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Aika  to 15.6.2017 klo 18.00  
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
3. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen 
4. Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen 
5. Kunnanhallituksen jäsenten valitseminen 
6. Tarkastuslautakunnan valitseminen 
7. Keskusvaalilautakunnan valitseminen 
8. Elinkeinolautakunnan valitseminen 
9. Sivistyslautakunnan valitseminen 
10. Sosiaalilautakunnan valitseminen 
11. Teknisen lautakunnan valitseminen 
12. Yhtenäiskoulun johtokunnan valitseminen 
13. Lukion johtokunnan valitseminen 
14. Maaseutulautakunnan valitseminen 
15. Kirjastoauton johtokunnan valitseminen 
16. Edustajien valitseminen Lapin liiton edustajakokoukseen 
17. Luottamushenkilöiden valitseminen Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian  

yhtymävaltuustoon 
18. Luottamushenkilöiden valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän  

yhtymävaltuustoon 
19. Luottamushenkilöiden valitseminen Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon jaostoon 
20. Edustajien valitseminen Lapin Jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 
21. Luottamushenkilöiden valitseminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 
22. Luottamushenkilöiden valinta Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän  

yhtymävaltuustoon  
23. Edustajan valitseminen Suomen Kuntaliiton kuntapäiville 
24. Edustajan valitseminen Tornionlaakson Neuvostoon 
25. Luottamushenkilöiden valinta Lapin urheiluopistosäätiöön 
26. Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen 
27. Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen 
28. Luottamushenkilöiden valitseminen Lapin poliisilaitoksen neuvottelukuntaan  
29. Kunnanvaltuuston kokoontumisesta päättäminen 
30. Kunnanvaltuuston koolle kutsuminen 
31. Kunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävä pitäminen 
32. Kunnan ilmoitusmenettelystä päättäminen 
33. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
34. Muiden asioiden käsitteleminen 
35. Kokouksen päättäminen 

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

pito  ti 27.6.2017 klo 1115 kunnantalossa yleisesti nähtävänä 
 
 
Kunnanhallituksen  
puheenjohtaja  Sakari Silén  
 
 
Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on ma 5.6.2017 julkipantu kunnan julkisten kuulutusten  

ilmoitustaululle 
 
 

Aira Luhtaanmäki 
ilmoitustaulun hoitajan sijainen 
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Kunnanvaltuuston kokous 

Aika  to 15.6.2017 klo 18.00–19.00 

Paikka  kunnantalon valtuustosali 

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 ” 
Anneli Kuortti ” 
Heikki Pöyskö ” 
Markku Rauhala ” 
Pentti Reponiemi ” 
Maria Roimaa ” 
Sakari Silén  ” 
Petri Sinikumpu ”  
Anne Nykänen varajäsen  (Matti Myllykankaan tilalla) 
Pirkko Rauhala ”        (Jukka Korhosen tilalla)          

 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Lasse Peltonen 
  pöytäkirjanpitäjä Elli Rauhala 
   
Poissa  Jukka Korhonen ja Matti Myllykangas 
 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus todettiin (35 §) 
 
Asiat  1–35, 35–69 § 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Pentti Reponiemi Hannaleena Huhtamäki Elli Rauhala 
ja varmennus puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
  35–38 §  39–69 § 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 26.6.2017, kunnantalo 
 
 
 
  Manu Friman   Petri Sinikumpu 
 
Pöytäkirja on ollut ti 27.6.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä 
 
 
 
  Elli Rauhala 
  pöytäkirjanpitäjä 
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35 § – asia 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Valtuuston työjärjestyksestä säädetään kuntalain 90 §:ssä. Esteellisyydes-
tä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja hallintolain 27–30 §:issä sekä mm. ko-
koontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjas-
ta kuntalain 94–107 §:issä.  
 
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kymmenen 
päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa 
läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tulee tiedottaa jul-
kisten kuulutusten ilmoitustaululla. 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.  
 
Työjärjestyksen 11 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Esteestä ja  
esteellisyydestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle, ja ilmoitus voidaan jättää 
myös valtuuston sihteerille. Puheenjohtajan on kutsuttava varavaltuutettu 
valtuutetun sijaan. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvi-
tettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seu-
raava 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 5.6.2017 toimitettu valtuuston päättämällä  
tavalla sähköisesti ja laitettu kunnan ilmoitustaululle; kutsu on toimitettu 
myös kuulutuspaikkojen hoitajille. Esityslista postitetaan 9.6.2017 valtuute-
tuille ja hallituksen jäsenille sekä 31.1.2013 tehdyn päätöksen mukaisesti 
tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunkin valtuustossa edustettuna olevan 
ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle (tiedoksi annettava esityslis-
ta sähköisenä, ellei listan saaja toisin halua).   
 
Keskustan valtuutettu Jukka Korhonen on 5.6. ilmoittanut esteestä saapua 
valtuuston kokoukseen ja Matti Myllykangas 13.6. 
 

Pj.  Valtuutettu Pentti Reponiemi toimi puheenjohtajana. Hän toivotti valtuutetut 
tervetulleiksi ja avasi kokouksen.  

 
Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Elli Rauhala 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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36 § – asia 2 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

Valtuuston työjärjestyksen 35 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kul-
lakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin 
asian kohdalla toisin päätä. Valtuusto hyväksyi 31.1.2013 mahdollisuuden 
pöytäkirjan tarkastamiseen etänä.  
 
Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avus-
tavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (26 §). 

 
Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Manu Frimanin ja Petri Sinikummun. 
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37 § – asia 3 
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen 
 
– Kunnanhallitus 5.6.2017, 139 §  
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 hallintosäännön, jonka 5 §:n mukaan 
valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista var-
ten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilö-
kohtainen varajäsen.  Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii valtuuston pöytä-
kirjanpitäjä, jollei valtuusto päätä toisin.  

 Ehdotus kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä asettaisi suhteellisten vaalien 
vaalilautakunnan nimeämällä siihen viisi valtuuston jäsentä ja heille kulle-
kin henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikaudeksi.  

Samalla valtuusto nimeää yhden jäsenistä toimimaan suhteellisten vaalien 
vaalilautakunnan puheenjohtajana ja yhden varapuheenjohtajana. Lauta-
kunnan sihteeriksi määrätään valtuuston pöytäkirjanpitäjä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 37 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Mika Brännare Hannaleena Huhtamäki 
Jukka Korhonen Anne-Mari Keimiöniemi 
Anneli Kuortti Sakari Silén 
Pentti Reponiemi Manu Friman 
Maria Roimaa Mikael Heikkilä 
 
Korhonen toimii puheenjohtajana ja Brännare varapuheenjohtajana. 
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38 § – asia 4 
Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 140 §  
 

 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 puhe-
oikeus kunnanhallituksen kokouksessa.  
 

Kunnan säännöt 
 
Hallintosäännön 57 §:n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen  
kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa  
iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuus-
ton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.  
   
Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Ennen puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajien valintaa valtuusto päättää heidän toimikaudestaan. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– hyväksyy valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi kaksi vuotta 
– valitsee puheenjohtajan 31.5.2019 saakka 
– valitsee ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 31.5.2019 saakka. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 38 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi Hanna-Leena  
Huhtamäen puheenjohtajaksi, Kosti Hietalan I varapuheenjohtajaksi ja 
Manu Frimanin II varapuheenjohtajaksi. 

 
 Hannaleena Huhtamäki kiitti luottamuksesta ja siirtyi hoitamaan puheen-

johtajan tehtäviä. 
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39 § – asia 5 
Kunnanhallituksen jäsenten valitseminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 141 §  
 

 Lainsäädäntö 

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen 
ja 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimi-kaudeksi, 
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.  

 

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. 
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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 suku-puolta.  

 Kunnan säännöt 

Kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee joko toimi-
kaudekseen 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 vara-puheenjohtajien 
määrästä.   

Ehdotus  kunnanjohtaja  
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto  
– päättää hallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta 
– valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilö-

kohtaisen varajäsenen ajalle 1.6.2017–31.5.2019  
– valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 

ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan ajalle 1.6.2017–31.5.2019.   
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 39 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi toimikaudeksi 2017–
2019 luottamushenkilöt seuraavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Minna Back-Tolonen Maria Roimaa 
Petteri Hirsikangas Juha Niemelä 
Anne-Mari Keimiöniemi Markku Rauhala 
Jukka Korhonen Ulla-Maija Kangosjärvi 
Katja Muotka  Aki Jauhojärvi 
Heikki Pöyskö Pirkko M. Rauhala 
Sakari Silén  Anneli Kuortti 
 
Anne-Mari Keimiöniemi toimii puheenjohtajana, Petteri Hirsikangas I vara-
puheenjohtajana ja Sakari Silén II varapuheenjohtajana. 
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40 § – asia 6 
Tarkastuslautakunnan valitseminen 
 
– Kunnanhallitus 5.6.2017, 142 §  
 
 Lainsäädäntö 

Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 121 §:ssä. 
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien 
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on aina  
oltava valtuutettuja.  

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:  

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

rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita 
koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen 

4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön 
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. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

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

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee  
– toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan kuusi jäsentä ja kullekin henki-

lökohtaisen varajäsenen 
– valitsee tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan. 
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
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Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 40 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
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. 
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41 § – asia 7 
Keskusvaalilautakunnan valitseminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 143 §  
 

 Lainsäädäntö 

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-
seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuu-
luu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-
peellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Vara-
jäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten  
sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan 
edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (2017) ehdokkaita asetta-
neita äänestäjäryhmiä.  

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

Lautakuntaa valittaessa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnan vaaliviranomaisina toimivat keskus-
vaalilautakunta ja tarpeellinen määrä vaalilautakuntia ja -toimikuntia, joiden 
tehtävät ja ratkaisuvalta määritellään lainsäädännössä. 

Ehdotus  kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se  
– valitsee toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä 

ja viisi varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he  
tulevat  

– varsinaisten jäsenten sijaan ja  
– nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
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Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 41 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
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. 
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42 § – asia 8 
Elinkeinolautakunnan valitseminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 144 §  
 

 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 sää-
tiön palveluksessa 

3. 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 asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheen-
johtajien määrästä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee elinkeinolautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilö-

kohtaisen varajäsenen  
– nimeää jäseneksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan.  
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
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Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 42 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Manu Friman  Katja Muotka 
Mikael Heikkilä Pekka Veisto 
Jukka Korhonen Satu Mäkinen 
Heikki Pöyskö Kati Sirkka 
Pirkko M. Rauhala Timo Keimiöniemi 
Ritva Saarensalmi Sakari Silén 
Tarja Veisto  Pirjo Brännare 
 
Korhonen toimii puheenjohtajana ja Heikkilä varapuheenjohtajana. 
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43 § – asia 9 
Sivistyslautakunnan valitseminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 145 §  
 

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaa-
likelpoinen 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 sää-
tiön palveluksessa 

3. 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 asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheen-
johtajien määrästä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilö-

kohtaisen varajäsenen 
– nimeää jäseneksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan.   
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 
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Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 43 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
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. 
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44 § – asia 10 
Sosiaalilautakunnan valitseminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 146 §  
 

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaa-
likelpoinen 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 sää-
tiön palveluksessa 

3. 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 asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheen-
johtajien määrästä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee sosiaalilautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilö-

kohtaisen varajäsenen 
– nimeää jäseneksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan.  
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
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Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 44 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Petteri Hirsikangas Teemu Taulavuori 
Anne Nykänen Tapio Pieskä 
Katja Regina  Ona Rauhala 
Markku Rauhala Airi Sinikumpu 
Maria Roimaa Emma Lehtonen 
Teuvo Tolvanen Johanna Lapinoja 
Sakari Silén  Aapo Holck 
 
Silén toimii puheenjohtajana ja Hirsikangas varapuheenjohtajana. 
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45 § – asia 11 
Teknisen lautakunnan valitseminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 147 §  
 

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaa-
likelpoinen 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 sää-
tiön palveluksessa 

3. 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 asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheen-
johtajien määrästä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee tekniseen lautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilö-

kohtaisen varajäsenen 
– nimeää jäseneksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan.   
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
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Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 45 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Mika Brännare Pekka Veisto 
Jari Makkonen Johanna Jäntti 
Mirja Metsola Minna Marjukka Hyöky 
Katja Muotka  Aki Jauhojärvi 
Pirkko M. Rauhala Rami Kurhela 
Rami Rauhala Johannes Rauhala 
Juha Särkijärvi Ritva-Liisa Ahoniemi 
 
Brännare toimii puheenjohtajana ja Muotka varapuheenjohtajana. 
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46 § – asia 12 
Yhtenäiskoulun johtokunnan valitseminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 148 §  
 

Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on 
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtävä-
alueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa 

3. 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 asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 
Johtokuntaan tai toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta 
kunta ei ole. Kuntalain 31 §:n mukaan valtuusto voi päättää mm. että muu 
toimielin kuin valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä. 

Toimielimiin valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnallis-
ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnalli-
sissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheen-
johtajien määrästä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee yhtenäiskoulun johtokuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin 

henkilökohtaisen varajäsenen 
– nimeää jäseneksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.   
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
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Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 46 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Pirjo Brännare Aapo Holck 
Johanna Jäntti Anne Nykänen 
Jari Muotka  Voitto Rauhala 
Päivi H. Rantakokko Heikki Pöyskö 
Reijo Suomaa Kati Sirkka 
Jouni Sykkö  Petteri Hirsikangas 
Leena-Kaisa Vuollo Jaana Rossi 
 
Jäntti toimii puheenjohtajana ja Brännare varapuheenjohtajana. 
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47 § – asia 13 
Lukion johtokunnan valitseminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 149 §  
 

Lainsäädäntö 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on 
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalu-
eella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa 

3. 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 asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 

Johtokuntaan tai toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta 
kunta ei ole. Kuntalain 31 §:n mukaan valtuusto voi päättää mm. että muu 
toimielin kuin valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä. 

Toimielimiin valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnallis-
ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnalli-
sissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheen-
johtajien määrästä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee lukion johtokuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökoh-

taisen varajäsenen 
– nimeää jäseneksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.   
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
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Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 47 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Arto Huhtamäki Jari Rossi 
Sirkka Kalliainen Eliisa Soutukorva 
Jukka Korhonen Elina Korhonen 
Piia Niemelä  Pekka Veisto 
Marianne Ranta Petri Sinikumpu 
Voitto Rauhala Johanna Lapinoja 
Katriina Sieppi Jaana Korhonen 
 
Huhtamäki toimii puheenjohtajana ja Korhonen varapuheenjohtajana. 
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48 § – asia 14 
Maaseutulautakunnan valitseminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 150 §  
 

Valtuusto hyväksyi 12.4.2012 sopimuksen lainsäädännön perusteella kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvien hallinnollisten tehtävien 
hoitamisesta ja tarpeellisten palvelujen järjestämisestä Enontekiön, Kittilän 
ja Muonion kuntien alueella. Muonion kunta toimii isäntäkuntana ja tehtä-
vistä vastaa maaseutulautakunta. 

Sopimuksen mukaan valtuusto valitsee lautakuntaan seitsemän jäsentä ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi 
ajaksi. Ennen valintaa Enontekiön valtuusto nimeää kaksi jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet ja Kittilän valtuusto kolme jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet. 

Puheenjohtaja valitaan valtuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi 
vuodeksi Kittilän valtuuston ja 1. varapuheenjohtaja Enontekiön valtuuston 
nimeämistä jäsenistä ja lopputoimikaudeksi puheenjohtaja Enontekiön val-
tuuston ja 1. varapuheenjohtaja Kittilän valtuuston nimeämistä jäsenistä. 
Isäntäkunnan valtuusto valitsee 2. varapuheenjohtajan koko valtuusto-
kaudeksi.  

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaa-
likelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva  
henkilö   

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalu-
eella 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 rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 
Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. 
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka  
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. 
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 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan maaseutulautakuntaan valtuusto valitsee 
seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä valtuuston 
toimikautta vastaavaksi ajaksi maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuk-
sen mukaisesti.  
 
Puheenjohtajiston valtuusto valitsee joko toimikaudekseen tai kahden vuo-
den toimikaudeksi. Ennen valintaa Enontekiön valtuusto nimeää kaksi  
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Kittilän valtuusto kolme  
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.  
 
Valtuusto valitsee puheenjohtajan toimikautensa kahdeksi ensimmäiseksi 
vuodeksi Kittilän valtuuston ja ensimmäisen varapuheenjohtajan  
Enontekiön valtuuston nimeämistä jäsenistä ja lopputoimikaudeksi  
puheenjohtajan Enontekiön valtuuston ja ensimmäisen varapuheen-
johtajan Kittilän valtuuston nimeämistä jäsenistä. Valtuusto valitsee toisen 
varapuheenjohtajan.  
 
Enontekiön kunnanvaltuusto kokoontunee 14.6. ja Kittilän valtuuston  
kokoontumisesta ei vielä ole tiedossa ajankohtaa kunnanhallituksen esitys-
listan lähtiessä. 

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee maaseutulautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilö-

kohtaisen varajäsenen 
– valitsee lautakuntaan puheenjohtajan ajalle 1.6.2017–31.5.2019 ja 

1.6.2019–31.5.2021  
– valitsee valituista lautakunnan ensimmäisen varapuheenjohtajan 
– valitsee valituista lautakunnan toisen varapuheenjohtajan.   
 
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 48 §  

Päätös Valtuusto nimesi tässä vaiheessa muoniolaiset luottamushenkilöt seuraa-
vasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Markku Rauhala Manu Friman 
Hanne Tapojärvi-Lompolo Reino Kangosjärvi 
 
Maaseutulautakunta valitaan sen jälkeen, kun Enontekiön ja Kittilän val-
tuustot nimeävät edustajansa. 
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49 § – asia 15 
Kirjastoauton johtokunnan valitseminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 151 §  
 

Enontekiön, Kautokeinon ja Muonion kunnat ovat maaliskuussa 2014 alle-
kirjoittaneet sopimuksen kuntien yhteisen kirjastoautotoiminnan jatkami-
sesta. Isäntäkuntana toimii Muonio. 

Sopimuksen mukaan kirjastoautotoimintaa johtaa ja ohjaa kuntien yhteise-
nä luottamuselimenä kirjastoauton johtokunta. Kukin kunta nimeää johto-
kuntaan kaksi edustajaa valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Johto-
kunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kun-
nittain aakkosjärjestyksessä. Varapuheenjohtajuus siirtyy uudella kaudella 
puheenjohtajuudeksi.  

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on 
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtävä-
alueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa 

3. 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 asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 

Johtokuntaan tai toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta 
kunta ei ole.  

Kuntalain 31 §:n mukaan valtuusto voi päättää mm. että muu toimielin kuin 
valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää kirjastoauton johtokun-
taan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimi-
kautta vastaavaksi ajaksi yhteistyösopimuksen, kunta- ja tasa-arvolain  
mukaisesti.  

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 
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Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 49 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Pirkko M. Rauhala Reija Niemelä 
Helena Soutukorva Mikael Heikkilä 
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50 § – asia 16 
Edustajan valitseminen Lapin liiton edustajakokoukseen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 152 §  
  

Perussopimuksen mukaan Lapin liitto toimii maakunnan, sen kuntien ja 
asukkaiden eduksi kehittämis-, suunnittelu-, tutkimus- ja edunvalvonta-
asioissa. Lapin liitolle kuuluu myös maakuntasuunnittelu ja -kaavoitus  
sekä alueellisen pelastustoimen järjestäminen. 

Kuntien edustajainkokous valitsee valtuuston jäsenet ja heille henkilö-
kohtaiset varajäsenet. Kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen 
edustajan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin 
jäsenkunnalla on yksi edustaja ja varaedustaja jokaista alkavaa 3 500:aa 
asukasta kohti, kuitenkin enintään neljännes rajoittamattomasta koko-
naisedustajamäärästä. Edustajan ja varaedustajan tulee olla jäsenkunnan  
valtuutettuja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. 

 Lainsäädäntö 

Maakunnan liiton toimielinten kokoonpanosta ja valinnasta säädetään  
kuntalain 55 §:ssä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Lapin liiton 
edustajainkokoukseen.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 
— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 50 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi edustajaksi edustajain-
kokoukseen Kosti Hietalan ja varaedustajaksi Hannaleena Huhtamäen. 
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51 § – asia 17 
Luottamushenkilöiden valitseminen Kemi-Tornionlaakson  
koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon 
 
– Kunnanhallitus 5.6.2017, 153 §  

 
Perussopimuksen mukaan Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 
Lappian tehtävänä on järjestää ammatillista ja muuta toisen asteen koulu-
tusta, aikuiskoulutusta ja ammattikorkeakoulutusta ja toimia koulutuksen 
alueellisena asiantuntijana ja aluevaikuttajana. Kuntayhtymä toteuttaa  
koulutukseen ja toimialueen elinkeinoelämän ja julkishallinnon kehittämi-
seen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja työelämän kehittämis- ja 
palvelutehtäviä sekä muuta toimialaansa kuuluvaa mahdollista palvelu-
toimintaa. 

Yhtymävaltuustossa kunnalla on yksi paikka jokaista kunnan alkavaa 
3 000:ta asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi paikkaa, ja jokaisella  
jäsenellä on yksi ääni.  

 Lainsäädäntö 

Kuntayhtymien toimielinten kokoonpanosta ja valinnasta säädetään  
kuntalain 55 §:ssä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Kemi-
Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 
— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 51 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Matti Myllykangas Raija Lehtimäki 
Pekka Veisto  Aapo Holck 
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52 § – asia 18 
Luottamushenkilöiden valitseminen Kolpeneen  
palvelukeskuksen kuntayhtymään 
 
– Kunnanhallitus 5.6.2017, 154 §  
 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan 
kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta 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 yhtymäval-
tuustoon kunnan asukasluvun perusteella, ja kullekin jäsenelle valitaan 
henkilökohtainen varajäsen. Muonion kunnan tulee alle 8 000 asukkaan 
kuntana valita kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä. 

 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 yhtei-
sistä toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen  
jäsenten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteis-
toimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö 
ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei 
ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Kolpeneen palve-
lukeskuksen kuntayhtymä yhtymävaltuustoon kuntalain, tasa-arvolain ja 
kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 52 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Soile Pöyhtäri Pirjo A. Rauhala 
Pirkko M. Rauhala Tarja Vuorinen 
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53 § – asia 19 
Luottamushenkilöiden valitseminen Tunturi-Lapin 
ympäristöterveydenhuollon jaostoon 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 155 §  
 

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön ter-
veyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuviin toimenpitein. Ympäristötervey-
denhuollon toiminta-alueena on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Sodankylä. 

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen ympäristöterveyden-
huollon jaostoon jäsenet. Muonion kunta valitsee jäsenen ja hänelle henki-
lökohtaista varajäsenen. 

 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 yhtei-
sistä toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen jä-
senten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteis-
toimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö 
ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei 
ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Tunturi-Lapin ympä-
ristöterveydenhuollon jaostoon kuntalain, tasa-arvolain ja kuntayhtymän 
perussopimuksen mukaisesti. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 
— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 53 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi jäseneksi Matti  
Myllykankaan ja varajäseneksi Hannaleena Huhtamäen. 
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54 § – asia 20 
Edustajan valitseminen Lapin Jätehuolto  
kuntayhtymän yhtymäkokoukseen  

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 156 §  
 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän 
tarkoituksena on huolehtia jäsenkuntien jätehuollon toimialaan kuuluvien 
velvollisuuksien hoitamisesta ja käytännön jätehuoltotehtävien järjestämi-
sestä.  

Kuntayhtymässä on 9 jäsenkuntaa, ja sen ylintä valtaa käyttää kaksi kertaa 
vuodessa kokoontuva yhtymäkokous, jossa kullakin kunnalla on yksi edus-
taja. Edustajat toimivat vuorotellen varsinaisen yhtymäkokouksen puheen-
johtajana. Äänivallan perusteena ovat osakaskuntien osuudet yhtymän  
varoihin.  

Yhtymäkokous hyväksyy mm. toiminta-alueen jätehuoltosuunnitelman, hal-
lintosäännön, talousarvion ja -suunnitelman, suunnitelman mukaisten pois-
tojen laskentaperusteet ja tilinpäätöksen. Se vahvistaa peruspääoman 
muutokset ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet, täsmentää jätehuollon pal-
velutavoitteet ja valitsee luottamushenkilöt hallitukseen ja tarkastuslauta-
kuntaan. 

 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 yhtei-
sistä toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen jä-
senten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteis-
toimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö 
ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei 
ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Lapin Jäte-
huolto kuntayhtymän yhtymäkokoukseen.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 54 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi edustajaksi Petri  
Sinikummun ja varaedustajaksi Pirkko M. Rauhala. 
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55 § – asia 21 
Luottamushenkilöiden valitseminen Lapin sairaanhoitopiirin  
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 157 §  
 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kunta-
yhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta sairaanhoitopiirille 
laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon 
ja sosiaalihuollon palveluja sekä muita palveluja. 

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen yhtymävaltuustoon 
 jäseniä asukasluvun mukaan, ja kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtai-
nen varajäsen. Muonion kunta valitsee kaksi jäsentä ja kaksi henkilökoh-
taista varajäsentä. 

 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 yhtei-
sistä toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen jä-
senten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteis-
toimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö 
ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei 
ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Lapin sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 55 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Kosti Hietala  Tapio Pieskä 
Petteri Hirsikangas Juha Niemelä 
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56 § – asia 22 
Luottamushenkilöiden valitseminen Muonion-Enontekiön  
terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 158 §  
 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 
mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta 
laissa säädetty kansanterveystyö. 

Vuoden 2018 loppuun asti voimassa olevan perussopimuksen mukaan  
yhtymävaltuustossa on Enontekiön kunnasta kuusi jäsentä ja Muonion 
kunnasta kuusi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Yhtymä-
valtuuston puheenjohtaja on Enontekiön kunnasta. 

Valtuuston hyväksymän perussopimuksen liitteen mukaan peruskuntien 
kunnanjohtajilla on kuluvana vuonna läsnäolo- ja puheoikeus yhtymäval-
tuuston ja -hallituksen kokouksissa.  

Valtuuston hyväksymän perussopimuksen liitteen mukaan peruskuntien 
kunnanjohtajilla on kuluvana vuonna läsnäolo- ja puheoikeus yhtymäval-
tuuston ja -hallituksen kokouksissa.  

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 yhtei-
sistä toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen  
jäsenten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteis-
toimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö 
ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei 
ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Muonion-
Enontekilön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
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Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 56 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Petteri Hirsikangas Teemu Taulavuori 
Aki Jauhojärvi Aapo Holck 
Ulla-Maija Kangosjärvi Niina Kangosjärvi 
Matti Myllykangas Pirkko M. Rauhala 
Katja Regina  Markku Rauhala 
Maria Roimaa Emma Lehtonen 
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57 § – asia 23 
Edustajan valitseminen Suomen Kuntaliiton kuntapäiville  

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 159 §  
 

Kuntien etu- ja palvelujärjestönä toimiva Suomen Kuntaliitto vahvistaa ja 
tukee kuntien itsehallintoa sekä kuntien ja kuntayhtymien toimintaedelly-
tyksiä, yhteistyötä ja elinvoimaisuutta. Jäsenkunnat (hallitus tai valtuusto) 
saavat valita edustajia kuntapäiville väkiluvun mukaisessa suhteessa siten, 
että alle 4 000 asukkaan kunnasta valitaan yksi edustaja. Jäsenkunta voi 
valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Suomen  
Kuntaliiton kuntapäiville.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 57 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi ja valitsi kuntapäiville 
kunnan edustajaksi hallituksen puheenjohtajan Anne-Mari Keimiöniemen 
ja varaedustajaksi valtuuston puheenjohtajan Hannaleena Huhtamäen. 
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58 § – asia 24 
Edustajan valitseminen Tornionlaakson Neuvostoon  

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 160 §  
 

Tornionlaakson Neuvosto on yhteistyö- ja edunvalvontaelin, jonka tehtä-
vänä on edistää Tornionlaakson kuntien, elinkeinoelämän, yritysten, järjes-
töjen ja kansalaisten keskinäistä ja kansainvälistä yhteistyötä huolehtimalla 
alueen edunvalvonnasta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperinnön säilyttä-
misestä. 

Johtosäännön mukaan jäsenkunnat nimeävät kunnalliseksi vaalikaudeksi 
edustajansa ja henkilökohtaiset varaedustajat. Muonion kunnan tulee valita 
kaksi edustajaa ja saman verran varaedustajia. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Tornion-
laakson Neuvostoon.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 58 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 

 
edustaja  varaedustaja 
Juha Niemelä Sakari Silén 
Petri Sinikumpu Aki Jauhojärvi 
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59 § – asia 25 
Luottamushenkiöiden valinta Lapin urheiluopistosäätiöön  

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 161 §  
 

Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan kuuluu 40 jäsentä ja henkilö-
kohtaista varajäsentä, jotka valitaan kunnallisvaltuustojen toimikautta vas-
taavaksi ajaksi. Kukin jäsenkunta nimeää valtuuskuntaan yhden jäsenen ja 
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lapin urheilu-
opistosäätiöön.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 59 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi Jukka Korhosen jäse-
neksi ja Reino Holckin varajäseneksi. 
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60 § – asia 26 
Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 162 §  
 

Kunta valitsee luottamushenkilöitä myös erinäisiin valtion toimielimiin.  
Näihin luottamushenkilöihin sovelletaan kuntalain 69 §:n mukaan kunnan 
luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä, jollei asianomaisessa erityis-
laissa muuta säädetä. Yleensä erityislaissa säädetään ainakin henkilön 
 valintaan liittyvistä asioista. – Kunnan luottamushenkilöiden valinnasta 
säädetään kuntalain 10. luvussa. 

Tuomioistuimen joustavan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi käräjä-
oikeus istuu useassa kokoonpanossa (yhden tuomarin istunto, lautamies-
kokoonpano ja kolmen tuomarin kokoonpano). Lautamieskokoonpanossa 
ratkaistaan rikosjuttuja, ja siinä on yksi lainoppinut puheenjohtaja ja kolme 
lautamiestä. Poikkeustapauksissa kokoonpanoa voidaan täydentää.  

Käräjäoikeuslain (25.8.2016/675) mukaan valtuusto valitsee lautamiehet 
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Lautamiesten tulee mahdollisimman  
tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kieli-
jakaumaa. Valittavan kunnassa asuvan henkilön tulee olla Suomen kansa-
lainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu 
ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamiehenä ei 
saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslai-
toksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitut-
kintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä virallinen syyttäjä, asianajaja tai 
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Valitun tulee olla 25–62-
vuotias. – Vaaliin sovelletaan kuntalain säännöksiä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kaksi käräjäoikeuden lautamiestä kuntalain ja käräjäoikeuslain sää-
dösten mukaisesti. 

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 60 §  

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi käräjäoikeuden lauta-
miehiksi Meeri Niemelän ja Tapio Pieskän. 
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61 § – asia 27 
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 163 §  
 

Kunta valitsee luottamushenkilöitä myös erinäisiin valtion toimielimiin.  
Näihin luottamushenkilöihin sovelletaan kuntalain 69 §:n mukaan kunnan 
luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä, jollei asianomaisessa erityislais-
sa muuta säädetä. Yleensä erityislaissa säädetään ainakin henkilön valin-
taan liittyvistä asioista. – Kunnan luottamushenkilöiden valinnasta sääde-
tään kuntalain 10. luvussa. 

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan 
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuus-
ton toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistö-
asioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta 
on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. 

Lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väes-
tön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Valittavan kunnassa asu-
van henkilön tulee olla Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa,  
jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana 
toimimaan lautamiehenä. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka 
yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan 
suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvon-
taa, eikä virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa har-
joittava henkilö. Valitun tulee olla 25–62-vuotias. (Käräjäoikeuslaki). 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen kiinteistötoimitusten uskotut miehet kuntalain, kiinteistömuodostamis-
lain ja käräjäoikeuslain säädösten mukaisesti.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

  
— — 
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Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 61 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi seuraavat henkilöt kiin-
teistötoimitusten uskotuiksi miehiksi: 

 
Manu Friman 
Eija Hanhivaara 
Sari Hietala 
Aapo Holck 
Raimo Isometsä 
Aki Jauhojärvi 
Tanja Kangosrjävi 
Tarja Kangosjärvi 
Leo Korkeamaa 
Arto Kuusisto 
Hannu Liikavainio 
Timo Liikavainio 
Eero Lompolo 
Erkki Mella 
Jari Muotka 
Tauno Ollila 
Voitto Rauhala 
Juhani Roimaa 
Sakari Silén 
Antti-Jussi Vuollo 
Jaakko Vuollo 
Juha O. Vuollo 
Soile Vuollo 
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62 § – asia 28 
Luottamushenkilöiden valitseminen  
Lapin poliisilaitoksen neuvottelukuntaan 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 164 §  
 

Kunta valitsee luottamushenkilöitä myös erinäisiin valtion toimielimiin.  
Näihin luottamushenkilöihin sovelletaan kuntalain 69 §:n mukaan kunnan 
luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä, jollei asianomaisessa erityislais-
sa muuta säädetä. Yleensä erityislaissa säädetään ainakin henkilön valin-
taan liittyvistä asioista. – Kunnan luottamushenkilöiden valinnasta sääde-
tään kuntalain 10. luvussa. 

Sisäasiainministeriön ja poliisilaitoksen yhteydessä toimii neuvottelukuntia: 
ministeriön yhteydessä poliisiasiain ja poliisilaitoksen yhteydessä poliisin 
neuvottelukunta. Poliisihallitus voi päättää, että yhteistoiminta-alueella  
toimii yhteistoiminta-alueen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä 
on mm. seurata poliisin toimintaympäristön kehitystä ja poliisin toimintaa, 
tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi ja antaa lausuntoja poliisia 
koskevista asioista. 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan valtuusto valitsee 
toimikaudekseen jäsenet poliisin neuvottelukuntaan ja kullakin henkilö-
kohtainen varajäsen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen 
päällikkö. Poliisihallitus vahvistaa jäsenten lukumäärän. Neuvottelukunta 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joina ei voi 
toimia poliisin henkilöstöön kuuluva.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-
seen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lapin poliisilaitok-
sen neuvottelukuntaan mm. kuntalain ja poliisin hallinnosta annetun lain 
mukaisesti.  

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 62 §  

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi Kosti Hietalan neuvot-
telukunnan jäseneksi ja Petteri Hirsikankaan varajäseneksi. 
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63 § – asia 29 
Kunnanvaltuuston kokoontumisesta päättäminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 165 §  
 

Kunnanvaltuusto päätti 84 §/20.3.2017 kokouksessaan, että koska mm. 
valtuuston puheenjohtajalla on kuntalakiin perustuva oikeus kutsua  
valtuuston kokous tarvittaessa koolle, kunnanhallitus esittää valtuustolle, 
että se päättää kuluvan vuoden osalta vain aloitteiden, tilinpäätöksen,  
veroprosenttien ja taloussuunnitelman käsittelyyn liittyvien kokousten ajan-
kohdista. 

Päätöksen mukaan, mikäli estettä ei ilmaannu, valtuusto kokoontuu maa-
nantaisin 5.6. (uuden toimikauden ensimmäinen kokous), 30.10. ja 11.12. 

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja 
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Val-
tuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäs-
osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 
Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. 

Valtuuston käsiteltäviin asioihin liittyy mm. lakeihin perustuvia määräaikoja. 
Hallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan 
kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Maaliskuun loppuun mennessä 
hallituksen on esitettävä valtuustolle luettelo aloitteista ja äänestysalueja-
osta ja sen muuttamisesta tulee päättää viimeistään huhtikuussa. Viimeis-
tään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kun-
nan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista.  
Taloussuunnitelma tulee hyväksyä vuoden loppuun mennessä. Tilinpäätös 
on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesä-
kuun loppuun mennessä. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi, että valtuuston kokouspäivä-
määrät ovat verotuksen perusteiden määräytymisen vuoksi 30.10. ja  
talousarvion vuoksi 11.12.  

Lisäksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuuston koolle, kun  
katsoo sen tarpeelliseksi. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 63 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
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64 § – asia 30 
Kunnanvaltuuston koolle kutsuminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 166 §  
 
 Lainsäädäntö 

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja 
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.  

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään nel-
jäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 
Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.  

Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensim-
mäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouk-
sen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kun-
nes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kutsussa on 
ilmoitettava käsiteltävät asiat.  

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta.  
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.  
Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän 
tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 

 Kunnan säännöt 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 29.5. uuden hallintosäännön 1.6.2017 alkaen ja 
sen 12. luku käsittelee valtuuston kokouksia. 

Hallintosäännön 62 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheen-
johtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu voidaan 
lähettää sähköisesti. 

Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 10 päivää ennen kokousta  
lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa 
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on annet-
tava tieto kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouk-
sen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa tulee mainita, 
jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. 

Hallintosäännön 63 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsi-
teltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä  
vähintään 5 päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.  
Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä  
tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 

Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. 

Esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin 
hallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat  
tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 
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Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esitys-
listalta poistetaan salassa pidettävät tiedot ja henkilötiedot, joihin ei liity 
tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta 
voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan 
kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asuk-
kaiden tiedonsaanti-intressi. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kutsu valtuuston kokouksesta 
julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä lähetetään sähköisesti hallinto-
säännön edellyttämänä aikana kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen  
jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä esityslista myös varavaltuutetuille ja  
tarkastuslautakunnan jäsenille. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 64 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
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65 § – asia 31 
Kunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 167 §  
 
 Lainsäädäntö 

Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. 
Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laati-
misesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta. Myös pöytäkirjan alle-
kirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä. 

 Kunnan säännöt 

Valtuuston 29.5.2017 hyväksymän hallintosäännön 77 §:n mukaan  
valtuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvin osin, mitä pöytäkirjasta 
107 §:ssä määrätään.  

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän 
tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla päätä 
toisin. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekirjoittaminen 
teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.   

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää pitää pöytäkirjansa  
tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla kokouskutsussa 
ilmoitettuna aikana. 

Jos pöytäkirjaa ei ole tarkastettu kokouskutsussa ilmoitettuun ajankohtaan 
mennessä, uudesta ajankohdasta ilmoitetaan verkkosivuilla. Pöytäkirjan 
voi tarkastaa sähköisesti käytettävissä olevilla menetelmillä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 65 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
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66 § – asia 32 
Kunnan ilmoitusmenettelystä päättäminen 

– Kunnanhallitus 5.6.2017, 168 §  
 

Uuden kuntalain mukaan kunnan ilmoitusten julkaisemisessa hyödynne-
tään sähköistä toimintaympäristöä. Ilmoituskanava on yleinen tietoverkko 
eli kunnan verkkosivut.  

 Lainsäädäntö 

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaise-
malla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännök-
sistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä  
tavalla. 

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian 
luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava 
tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset julkaistaan 
kunnan verkkosivuilla.  

Lisäksi ilmoituksia voi julkaista harkinnan mukaan tarkoitukseen soveltu-
vissa sanomalehdissä, ilmoitustauluilla ja kuntatiedotteessa. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 

Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 66 §  

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
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67 § – asia 33 
Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
 

Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä. 
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68 § – asia 34 
Muiden asioiden käsitteleminen 
 

Kunnanjohtaja kertoi yleisistä asioista ja tulevista luottamushenkilöiden 
koulutustilaisuuksista. 
 
Friman ilmoitti olevansa vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja, 
Keimiöniemi ilmoitti olevansa keskustan, Silen sosiaalidemokraattien,  
Reponiemi perussuomalaisten ja Huhtamäki kokoomuksen ja kristillisten 
vaaliliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja. 
 
Huhtamäki kiitti valtuutettuja luottamuksesta puheenjohtajan vaalissa ja  
totesi, että ensimmäistä kertaa valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat 
ovat naisia. Keimiöniemi kiitti myös saamastaan luottamuksesta. 
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69 § – asia 35 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
Valitusosoitus on liitteenä nro 5. 
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