenä. Myöntäessään 
eron Maija Siepille sivistyslautakunnan jäsenen tehtävistä valtuuston tu-
lee valita hänen tilalleen jäsen sivistyslautakuntaan. 
 
Kunnanvaltuusto valitsi sivistyslautakunnan 15.6.2017 seuraavasti: 
 
jäsen  varajäsen 
Mikael Heikkilä Tuomas Liikavainio 
Aki Jauhojärvi Katja Muotka 
Emma Lehtonen Maria Roimaa 
Markku Rauhala Elina Korhonen 
Katriina Sieppi Kari Malila 
Maija Sieppi  Matti Myllykangas 
Petri Sinikumpu Raimo Alaoja 
 
Sinikumpu toimii puheenjohtajana ja Heikkilä varapuheenjohtajana. 

 
 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. 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 tehtävä-
alueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnas-
tettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos ky-
symyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnas-
sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuotta-
maan olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kun-
nallisten 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 muu-
ta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökoh-
taisen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla 
valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan.  
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Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan 
jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hallin-
tosäännön mukaisesti. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
— — 

– Kunnanvaltuusto 14.5.2018, 15 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja valitsi sivistyslautakuntaan jä-
seneksi Johanna Jäntin jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
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16 § – asia 8 
Varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan 
 
– Kunnanhallitus 23.4.2018, 112 § 
 

Maija Sieppi on toiminut tarkastuslautakunnan varajäsenenä. Myöntäes-
sään eron Maija Siepille tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävistä 
valtuuston tulee valita hänen tilalleen varajäsen tarkastuslautakuntaan. 
 
Kunnanvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan 15.6.2017 seuraavasti: 
 
jäsen  varajäsen 
Mika Brännare Pekka Veisto 
Raija Lehtimäki Kari Oja 
Kreetta-Kaisa Mäkelin Maija Sieppi 
Pirjo A. Rauhala Joel Vikström 
Pentti Reponiemi Tuija Muotka 
Teuvo Tolvanen Johanna Lapinoja 
 
Reponiemi toimii puheenjohtajana ja Brännare varapuheenjohtajana. 

 
 Lainsäädäntö 

Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 121 §:ssä. 
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosi-
en hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä var-
ten. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on ai-
na  
oltava valtuutettuja.  

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:  

1. kunnanhallituksen jäsen 
2. pormestari ja apulaispormestari 
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormes-

tarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperus-
teita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen 

4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhtei-
sön tai säätiön palveluksessa eikä  

5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.  
 
Em. johtuen sovellettavaksi tulee vaalikelpoisuutta valtuustoon koskeva 
kuntalain 72 § sekä vaalikelpoisuutta hallitukseen koskeva 73 §.  

Lautakuntaa valittaessa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kun-
nallisten 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 muu-
ta johdu. 
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Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Jokaisella jäse-
nellä on henkilökohtainen varajäsen.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan 
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä 
hallintosäännön mukaisesti. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 14.5.2018, 16 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja valitsi tarkastuslautakuntaan 
varajäseneksi Elina Niemelä-Muotkan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
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17 § – asia 9 
Varajäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan 
 
– Kunnanhallitus 23.4.2018, 114 § 
 

Maija Sieppi on toiminut keskusvaalilautakunnan varajäsenenä. Myöntä-
essään eron Maija Siepille keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävis-
tä valtuuston tulee valita hänen tilalleen varajäsen keskusvaalilautakun-
taan. 
 
Kunnanvaltuusto valitsi keskusvaalilautakunnan 15.6.2017 seuraavasti: 
 
jäsen   
Raija Lehtimäki  
Ona Rauhala  
Tellevo Reponiemi  
Teuvo Tolvanen 
Pekka Veisto  
 
varajäsen (kutsumajärjestys) 
Joel Vikström 
Maija Sieppi 
Pekka Seppänen 
Helena Soutukorva 
Pauli Kuru 
 
Tolvanen toimii puheenjohtajana ja Lehtimäki varapuheenjohtajana. 
 

Lainsäädäntö 
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-
seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan 
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. 
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten 
sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan 
edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (2017) ehdokkaita aset-
taneita äänestäjäryhmiä.  

Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokas-
hakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen eh-
dokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kysei-
sissä vaaleissa. Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja 
muun tarvittavan henkilökunnan.  

Lautakuntaa valittaessa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kun-
nallisten 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 muu-
ta johdu. 
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Kunnan säännöt 
 
Hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnan vaaliviranomaisina toimivat kes-
kusvaalilautakunta ja tarpeellinen määrä vaalilautakuntia ja -toimikuntia, 
joiden tehtävät ja ratkaisuvalta määritellään lainsäädännössä. 
 

Ehdotus  kunnanjohtaja  
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakun-
taan kutsumajärjestyksen mukaan toisena sijaan tulevan varajäsenen jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosäännön 
mukaisesti. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

– Kunnanvaltuusto 14.5.2018, 17 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja valitsi keskusvaalilautakun-
taan kutsumajärjestyksen mukaan toisena sijaan tulevaksi varajäseneksi 
Ulla-Maija Kangosjärven jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
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18 § – asia 10 
Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
 

Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 § – asia 11 
Muiden asioiden käsitteleminen 
 
  Ei muita asioita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 § – asia 12 
Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 

Valitusosoitus liitteenä nro 3. 
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    14.5.2018  20 3 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 

pykälät 9-10, 12, 18–20 
 
 

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

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 – 
 

Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja faksi 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
 
osoite  Isokatu 4, Oulu 
postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841 
sähköposti  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
 
 
Kunnallisvalitus    valitusaika 30 päivää 
 
pykälät 11, 13–17 
 
 
Hallintovalitus     valitusaika 
 
pykälät – 
 
 
Muut valitusviranomainen, 
osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi  pykälät valitusaika 
 
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun. 
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Kunnanvaltuusto 
 
 
 
 
 

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja 
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todis-
tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hal-
lintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viran-
omaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointi-
osoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai     
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitus-
ajan päättymistä. 
 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite  pykälät 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

nimi, osoite ja postiosoite  pykälät 
 
 
 

Lisätietoja 
 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua 
hallinto-oikeudessa. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
1)

 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 


