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1 § – 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 asioista, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuuston kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin 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 luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on
kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu
varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulojärjestystä. 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 varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu (asialista) on toimitettu 1.2.2019 valtuuston päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan verkkosivuilla ja
laitettu kunnantalon ilmoitustaululle nähtäville. Esityslista on toimitettu
valtuuston päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille 6.2.2019.
Sosialidemokraattien valtuutettu Anneli Kuortti on 2.2. ilmoittanut matkaesteestä. Hänen tilalleen on kutsuttu Sosialidemokraattien valtuustoryhmän
1.varavaltuutettu Kari Malila. Kristillisdemokraattien valtuutettu Maria Roimaa on 3.2. ilmoittanut matkaesteestä. Hänen tilalleen on kutsuttu Kristillisdemokraattien ja Kokoomuksen vaaliliiton 1.varavaltuutettu Juha Niemelä.
Pj.

Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi,
että läsnä on 14 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
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2 § – 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 allekirjoittaminen teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.
Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (79 §).
Päätös

Valtuusto valitsi tarkastajiksi Mika Brännaren ja Manu Frimanin.
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3 § – asia 3
Kunnanjohtajan irtisanoutuminen
Dnro 19/31.1.2019
– Kunnanhallitus 4.2.2019, 30 §
Kunnanjohtaja Lasse Peltonen on 31.1.2019 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan virasta 1.8.2019 alkaen.
Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee kunnanvaltuusto. Laki
kunnallisesta viranhaltijasta 40 § määrittelee irtisanomisajaksi kaksi kuukautta, kun kyseessä on valtuuston valitsema viranhaltija.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan:
Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja
purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus
työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
Ehdotus

puheenjohtajan selostuksesta

Päätös

Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen HL 28 § 1 mom.)
ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnanjohtajalle eron 1.8.2019 alkaen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisimman pian.

——
– Kunnanvaltuusto 11.2.2019, 3 §
Päätös

Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen HL 28 § 1 mom.)
ja poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
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4 § – asia 4
Kunnanjohtajan kelpoisuusehdoista päättäminen
– Kunnanhallitus 4.2.2019, 31 §
Hallitus käsittelee kunnanjohtaja Lasse Peltosen irtisanoutumisen
4.2.2019. Kunnanjohtaja on ilmoittanut irtisanoutuvansa 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 määräajaksi.
Kun määräaikaisuudesta on erikseen säädetty kuntalaissa, sitä ei tarvitse
erikseen perustella viranhaltijalian 3 §:n perusteilla. Määräajan pituudesta
ei säädetä laissa vaan asia on kunnan harkinnassa ja sen tarpeista riippuu, otetaanko kunnanjohtaja määräaikaiseksi vai toistaiseksi. Määräaikaisuudella pyritään yleensä tehostamaan johtajan tulosvastuuta. Määräajan
päätyttyä voidaan arvioida saavutettuja tuloksia ja uuden toimikauden
edellytyksiä. Yleensä ammattijohtajan toimikauden olisi oltava valtuuston
toimikautta pitempi, mutta laki antaa mahdollisuuden myös lyhytaikaisen
muutosjohtajan ottamiseen. Käytännössä on ollut vaikeampaa saada hakijoita määräaikaiseen kunnanjohtajan virkaan, koska palvelussuhde on
epävarmempi kuin toistaiseksi valitulla.
Laki kunnallisesta viranhaltijasta edellyttää, että virkasuhteeseen otettavalla on lisäksi erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto. Kunnanjohtajan kelpoisuusehdoista ei ole säädetty laissa.
Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksista
päättää valtuusto.
Kunnanvaltuusto on 30.8.2011 § 56 päättänyt, että kunnanjohtajan virkaan
valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja lisäksi kunnallishallinnon ja –talouden tuntemusta ja kokemusta.
Lisäksi virkaan valittavalta on edellytetty sujuvaa englannin ja ruotsin kielitaitoa sekä ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. (Kunnanhallitus
29.8.2016, 158 §)
Hallintosäännön 27 §:n mukaan koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen.
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Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan virkaan valittavalta
edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja lisäksi kunnallishallinnon ja
–talouden tuntemusta ja kokemusta.
Kunnanhallitus esittää lisäksi valtuustolle, että kunnanjohtaja valitaan toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen ja koeaika on 6 kuukautta.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen lisäyksellä, että kunnanjohtajan
virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja lisäksi
monipuolista kunnallishallinnon ja –talouden tuntemusta ja kokemusta.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisimman pian.

——
– Kunnanvaltuusto 11.2.2019, 4 §
Päätös

Keskustelun aikana Matti Myllykangas esitti, että monipuolisen kunnallishallinnon ja – talouden tuntemuksen ja kokemuksen eteen lisätään sana
”hyvää” siten, että virkaan valittavalta edellytetään hyvää ja monipuolista
kunnallishallinnon ja –talouden tuntemusta ja kokemusta. Markku Rauhala
kannatti Myllykankaan tekemää esitystä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voiko valtuusto yksimielisesti hyväksyä tehdyn
muutosesityksen. Jukka Korhonen ja Kosti Hietala ilmoittivat, että heidän
mielestään lisäykselle ei ole tarvetta. Valtuusto kävi asiasta keskustelua.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty pohjaesityksestä
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti äänestystapaa, jossa nimenhuutoäänestyksessä pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Myllykankaan esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin yhdeksän (9) JAA-ääntä ja seitsemän (7) EI-ääntä
(liite nro 1). Puheenjohtaja totesi, että pohjaesitys oli voittanut äänestyksen.
Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen, että kunnanjohtajan
virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja lisäksi
monipuolista kunnallishallinnon ja –talouden tuntemusta ja kokemusta.
Kunnanjohtaja valitaan toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen ja
koeaika on 6 kuukautta.
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5 § – asia 5
Investointimäärärahojen siirtäminen uuden paloaseman ja
vedenottamon suunnittelun hankkeilta maanostoon
Dnro 181/15.11.2018
– Kunnanhallitus 4.2.2019, 27 §
Hallintojohtaja ja tekninen johtaja ovat 17.1.2019 tehneet ehdollisen ostotarjouksen kiinteistönomistajalle kahdesta määräalasta kiinteistön
498–401–16–16/7 osalta. Kyseisten määräalojen pinta-ala on yhteensä
noin 1,9 hehtaaria, ja niiden alueelle on alustavasti suunniteltu uuden paloaseman ja vedenottamon rakentamista.
Kiinteistö, johon määräalat kuuluvat, sijaitsee valtatie 21:n varrella kirkonkylän läheisyydessä. Ostotarjouksessa on ilmoitettu alueen rakennuskelpoisten kiinteistöjen toteutuneiksi hinnoiksi 300–15 000 euroa/ha.
Määräaloista on tehty tarjous seuraavasti:




paloaseman määräala VT21:n varrella, n.1,0 ha 15 000 euroa/ha
vedenottamon määräala, n.0,9 ha
7 000 euroa/ha
ostotarjous yhteensä
21 300 euroa.

Ostotarjouksessa on ilmoitettu, että kunnanvaltuustolla on toimivalta hyväksyä kiinteistökaupat ja sen vuoksi ostotarjous on tehty ehdollisena.
Hallintosäännön 44 §:n mukaan käyttöomaisuuden ostamisesta ja myymisestä päättää hallitus, kun valtuusto on hyväksynyt perusteet.
Talousarvion investointiosaan on kuluvalle vuodelle varattu uuden paloaseman hanke- ja toteutumissuunnitelman laadintaan sekä maahankintaan
yhteensä 50 000 euroa. Vedenottamon rakentamiseen on varattu yhteensä
240 000 euroa.
Kiinteistön omistaja on suullisesti 25.1.2019 ilmoittanut tekniselle johtajalle
hyväksyvänsä ehdollisen ostotarjouksen.
Ostotarjous toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta ostaa edellä mainitut määräalat hintaan 21 300 euroa. Kustannukset osoitetaan määräalojen osalta
kyseisten hankkeiden investointimenoihin.

Muutettu
ehdotus

kunnanjohtaja
1. Kunnanhallitus päättää, että kunta ostaa edellä mainitut määrä-alat
hintaan 21 300 euroa. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että valtuusto
siirtää tarvittavan määrärahan investointihankkeita maanhankintaan.
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2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää 21 300 euron määrärahan maanhankintaan (8104/150) seuraavasti
 15 000 euroa uuden paloaseman hankkeelta (1123/8402/230) ja
 6 300 euroa vedenottamon rakentamishankkeelta (1150/8470/812).
Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisimman pian.

——
– Kunnanvaltuusto 11.2.2019, 5 §
Päätös

Valtuusto keskusteli tämän asian käsittelyn aikana vedenottamolle hankittavan tontin läpi kulkevan Ratsutien käytöstä jatkossa.
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja siirsi 21 300 euron määrärahan
maanhankintaan (8104/150) seuraavasti
 15 000 euroa uuden paloaseman hankkeelta (1123/8402/230) ja
 6 300 euroa vedenottamon rakentamishankkeelta (1150/8470/812).
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6 § – asia 6
Vuoden 2019 kaavoituskatsauksen hyväksyminen
– Kunnanhallitus 4.2.2019, 29 §
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaavaasiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut sellaiset
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Kaavoituskatsauksesta tulee tiedottaa sen tarkoituksen kannalta sopivalla
tavalla ja kaavoitusviranomaisena toimii kunnanhallitus.
Kaavoituskatsaus on laadittu hallinto-osastolla vuodelle 2019.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kaavoituskatsauksen
(liite nro 2).

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Hallinto-osastolla voidaan tehdä
teknisiä korjauksia katsaukseen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisimman pian.

——
– Kunnanvaltuusto 11.2.2019, 6 §
Päätös

Pentti Reponiemi puhui tämän asian käsittelyn yhteydessä Kilpimellan
ranta-asemakaavan tiestöstä sekä mahdollisuudesta velvoittaa toteuttamaan kaava siten kuin valtuusto on sen hyväksynyt. Tekninen johtaja totesi, että kyseinen tie on yksityistie ja yksityistien käyttäjät päättävät asiasta.
Matti Myllykangas tiedusteli kirkonkylän yleiskaavan valmistumisaikataulusta. Tekninen johtaja ilmoitti, että osayleiskaava odottaa tällä hetkellä
päätöstä masterplan-hankkeen rahoituksesta. Kunta on päättänyt, ettei
masterplania lähdetä toteuttamaan omalla riskillä vaan odotetaan rahoituspäätös.
Valtuusto hyväksyi kaavoituskatsauksen (liite nro 2).
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7 § – asia 7
Vesihuoltolaitoksen taksan tarkastaminen
Dnro 208/12.12.2018
– Kunnanhallitus 4.2.2019, 28 §
Kunnan vesihuoltolaitoksen taksa on tullut voimaan 1.5.2007 ja se sisältää
mm. kohdan 10 Muut määräykset, jossa todetaan seuraavasti:



Kiinteistö voidaan liittää viemäriverkostoon ilman saostuskaivoja, lukuun ottamatta suuriksi luokiteltavia kiinteistöjä (rivitalo, hotelli, liikerakennus yms.)
Niiden vesihuoltoalueen kiinteistöjen osalta, joita ei liitetä suoraan viemäriverkostoon, kunta huolehtii kerran vuodessa sakokaivojen tyhjennyksestä.

Lapin ELY-keskus on suorittanut kunnan viemärilaitoksella määräaikaistarkastuksen 9.10.2018 ja tarkastuksessa on puututtu viemäriverkostoon tuleviin suuriin vuotovesien määriin. Ne kuormittavat turhaan pumppaamoja ja
jätevedenpuhdistamoa ja aiheuttavat näin turhia kustannuksia. Tarkastuksessa on esitetty, että ryhdytään toimenpiteisiin, joilla kiinteistöt saadaan
ohittamaan sakokaivonsa. Keinona voidaan käyttää esim. taksapolitiikkaa
ja tiedottamista. ELY-keskus edellyttää myös kunnan oman verkoston kunnostamisen käynnistämistä vuotavien viemäriosuuksien osalta 1.1.2021
mennessä.
Lapin ELY-keskuksen edellyttämien toimenpiteiden muutokset tarkoittavat
kiinteistöjen omistajille vanhojen sakokaivojen poistamista käytöstä joko
ohittamalla kaivot tai rakentamalla niihin suoraan viemäriverkostoon johtava umpiputkisto.
Sakokaivojen käytöstä poistaminen ei koske suuriksi luokiteltavia kiinteistöjä (rivitalot, hotellit, liikerakennukset yms.). Suurten kiinteistöjen sakokaivojen tyhjennysvastuu siirtyy kiinteistön omistajille.
Kiinteistöt on voitu liittää viemäriverkostoon ilman saostuskaivoja vuodesta
1989 lähtien, lukuun ottamatta suuriksi luokiteltavia kiinteistöjä (rivitalot,
hotellit, liikerakennukset yms.).
Tekninen lautakunta on käsitellyt 11.12.2018 § 104 kunnan vesihuoltolaitoksen sakokaivojen tyhjennyksiä.
Tekninen lautakunta esittää, että kunnan vesihuoltolaitoksen taksaa tarkistetaan kohdan 10 osalta niin, että kunta lopettaa 31.12.2019 viemäriverkoston piirissä olevien kiinteistöjen sakokaivojen tyhjennykset.
Hallintosäännön 47 §:n mukaan valtuusto päättää taksoista ja maksujen
yleisistä perusteista.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Esityslista/
Pöytäkirja

1/2019
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11.2.2019

Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan vesihuoltolaitoksen
taksasta kohdasta 10 poistetaan seuraava määräys:


Niiden vesihuoltoalueen kiinteistöjen osalta, joita ei liitetä suoraan
viemäriverkostoon, kunta huolehtii kerran vuodessa sakokaivojen
tyhjennyksen.

Tarkistettu taksa tulee voimaan 1.1.2020.
Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisimman pian.

——
– Kunnanvaltuusto 11.2.2019, 7 §
Päätös

Valtuusto kävi asiasta laajan keskustelun.
Keskustelun aikana Sakari Silén esitti, että kunnan vesihuoltolaitoksen taksan kohdan 10 määräystä muutetaan seuraavasti:


Niiden vesihuoltoalueen kiinteistöjen osalta, joita ei voida liittää suoraan viemäriverkostoon, kunta huolehtii kerran vuodessa sakokaivojen
tyhjennyksen.

Matti Myllykangas ja Manu Friman kannattivat Silénin tekemää esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty pohjaesityksestä
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti äänestystapaa, jossa nimenhuutoäänestyksessä pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Silénin esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin yksi (1) JAA-ääni ja viisitoista (15) EI-ääntä (liite
nro 3). Puheenjohtaja totesi, että Silénin esitys oli voittanut äänestyksen.
Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen, että kunnan vesihuoltolaitoksen taksan kohdan 10 määräystä muutetaan seuraavasti:


Niiden vesihuoltoalueen kiinteistöjen osalta, joita ei voida liittää suoraan viemäriverkostoon, kunta huolehtii kerran vuodessa sakokaivojen
tyhjennyksen.

Tarkastettu taksa tulee voimaan 1.1.2020.
Tarkastettu taksa liitteenä nro 4.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Esityslista/
Pöytäkirja
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8 § – asia 8
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien
hoitamisesta päättäminen
– Kunnanvaltuusto 18.6.2018, 25 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen tilintarkastussopimuksen tekemisestä BDO Audiator Oy:n kanssa 1.9.2018 alkaen. Sopimuskaudella 2018–2022 sovelletaan hintaa lukuun ottamatta nykyisen vuosia
2013–2017 koskevan sopimuksen ehtoja.
Valtuusto päätti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti, että optiona
ollutta tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitamista ei tässä vaiheessa hankita.
Lisäksi valtuusto päätti esittää BDO Audiator Oy:lle, että päävastuullinen
tilintarkastaja on JHT-tilintarkastaja Risto Hyvönen.

——

– Tarkastuslautakunta 10.10.2018, 81 §
BDO-konserniin kuuluva BDO Audiator Oy on Suomen johtava
kuntaorganisaatioiden tilintarkastusyhteisö. Se toimii hetkellä noin 190
kunnan ja yli 70 kuntayhtymän tilintarkastajana. Tilintarkastajilla on vahva
julkishallinnon ja –talouden osaaminen. Tilintarkastajat ovat auktorisoituja
alansa ammattilaisia ja useimmilla on pitkä käytännön työkokemus
erilaisissa taloushallinnon tehtävissä; monilla on myös kuntien
palveluksessa hankittua kokemusta ja perehtyneisyyttä kuntien
erityiskysymyksiin.
JHT-tilintarkastaja Risto Hyvönen esitteli Muonion kunnan ja BDO Audiator
Oy:n välisen tilintarkastussopimuksen sekä tarkastussuunnitelman vuosille
2018- 2022.
Päätös

Merkittiin tiedoksi JHT-tilintarkastaja Risto Hyvönen esittelemä Muonion
kunnan tilintarkastussopimus sekä tarkastussuunnitelman vuosille 20182022.

——

– Tarkastuslautakunta 28.01.2019, 88 §
Tarkastuslautakunnan sihteerinä toiminut elinkeinokoordinaattori Päivi
Lapiolahti on irtisanoutunut tehtävästään 1.2.2019 alkaen. Näin ollen
tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoito on ratkaistava ko. päivästä
eteen päin.
BDO Audiator Oy:n tilintarkastusta koskevassa tarjouksessa (23.5.2018)
oli optiona tarkastuslauta-kunnan sihteerin tehtävien hoitaminen seuraavasti:

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Esityslista/
Pöytäkirja

1/2019
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Mikäli kokous ja tarkastuspäivä saadaan sovitettua yhteen, veloitamme
tarkastuspäivän hinnan lisäksi sihteerin tehtävistä 75 €/tunti. Mikäli tilintarkastaja osallistuu päivän aikana ainoastaan kokoukseen, veloitamme tuntihinnan lisäksi myös toteutuneet matkakulut verohallinnon verovapaita
matkakorvauksia koskevan ohjeistuksen mukaisesti.
Ehdotus

Päätetään esittää kunnanvaltuustolle, että laaditaan BDO Audiator Oy:n
kanssa sopimus tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta ja
että tarkastuslautakunnan sihteeriksi valitaan kunnan päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi nimetty Risto Hyvönen.
Valtuutetaan taloussihteeri Merja Hietala ja tarkastuslautakunnan pj. Pentti
Reponiemi hoitamaan käytännön sopimusasiat tarkastuslautakunnan
sihteerin tehtävien hoitamiseen liittyen.

——
– Kunnanvaltuusto 11.2.2019, 8 §
Päätös

Keskustelun aikana Pentti Reponiemi esitti, että asia pannaan pöydälle
seuraavaan kokoukseen, jotta selvitettäisiin, onko kunnan omasta
henkilöstöstä mahdollista löytää tarkastuslautakunnan sihteeriä. Markku
Rauhala kannatti Reponiemen tekemää esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kannatettu esitys
asian pöydällepanosta, joten siitä on päätettävä ennen kuin keskustelua
asiasta jatketaan.
Puheenjohtaja esitti äänestystapaa, jossa nimenhuutoäänestyksessä asian
käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA ja esitystä asian pöydällepanosta kannattavat äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) JAA-ääntä ja kahdeksan (8) EIääntä (liite nro 5). Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan äänellä asian
käsittely jatkuu.
Asian käsittelyä jatkettiin.
Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto
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9 § – asia 9
Eron myöntäminen kunnallisista luottamustehtävistä
Dnro 218/19.12.2018
– Kunnanhallitus 4.2.2019, 24 §
Katja Regina on 19.12.2018 toimitetulla sähköpostilla anonut eroa kunnallisista luottamustehtävistä. Perusteluna Reginalla on siirtyminen työhön,
joka aiheuttaa esteellisyyden luottamustehtävien hoitamiseen.
Regina on toiminut Keskustan varavaltuutettuna, sosiaalilautakunnan jäsenenä ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston
varajäsenenä. Lisäksi Regina on toiminut jäsenenä Muonion-Enontekiön
terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustossa, jonka toiminta on
päättynyt, koska kuntayhtymä on lakkautettu 31.12.2017.
Katja Reginalta saadun selvityksen mukaan hän työskentelee Lapin Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ylitarkastajana. Tehtävään sisältyy sekä
yksityisen että julkisen sosiaalihuollon valvontaa, esittelijänä toimimista
erityishuollon oikaisuvaatimusten osalta sekä niin julkista kuin yksityistä
sosiaalihuoltoa koskevien kanteluiden esittelyä ja valmistelua.
Kuntalain 72 §:n mukaan valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, ei ole vaalikelpoinen valtuustoon.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Katja Reginan
eroilmoituksen ja myöntää hänelle eron varavaltuutetun tehtävästä, sosiaalilautakunnan jäsenyydestä ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäsenyydestä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisimman pian.

——
– Kunnanvaltuusto 11.2.2019, 9 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Esityslista/
Pöytäkirja
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10 § – asia 10
Jäsenen valitseminen sosiaalilautakuntaan
– Kunnanhallitus 4.2.2019, 25 §
Katja Regina on toiminut sosiaalilautakunnan jäsenenä. Myöntäessään
eron Katja Reginalle sosiaalilautakunnan jäsenen tehtävistä valtuuston
tulee valita hänen tilalleen jäsen sosiaalilautakuntaan.
Kunnanvaltuusto valitsi sosiaalilautakunnan 15.6.2017 § 44 seuraavasti:
jäsen
Petteri Hirsikangas
Anne Nykänen
Katja Regina
Markku Rauhala
Maria Roimaa
Teuvo Tolvanen
Sakari Silén

varajäsen
Teemu Taulavuori
Tapio Pieskä
Ona Rauhala
Airi Sinikumpu
Emma Lehtonen
Johanna Lapinoja
Aapo Holck

Silén toimii puheenjohtajana ja Hirsikangas varapuheenjohtajana.
Lainsäädäntö
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyyteen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-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.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Esityslista/
Pöytäkirja
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Kunnan säännöt
Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lautakuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla
valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Ehdotus

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

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisimman pian.

——
– Kunnanvaltuusto 11.2.2019, 10 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja valitsi sosiaalilautakuntaan jäseneksi Elina Niemelä-Muotkan.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Esityslista/
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11 § – asia 11
Varajäsenen valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
– Kunnanhallitus 4.2.2019, 26 §
Valtuusto valitsi 10.12.2018 § 73 Katja Reginan Tarja Vuorisen tilalle varajäseneksi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.
Myöntäessään eron Katja Reginalle Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävistä valtuuston tulee valita hänen tilalleen varajäsen yhtymävaltuustoon.
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan
kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annetussa laissa säädettyjä palveluja. Lisäksi
kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa lastensuojelun suurten kustannusten
tasaus siten kuin siitä on erikseen säädetty.
Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen jäsenet yhtymävaltuustoon kunnan asukasluvun perusteella, ja kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Muonion kunnan tulee alle 8 000 asukkaan kuntana
valita kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.
Kunnanvaltuusto on valinnut 15.6.2017 ja 10.12.2018 luottamushenkilöt
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon seuraavasti:
jäsen
Soile Pöyhtäri
Pirkko M. Rauhala

varajäsen
Pirjo A. Rauhala
Katja Regina

Lainsäädäntö
Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat
sopia, että jokin tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai
useamman kunnan puolesta. Kuntien yhteistoiminnan muodosta ja yhteisistä toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen
jäsenten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteistoimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö
ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei
ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se valitsee varajäsenen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.
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Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta etätarkastuksella mahdollisimman pian.

——
– Kunnanvaltuusto 11.2.2019, 11 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja valitsi varajäseneksi Kolpeneen
palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston Heidi Ylitalon.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto
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12 § – asia 12
Kiireellisten asioiden käsitteleminen
Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä.

13 § – asia 13
Muiden asioiden käsitteleminen
Kari Malila totesi, että kunnan tulisi ainakin Puthaanrannan osalta tarkastella viemäreiden runkolinjaa tulevana kesänä, koska tulvat täyttävät kaivot.
Valtuusto keskusteli muissa asioissa laajasti henkilöstöasioista, mm. henkilöstökoordinaattorin tehtävästä ja työpanoksesta kunnan hallintoon, henkilöstön vaihtuvuudesta ja kuntaan sitouttamisesta sekä tekniseen toimeen
suunnitellusta määräaikaisesta poikkeamislupien valmistelijasta. Kunnanjohtaja totesi, että kunnan organisaation kannalta olisi tärkeää, että johtavat viranhaltijat olisivat sitoutuneita kuntaan. Henkilöstöasioiden hoitamista
kunnan omana työnä selvitetään hallintosääntö- ja organisaatiouudistuksen yhteydessä.
Puheenjohtaja ilmoitti, että jatkossa kunnanvaltuuston kokouskutsu toimitetaan myös nuorisovaltuuston edustajalle, jolla on valtuuston kokouksissa
puhe- ja läsnäolo-oikeus.

14 § – asia 14
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Valitusosoitus liitteenä nro 6.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Äänestyslista
Kokouspäivämäärä

Pykälä

Liite

11.2.2019

4

1

Asia

4 § – asia 4
Kunnanjohtajan kelpoisuusehdoista päättäminen

Ehdotus

kunnanhallituksen esitys

= jaa

Matti Myllykankaan esitys

= ei

nimi

jaa

Mika Brännare

X

ei

Manu Friman

X

Mikael Heikkilä

X

Kosti Hietala

X

Aki Jauhojärvi

X

Anne-Mari Keimiöniemi

X

Jukka Korhonen

X

Matti Myllykangas
Heikki Pöyskö

tyhjää

poissa

–

–

X
X

Markku Rauhala

X

Pentti Reponiemi

X

Sakari Silén

X

Petri Sinikumpu

X

Kari Malila

X

Juha Niemelä

X

Hannaleena Huhtamäki

X

Yhteensä

9

7

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Äänestyslista
Kokouspäivämäärä

Pykälä

Liite

11.2.2019

7

3

Asia

7 § – asia 7
Vesihuoltolaitoksen taksan tarkastaminen

Ehdotus

kunnanhallituksen esitys

= jaa

Sakari Silénin esitys

= ei

nimi

jaa

ei

Mika Brännare

X

Manu Friman

X

Mikael Heikkilä

X

Kosti Hietala

X

Aki Jauhojärvi

X

Anne-Mari Keimiöniemi

X

Jukka Korhonen

X

Matti Myllykangas

X

Heikki Pöyskö

X

Markku Rauhala

poissa

–

–

X

Pentti Reponiemi

X

Sakari Silén

X

Petri Sinikumpu

X

Kari Malila

X

Juha Niemelä

X

Hannaleena Huhtamäki

X

Yhteensä

tyhjää

1

15

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Äänestyslista
Kokouspäivämäärä

Pykälä

Liite

11.2.2019

8

5

Asia

8 § – asia 8
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta
päättäminen

Ehdotus

Asian käsittelyä jatketaan

= jaa

Asia pannaan pöydälle

= ei

nimi

jaa

ei

Mika Brännare

X

Manu Friman

X

Mikael Heikkilä

X

Kosti Hietala

poissa

–

–

X

Aki Jauhojärvi

X

Anne-Mari Keimiöniemi

X

Jukka Korhonen

X

Matti Myllykangas

X

Heikki Pöyskö

X

Markku Rauhala

X

Pentti Reponiemi

X

Sakari Silén

X

Petri Sinikumpu

tyhjää

X

Kari Malila

X

Juha Niemelä

X

Hannaleena Huhtamäki

X

Yhteensä

8

8

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Valitusosoitus

1 (2)

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Liite

11.2.2019

14

6

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

1-2, 12-14

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
postiosoite
faksi
sähköposti

Isokatu 4, Oulu
PL 189, 90101 Oulu
029 56 42841
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus
pykälät

valitusaika 30 päivää

3-11

Hallintovalitus
pykälät

valitusaika
–

Muut valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi

pykälät

valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Valitusosoitus

2 (2)

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, valituskirjelmässä 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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin
välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös
nimi, osoite ja postiosoite

Valitusasiakirjat on toimitettava
nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

1)

pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1)

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

