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Kunnanvaltuuston kokous 
 
Aika  ma 20.3.2017 klo 18.00–19.00 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä olevat valtuutetut Kosti Hietala  puheenjohtaja 
ja varavaltuutetut Annika Muotka varapuheenjohtaja 
 Mika Brännäre jäsen 
 Manu Friman  ” 

Hannaleena Huhtamäki ” 
 Anne-Mari Keimiöniemi ” 
 Raija Lehtimäki ” 
 Timo Liikavainio ” 
 Kari Malila  ” 
 Jari Muotka  ” 
 Matti Myllykangas ” 
 Juha Niemelä ” 
 Markku Rauhala ” 
 Pirkko M. Rauhala ” 
 Pentti Reponiemi ” 
 Sakari Silén  ” 
 Juha Särkijärvi ” 
 Juha O. Vuollo ” 
 Markku Vuollo ” 
 Ritva-Liisa Ahoniemi varajäsen  (Olavi Airaksisen tilalla) 
 Tapio Pieskä  ” (Matias Ollilan tilalla) 
 
Muut läsnäolijat kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja Päivi Salminen 

pöytäkirjanpitäjä Elli Rauhala 
sivistysosaston päällikkö Paula Vilamaa 
teknisen osaston päällikkö Jussi-Pekka Tammilehto 
taloussihteeri Merja Hietala 
 

   
Poissa  valtuutetut Olavi Airaksinen ja Matias Ollila 
 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus todettiin (7 §) 
 
Asiat  1–18, 7–24 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Kosti Hietala   Elli Rauhala 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirjan tarkastus ma 27.3.2017, kunnantalo 
 
 
 
  Sakari Silén   Markku Vuollo 
 
 
Pöytäkirja on ollut ti 28.3.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä 
 
 
 
  Elli Rauhala 
  pöytäkirjanpitäjä 
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7 § – 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.  
kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja pöytä-
kirjasta 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 10.3.2017. toimitettu valtuuston päättämällä  
tavalla sähköisesti ja laitettu kunnan ilmoitustaululle; kutsu on toimitettu 
myös kuulutuspaikkojen hoitajille. Esityslista postitetaan 15.3.2017 valtuu-
tetuille 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).   
 
Sosiaalidemokraattisen puolueen valtuutettu Olavi Airaksinen ilmoitti 6.3. 
työesteestä ja myös 1.–3. varajäsenellä on työeste; 4. varajäsen ei ole 
paikkakunnalla. Ritva-Liisa Ahoniemi saapunee kokoukseen. 

 
Pj. Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon aikana puheenjohtaja totesi, 

että valtuutettu Matias Ollilan tilalla on varavaltuutettu Tapio Pieskä. Läsnä 
oli 19 valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua. Puheenjohtaja totesi kokouk-
sen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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8 § – 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 Sakari Silénin ja Markku Vuollon. 
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9 § – asia 3 
Kunnanvaltuuston kokoukset 
 
– Kunnanhallitus 13.3.2017, 84 § 

 
Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina (työ-
järjestys tai erillinen päätös) ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja 
katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös hallituksen 
tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. 
 
Valtuuston käsiteltäviin asioihin liittyy eräitä valtuuston työjärjestykseen ja 
lakeihin perustuvia määräaikoja. Hallituksen, tarkastuslautakunnan ja mui-
den lautakuntien jäsenet valitaan tammikuussa pidettävässä kokouksessa. 
Maaliskuun loppuun mennessä hallituksen on esitettävä valtuustolle luet-
telo aloitteista, ja äänestysaluejaosta ja sen muuttamisesta tulee päättää 
viimeistään huhtikuussa. Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistövero-
prosenteista ja muiden verojen perusteista, ja taloussuunnitelma tulee hy-
väksyä vuoden loppuun mennessä. – Verotusmenettelystä annettu laki 
edellyttää kuitenkin veroprosenttien ilmoittamista verohallitukselle viimeis-
tään marraskuun 17. päivänä. – Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsi-
teltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 
 
Kunnan hallintosääntö ei sisällä mahdollisuutta toimielimen kokouksiin 
osallistumiseen videoneuvotteluyhteyden avulla (sekä puhe- että näkö-
yhteys). Jos mahdollisuus osoitetaan, hallintosäännössä määrätään ne    
tilat, joista toimielinten kokouksiin voi osallistua videoneuvotteluyhteyden 
avulla. Kunnan tulee huolehtia teknisistä välineistä ja yhteyksistä, läsnä 
olevien varmistautumisesta ja suljetun kokouksen yhteyden asianmukai-
sesta salauksesta.  
 
Valtuuston toimikausi vaihtuu 1.6. alkaen ja uusilla toimielimillä on mahdol-
lisuus päättää kokousajankohdista uudelleen.  
 
Valtuusto kokoontuu 20.3. 
 

 Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja  
Koska mm. kunnanvaltuuston puheenjohtajalla on kuntalakiin perustuva 
oikeus kutsua valtuuston kokous tarvittaessa koolle, kunnanhallitus esittää 
valtuustolle, että se päättää kuluvan vuoden osalta vain aloitteiden, tilin-
päätöksen, veroprosenttien ja taloussuunnitelman käsittelyyn liittyvien  
kokousten ajankohdista. 
 
Hallitus esittää, että mikäli estettä ei ilmaannu, valtuusto kokoontuu maa-
nantaisin 29.5., 5.6. (uuden toimikauden ensimmäinen kokous), 30.10. ja 
11.12. 
 

  



Muonion kunta   Esityslista/  2/2017 19  
Kunnanvaltuusto   pöytäkirja 
 
    20.3.2017 
  

 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 

kokouksessa. 
 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 20.3.2017, 9 §   
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
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10 § – asia 4 
Kunnan äänestysaluejako 
Dnro 31/22.2.2017 
 
– Kunnanhallitus 27.2.2017, 69 § 
 

Vaalit toimitetaan kunnissa äänestysalueittain ja vaalilain 8 §:n mukaan 
äänestysalueena on kunta, jollei valtuusto ole jakanut kuntaa useampaan 
äänestysalueeseen. Äänestysalueen pinta-alasta taikka asukasmäärästä 
ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Valtuuston tulee määrätä myös, 
mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne henkilöt, joita väestötietojärjestel-
mässä ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle. Valtuuston päätöksellä 
muutettu äänestysaluejako tulee voimaan 15. päivänä lokakuuta ja siitä  
ilmoitetaan maistraatille viimeistään saman vuoden huhtikuussa.  
 
Valtuusto muutti 25.2.2008 äänestysaluejakoa siten, että kunta muodostaa 
yhden äänestysalueen.  
 
Ennakkoäänestys on järjestetty kuudessa sivukylässä ja toteutettu tie-
suunnittain. Äänestää on voinut kolmen tunnin aikana, paitsi Särkijärven 
äänestyspaikka on ollut auki pidempään. Hallitus päätti 20.1.2015, että 
eduskuntavaalien ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys järjestetään 
edellisten vaalien käytännön mukaisena.  
 
Valtuusto on mm. 12.4.2012 ottanut kantaa etenkin sivukylien vanhus-
väestön äänestysmahdollisuuksien parantamiseen. Eduskuntavaaleista 
tiedotettaessa on ilmoitettu mahdollisuudesta kuljetuksen järjestämiseen 
lähimmälle sivukylän ennakkoäänestyspaikalle.  
 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja  
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää kunnan äänes-
tysaluejaon säilyvän ennallaan, joten kunta muodostaa yhden äänestys-
alueen.  
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 20.3.2017, 10 §  
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
  



Muonion kunta   Esityslista/  2/2017 21  
Kunnanvaltuusto   pöytäkirja 
 
    20.3.2017 
  

 

 
11 § – asia 5 
Aloitteet 
 
– Kunnanhallitus 13.3.2017, 84 § 
 

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Kuntalain 23 §, kunnanvaltuuston työjärjestyksen 6 § ja hallintosäännön  
55 § sisältävät säännöksiä aloitteen tekemisestä ja käsittelemisestä.  
 
Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita 
sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on saatettava vähin-
tään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet 
ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. – Toimenpiteistä tulee ilmoittaa 
myös aloitteen tekijälle. – Aloite voi koskea myös toimintaa, jonka kunta  
on antanut perustamansa osakeyhtiön hoidettavaksi. 
 
Valtuuston työjärjestyksessä todetaan, että kokouskutsussa mainittujen    
asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus   
tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. 
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi vaan se lähetetään hallituksen valmis-
teltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähete-
keskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Hallituksen on vuosittain maa-
liskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen   
tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen 
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla tulee ilmoit-
taa, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
Hallintosäännössä määrätään myös hallituksen ja lautakunnan tehtävä-
alueella tehdyistä aloitteista. Niistä tulee esittää tiedot hallitukselle ja asian-
omaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla.  

 
 Aloitteet ja eräät esitykset  
 

Muonion yrittäjät ry. toimitti 29.2.2016 aloitteen kunnan eri reitistöjen vas-
tuutahon selkeyttämiseen. Aloite on toimitettu tekniselle osastolle ja elin-
keinotoimeen valmistelua varten. Asiaan palattaneen myös hallintosääntö-
uudistuksen yhteydessä. 
 
Kätkäsuvannon kyläyhdistys ja Muonion matkailuyrittäjät toimittivat 
13.4.2016 aloitteen Victoria-reitin siirtämisestä Kätkäjärveltä Miasvaaran 
itäpuolelle ja uuden pistoreitin linjaamisesta Mielmukkavaaran laelle. Aloite 
on toimitettu tekniselle ja sivistysosastolle sekä elinkeinotoimeen valmiste-
lua varten. 
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Markku Rauhala ja 12 muuta valtuutettua toimittivat 7.11.2016 aloitteen 
veneenlaskupaikkojen lisäämisestä ja soutupalvelujen järjestämisestä. 
Aloite on toimitettu tekniselle osastolle ja elinkeinotoimeen valmistelua  
varten. Lapin ELY-keskus on luovuttanut 1.6.2016 Tornion-Muonionjoen  
istutusteitä kunnalle, joita voitaneen käyttää merkitsemisen jälkeen  
veneenlaskupaikkoina. Hallitus on huomioinut Kätkäsuvannossa sijaitse-
van Leevilä-kiinteistön myynnissä mahdollisuuden veneenlaskupaikan  
jättämisestä kunnan haltuun. Elinkeinotoimessa valmistellaan Tornion-
Muonionjoen kalastusmatkailun kehittämishanketta, jossa aloitteessa mai-
nitut seikat tulevat huomioiduksi.  
 
Jaana Jama on 10.11.2016 toimittanut kuntalaisaloitteen, jossa esitetään 
katu-, latu- ja kaukalovalojen sammuttamista yöaikaan. Sammuttamisen 
perusteeksi esitetään mm. sähkön säästymistä, revontulten parempaa  
näkymistä, valosaasteen vähenemistä ja kokemuksia muista kunnista.  
Liikunnanohjaaja ja tekninen lautakunta ovat ottaneet asiaan kantaa ja 
asiaa valmistellaan kunnanhallitukselle.  

 
 Käsitellyt aloitteet ja esitykset 
 

Markku Vuollo luovutti 16.11. kunnanhallituksen allekirjoittaman aloitteen 
ikääntyvän väestön asumisolojen parantamiseksi. Sosiaalilautakunta  
hyväksyi Asuntoja ikääntyville-raportin kokouksessaan 19.4. ja hallitus 
17.10. Hallituksen päätös vanhenevan väestön asumisen turvaamisesta on 
toimitettu tekniselle osastolle valmistelua varten. 
 
Valtuusto edellytti 24.11.2014 aloitteessa myytävien kiinteistöjen ja maa-
alueiden tasearvon määrittämistä ja myyntiin saattamista. Vuoden 2016  
aikana allekirjoitettiin kauppakirjat rivitalo Kolkasta ja Jerisjärven kalasata-
masta. Hallitus päätti 9.1. laittaa julkiseen myyntiin metsäkiinteistöjä, toi-
meenpano on siirretty tekniselle osastolle.  
 
Viime vuoden aloitteista ja eräistä esityksistä on laadittu yhteenveto (liite 
nro 9), johon on merkitty myös muita kuin hallituksen ja valtuuston toimi-
valtaan kuuluvia aloitteita. Siihen on merkitty myös ne aloitteet ja esitykset, 
joita hallitus tai valtuusto ei edellisinä vuosina ole katsonut loppuun käsitel-
lyiksi tai asia on jostakin syystä otettu käsiteltäväksi uudelleen. Yhteenveto 
toimitetaan esityslistan ohessa. 
 
Valtuusto edellytti 12.4.2012, että aloitteisiin suhtaudutaan kuntalain tar-
koittamalla tavalla ja ne valmistellaan ja käsitellään nopeammalla aikatau-
lulla.  
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 Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee liitteen mukaiset aloitteet, esitykset ja toimen-
piteet tiedokseen ja esittää valtuustolle, että seuraavat aloitteet katsotaan 
aloitteina tai esityksinä loppuun käsitellyiksi: 
 

– ikääntyvän väestön asumisolojen parantaminen 
– myytävien kiinteistöjen ja maa-alueiden tasearvon määrittäminen ja 

myyntiin saaminen.  
 

Päätös Teknisen osaston päällikkö selosti teknistä puolta koskevia aloitteita ja 
poistui kokouksesta ennen päätöksen tekoa. 

 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  

 
 Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 

kokouksessa. 
  
 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 20.3.2017, 11 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja kiirehti aloitteiden valmistelua 
ja käsittelyä. 
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12 § – asia 6 
Teknisen lautakunnan täydentäminen 
 
– Kunnanhallitus 28.11.2016, 250 § 
 

Tekninen lautakunnan kokoonpano on seuraava toimikaudella 2015–2016 
(jatkuu 31.5.2016 saakka): 
 
pj Juha-Pekka Kangosjärvi Otto Pieskä  
vpj Rainer Määttä Juha Särkijärvi  
jäsen Sirpa Liimatainen Ritva Saarensalmi  

Mirja Metsola Mika Brännare  
Annika Muotka Marjaana Sieppi 
Jari Muotka  Johanna Lapinoja  
Matias Ollila  Rami Kurhela 

 
Juha-Pekka Kangosjärvi on toimittanut kunnalle eroilmoituksen. 

 
Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

 
Teknisen lautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valitsee valtuusto (kunta-
laki 33 § ja hallintosääntö 4 §). 

 
 Ehdotus vs. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenen tekni-
seen lautakuntaan Juha-Pekka Kangosjärven tilalle ja valitsee puheenjoh-
tajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 12.12.2016, 63 §   

 
Päätös Valtuusto päätti siirtää asiankäsittelyä. 

 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 20.3.2017, 12 §  
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi Markku Rauhalan  
jäseneksi ja Annika Muotkan puheenjohtajaksi. 
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13 § – asia 7 
Edustaja Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 
Dnro 173/4.11.2016 
 
– Kunnanhallitus 27.2.2017, 57 § 
 

Kunnanvaltuusto on 31.1.2013 valinnut Lapin jätehuolto kuntayhtymän yh-
tymäkokousedustajaksi Juha-Pekka Kangosjärven ja varalle Arto Kuusis-
ton. Valtuusto on 12.12.2016 myöntänyt Juha-Pekka Kangosjärvelle eron 
luottamustehtävistä. 
 

Lainsäädäntö  
 

Kuntalain 76 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimieli-
miin. Yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä on 71 §:n mukainen yleinen 
vaalikelpoisuus jäsenkunnan luottamustoimeen, ja vaalikelpoisuuden rajoi-
tus koskee mm. kuntayhtymän henkilöstöä. 
 
Henkilövalinnasta, eli vaalista, säädetään kuntalain 105 §:ssä, ja valituksi 
tulee se, joka on saanut eniten ääniä. Vaadittaessa vaali toimitetaan sulje-
tuin lipuin, ja arpa ratkaisee vaalin, jos äänet menevät tasan – Varsinaista 
vaalitoimitusta ei tarvita, jos valintapäätös on yksimielinen. 
 

Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Hallitus esittää valtuustolle, että se valitsee edustajan Lapin jätehuolto kun-
tayhtymän yhtymäkokoukseen.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 20.3.2017, 13 §   
 

Päätös Keskustelun kuluessa Anne-Mari Keimiöniemi esitti edustajaksi Markku 
Rauhalaa ja Kari Malila Sakari Silénin kannattamana Pentti Reponiemeä.  
Raija Lehtimäki esitti vaalin toimittamista suljetuin lipuin. 
 
Vaalissa Markku Rauhala sai 12 ääntä ja Pentti Reponiemi 9 ääntä. 
 
Puheenjohtaja totesi valtuuston valinneen edustajaksi Markku Rauhalan. 
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14 § – asia 8 
Lukion johtokunnan täydentäminen 
Dnro 173/4.11.2016 
 
– Kunnanhallitus 27.2.2017, 58 § 

 
Valtuusto on 12.12.2016 myöntänyt Juha-Pekka Kangosjärvelle eron luot-
tamustehtävistä. Kunnanvaltuusto valitsi 31.1.2013 lukion johtokunnan ja 
24.3.2015 valinnut uuden jäsenen.  
 
pj Sirpa Airaksinen Katriina Sieppi 
vpj Juha-Pekka Kangosjärvi Juha O. Vuollo 
jäsen Belinda Hagin Reija Niemelä 

Raimo Isometsä Kaija Roimaa 
Sirkka Kalliainen Reijo Suomaa 
Pirkko M. Rauhala Anne Nykänen 
Sami Takalo  Petteri Aaltonen  

 
Lainsäädäntö  

 
Kuntalain 69 §:ssä määritellään kunnan luottamushenkilöt ja 71 §:ssä sää-
detään niistä edellytyksistä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet voi-
daan valita kunnan luottamustoimeen. 
 
Henkilövalinnasta, eli vaalista, säädetään kuntalain 105 §:ssä, ja valituksi 
tulee se, joka on saanut eniten ääniä. Vaadittaessa vaali toimitetaan sulje-
tuin lipuin, ja arpa ratkaisee vaalin, jos äänet menevät tasan – Varsinaista 
vaalitoimitusta ei tarvita, jos valintapäätös on yksimielinen. 
 

Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Hallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
jäsenen lukion johtokuntaan ja tämän jälkeen varapuheenjohtajan. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 20.3.2017, 14 §  
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi Jukka Korhosen jäse-
neksi ja nimesi samalla hänet varapuheenjohtajaksi. 
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15 § – asia 9 
Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon  
valinnanvapauslainsäädännöksi 
Dnro 22/3.2.2017 
 
– Kunnanhallitus 27.2.2017, 55 § 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja valtiovarainministeriö (VM) pyytävät 
mm. kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
palvelujen tuottajilta lausunnot luonnoksesta valinnanvapauslainsäädän-
nöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi.  
 
Pääministeri Sipilän hallitusohjelman sekä hallituksen 20.10.2015, 
7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Osana uudistusta valmistellaan 
lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa. Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoi-
tus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia vali-
ta palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvis-
taa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja 
jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvas-
tuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.   
 
Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan maakun-
nan ohjaus- ja seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien oikeuksien 
ja velvoitteiden täsmentämiseksi erityisesti asiakas- ja maksusetelijärjes-
telmässä. Säännöksien tarkentamisella pyritään siihen, että maakunnalla 
on riittävät keinot turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdenver-
taisella tavalla ja laissa ja muussa valtakunnallisessa ohjauksessa huoleh-
ditaan maakuntien toimivan valtakunnallisesti riittävän yhtenäisellä tavalla. 
Lisäksi tarkentamisella turvataan asiakkaan oikeusturva sekä selkeytetään 
palvelutuottajien asemaa.  Tarkennukset valmistellaan lausuntokierroksen 
aikana lausuntopalautteen pohjalta, lausuntopyynnössä on tätä palvelevia 
kysymyksiä.  
 
Valinnanvapauslainsäädäntöä on valmisteltu maakunta- ja sote-uudis-
tukseen liittyen. Sote- ja maakuntauudistuksessa lisäksi lakiin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamisesta laaditaan säännöksiä palvelun tuottamista 
koskevista olennaisista vaatimuksista. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelutuottajia koskeva lakiesitys annetaan uudelleen lausunnolle. Näitä 
säädösehdotuksia koskevat lausuntopyynnöt annetaan helmikuussa 2017.  
Valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen potilaslakiin ja sosiaalihuollon asia-
kaslakiin esitetään lisättäväksi uudet säännökset tuetusta päätöksen-
teosta. Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta yksinkertaistetaan 
myös rahoitusjärjestelmää. Monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta 
laaditaan hallituksen esitys vuoden 2017 aikana.  
 
Lausunnot toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriöön 28.3. mennessä.  
Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoon liittyvä materiaali on osoit-
teessa http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017. 
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Sosiaalilautakunta käsittelee lausuntoa 23.2. kokouksessaan.  
 
Esityslistan ohessa toimitetaan lyhennelmä ehdotetusta asiakkaan valin-
nanvapausmallista 31.1.2017. 
 

Esitys vt. kunnanjohtaja  
Kunnanhallitus esittää valtuustolle lausunnoksi seuraavaa: 
 

Väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ja palvelujen yhdenvertainen saata-
vuus 

Uudistuksella ei pääosin kavenneta väestön terveys- ja hyvinvointieroja tai 
parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta.  
 
Uudistus tulee maan eri osissa toteutumaan eri tavoin vaihtoehtoisten pal-
veluiden puuttumisen vuoksi.  Palveluiden saatavuus on riippuvainen nii-
den tosiasiallisesta tarjonnasta. Lakiesityksen mukainen valinnanvapauden 
toteutus lisää hyvinvointi- ja terveyseroja, koska luonnosteltu palvelujärjes-
telmä on niin monimutkainen, että se edellyttää käyttäjältään hyvää toimin-
takykyä ja laajaa palvelujärjestelmän tuntemusta. 
 

Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet omiin palveluihin 
 

Uudistus ei pääosin edistä tarkoituksenmukaisella tavalla asiakkaan vaiku-
tusmahdollisuuksia omiin palveluihinsa. 
 
Uudistus edistää terveen ja toimintakykyisen väestön mahdollisuuksia  
valita palvelut ja vaikuttaa niihin kaupunkimaisissa kunnissa, joissa on pal-
velutarjontaa ja vaihtoehtoja. Muistisairaat, huonokuntoiset vanhukset, 
mielenterveyskuntoutujat ja muut paljon palveluita tarvitsevat jäävät uudis-
tuksessa heikkoon asemaan. Em. syystä johtuen on suuri riski, että ter-
veyserot tulevat entisestään kasvamaan. Harvaan asutulla seudulla etäi-
syys palveluihin vaikuttaa olennaisesti valinnanmahdollisuuksiin vaikka 
henkilökohtaista ja kasvokkain tapahtuvaa palvelua korvattaneenkin digi-
taalisilla ja liikkuvilla palveluilla.  
 

Asiakkaan riittävät mahdollisuudet hakeutua omaan tilanteeseensa sopivaan palveluun 
 

Uudistus ei pääosin anna asiakkaalle riittäviä mahdollisuuksia hakeutua 
omaan tilanteeseensa sopivaan palveluun. 
 
Tietoon perustuva valinnan vapaus edellyttää, että on käytettävissä palve-
luiden sisältöön ja laatuun liittyvää tietoa ja asiakas voi luotettavalla tavalla 
vertailla palveluita. Tällaisia menettelytapoja tai kriteereitä ei ole kehitetty, 
joten valinnan – silloin kun valinnanmahdollisuus on olemassa – joutuu  
tekemään mainonnan ja sattumanvaraisen tiedon perusteella. 
 
Terveelle, toimintakykyiselle, kaupungissa asuvalle henkilölle uudistus  
antaa mahdollisuudet hakeutua tilanteen mukaisesti haluamiinsa palvelui-
hin. Muiden väestöryhmien kohdalla uudistuksen tavoite ei toteudu. 
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Asiakkaan laaja-alaisten palveluntarpeiden yhteensovittaminen 
 

Uudistus ei pääosin anna mahdollisuutta asiakkaalle laaja-alaisten palve-
luntarpeiden yhteensovittamista tarpeenmukaisella tavalla. 
 
Uudistuksen alkuperäinen sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiotavoite 
on sen edetessä joutunut väistymään taka-alalle kun on korostettu valin-
nanvapauden toteutumista. Mitä laaja-alaisemmat palvelutarpeet asiak-
kaalla on, sen enemmän sattumanvaraiseksi palveluiden yhteensovittami-
nen jää. Pienen väestöpohjan ja vähäisen palvelutarjonnan maakunnissa 
palveluiden yhteensovittaminen on todennäköisempää, koska palvelu-
verkko on yksinkertaisempi ja todennäköisemmin tulee nojautumaan julki-
seen palvelutuotantoon. Mitä enemmän vaihtuvia palvelutuottajia on, sen 
todennäköisemmin asiakas tarpeineen putoaa järjestelmien ja palvelutuot-
tajien väliin. 
 

Riittävät edellytykset saavuttaa tavoite 3 miljardin euron kustannusten kasvun hillintä 
 

Uudistus ei anna riittäviä edellytyksiä saavuttaa 3 miljardin euron kustan-
nusten kasvun tavoite. 
 
Kun tuleviin yhteenlaskettuihin kustannuksiin sisällytetään yritysten liikevoi-
tot, on mahdotonta pystyä kustannusten kasvun hillintään ilman että asia-
kasmaksuja nostetaan merkittävästi tai palveluiden laatua ja/tai saatavuut-
ta rajoitetaan nykyisestä.  
 
Perustason palveluiden tuottajien moninaisuus tulee lisäämään erikois-
sairaanhoidon kustannuksia, koska valinnanvapauden piirissä olevien 
muiden kuin julkisten palvelutuottajien on taloudellisesti kannattavaa siirtää 
asiakkaat matalalla kynnyksellä erikoissairaanhoitoon. Pelkästään tieto-
järjestelmien harmonisointi tulee nykytiedon perusteella maksamaan lähes 
säästötavoitteen suuruisen summan. 
 

 Demokratian toteutuminen ja kansanvaltaisuuden vahvistaminen 
 

Demokratia ei pääosin toteudu esityksessä riittävällä tavalla. Suorat demo-
kraattiset oikeudet toteutuvat käyttäjän valintoina niissä tapauksissa, joissa 
käyttäjällä on toimintakyvyn ja – ympäristön perusteella mahdollisuus  
valita.  Ellei tosiasiallisia valinnanmahdollisuuksia ole esim. toimintakyvystä 
tai –ympäristöstä johtuvien puutteiden vuoksi, käyttäjän demokraattiset  
oikeudet ovat näennäisiä.  
 
Välillisen demokratian eli maakuntavaaleilla valittujen toimielinten merkitys 
näyttäisi jäävän hyvin yleiselle tasolle.  
 
Kansanvaltaisuuden vahvistaminen on varsin vaikeaa, koska tuottajien 
suuri määrä ja monenlaisuus (maakunnan liikelaitos ja yhtiöt, erilaiset ja eri 
kokoiset yritykset, järjestöt, säätiöt jne.), alihankinta, maksu- ja palve-
lusetelit tekevät palvelujärjestelmästä  vaikeasti hallittavan ja seurattavan.   
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Lain yleisperusteluissa, sivulla 64 todettu tulee vakavasti ottaa huomioon: 
”Maakunnan oikeudelliset ja tosiasialliset mahdollisuudet toteuttaa järjes-
tämisvastuuta monituottajamallissa ja esimerkiksi varmistaa, että kaikki jul-
kisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat palveluntuottajat 
toteuttavat maakunnan asettamia velvoitteita, ovat rajalliset. Maakunnan 
järjestämisvastuun toteuttamisen kannalta on keskeistä, että sillä olisi riit-
tävät välineet ohjata yhtiömuotoisia ja myös verkostomuodossa toimivia 
palveluntuottajia velvoittavasti. Siitä, täyttävätkö lakiin sisältyvät sopimus- 
ja muun ohjauksen välineet tämän vaatimuksen, ei ole varmuutta.”  
 

 Toimintatapojen muutos ja uusien palveluinnovaatioiden käyttöönotto 
 

Palvelutapoja on uudistettava ja uusia innovaatioita kehitettävä riippumatta 
sote-uudistuksesta.  
 

Säädös asiakkaan suoran valinnan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä maksusetelijär-
jestelmä 

Säädöksiä suoran valinnan palveluista on vaikea arvioida, koska esityk-
sessä esiintyvien käsitteiden määrittely on jätetty myöhempään lain jatko-
valmisteluun. Tekstissä esitetyt käsitteet ovat monitulkinnallisia (esim. pal-
velukokonaisuus tai yleiset oireet). Käytettyihin käsitteisiin ei ole liitetty kri-
teereitä, joten ilmaisu jää abstraktiksi ja tulkinnanvaraiseksi. Palveluiden 
käyttäjän kannalta olennaista on tosiasiallinen palveluverkko.  
 
Maksusetelijärjestelmä turvaa pääosin maakunnalle riittävät ohjaus- ja vai-
kutusmahdollisuudet järjestämisvastuun kantamiseksi. Lisäksi maksuseteli-
järjestelmässä on säädetty tarkoituksenmukaisesti sote-keskuksen oikeuk-
sista ja velvollisuuksista. Maksusetelijärjestelmän vaikutukset asiakkaan 
palveluvalikoimaan riippuu asuinpaikasta. Edellytetäänkö lähimmän palve-
lun käyttämistä niissä tilanteissa, joissa asiakkaalla on oikeus matkakus-
tannusten korvaukseen? 
 

 Maakunnan liikelaitos asiakkaan valinnan vaihtoehtona  
 

Säännökset antavat asiakkaalle tarkoituksenmukaiset mahdollisuudet vali-
ta palveluntuottaja maakunnan liikelaitoksesta tai sen toimipisteestä. 
 

 Asiakasseteli valinnanvapauden lisääjänä 
 

Esitys on tältä osin ympäripyöreä ja jättää asioita säädettäväksi myöhem-
min.  
 
On mahdotonta arvioida ennakkoon asiakassetelijärjestelmän toimivuutta, 
koska se edellyttää niin suurta muutosta sekä asiakkaan että palvelujärjes-
telmän toiminnassa. Todennäköisesti asiakkaat jäävät maakunnan palvelu-
laitoksen asiakkaiksi osin järjestelmään liittyvän osaamattomuuden vuoksi. 
Asiakassetelin käyttö edellyttää, että kaikissa palveluita tarjoavissa yksi-
köissä palveluiden hinnanmuodostus on selvästi ja sitovasti kerrottu ja 
asiakas voi ymmärtää palvelutuotteiden sisällön. Lyhyt valmisteluaika 
huomioon ottaen em. tietoa ei vuonna 2019 ole käytettävissä, joten tietoon 
perustuva ohjaus ja päätöksenteko ei toteudu. Asiakassetelin käyttöönot-
toa tulisi vaiheistaa.  
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Valinnanvapauden toteutuminen asiakassetelin avulla on melkoinen  
haaste, koska juuri asiakasseteliä tarvitessaan ihminen on vähiten toimin-
takykyinen. Henkilökohtaiset ohjaajat ja koordinaattorit helpottavat asiak-
kaan valintaa, mutta lisäävät järjestelmän kustannuksia. 
 
Esityksessä säädettäisiin henkilökohtaisen budjetin käytöstä asiakkaan  
valinnanvapauden lisäämisessä. Lakitekstin ja perustelujen pohjalta on 
mahdotonta muodostaa käsitystä, miten järjestelmä tulisi käytännössä  
toimimaan. Palveluiden tuotehintojen määrittely ei kunnissa nykyisinkään 
ole kehittynyttä ja järjestelmän muutostilanteessa tuotehintojen realistinen 
määrittely on haasteellista. 
 
Henkilökohtainen budjetointi siirtää vastuuta palvelusuunnittelusta paljon 
palveluita tarvitseville (kehitysvammaiset, vammaiset ja vanhukset).  Hei-
dän palvelunsa koostuvat usein monista erilaisista palveluista, joiden hal-
linnointi ja talouden suunnittelu ovat vaativia tehtäviä ammatti-ihmisillekin.  
Osalla heistä on valmiuksia hallinnoida palvelubudjettiaan, mutta voi myös 
ennakoida, että monilta kyky puuttuu tai hallinnointikyvyn arvioinnista syn-
tyy yksi tulppa palveluiden saannille. 
 
Käytännössä on oletettavaa, että henkilökohtaisen budjetoinnin asiakkai-
den puolesta tosiasiallisesti päätösvaltaa heidän puolestaan tulee käyttä-
mään jokin ulkopuolinen toimija, monissa tapauksissa palveluiden tuottaja. 
 

 Asiakkaan päätöksenteon tukeminen  
 

Esitykseen sisältyy potilaille ja asiakkaille erilaisia valinnanmahdollisuuksia 
(mm. suoran valinnan palvelut, maksuseteli, asiakasseteli ja henkilökohtai-
nen budjetti). Näissä erilaisissa valintatilanteissa asiakkaat voivat tarvita 
tukea valintoja tehtäessä. Lainsäätäjän tulee kyetä luomaan sellainen pal-
velujärjestelmä, jossa ei tarvita erillistä lainsäädäntöä asiakkaan päätök-
senteon tukemisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältölakeihin sisälty-
vät ohjaus ja neuvonta. Palvelujärjestelmän rakenteen tulee olla sellainen, 
ettei päällekkäisiä päätöksenteon tukemista koskevaa lainsäädäntöä tar-
vita. 
 

 Palveluntuottajien hyväksymis- ja sopimusmenettely 
 

Säännökset hyväksymismenettelyistä ovat uudistuksen tavoitteiden kan-
nalta pääosin tarkoituksenmukaisia. Saamelaisten oikeus omakielisiin pal-
veluihin tulee huomioida. Saamenkielisten palveluiden velvoite koskee  
koko Lapin maakuntaa, jolle ollaan määrittelemässä erityinen tehtävä 
saamelaisten palveluiden kehittämisessä. Maakunnan tehtävällä tulee olla 
lakiin perustuva, legitiimi peruste ja tehtävään tulee osoittaa asianmukaiset 
resurssit. 
 
Säännökset sopimusmenettelyistä, palvelujen tuottamisesta ja palvelun-
tuottajien velvoitteista ovat pääosin uudistuksen tavoitteiden kannalta tar-
koituksenmukaisia. Esitys antaa käytännössä hyvin vapaat oikeudet sopi-
musten sisällön osalta. Tämä voi toimia myönteisesti tai johtaa palveluiden 
eriytymiseen maakuntien kesken.  
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Palvelun tuottajalle suoritettavat korvaukset 
 

Säännökset palvelujen tuottajalle suoritettavista korvauksista suoran valin-
nan palveluiden osalta kiinteänä maksuna ja sen määräytymistä koskevat 
edellytykset voivat pääosin turvata palvelujen riittävän rahoituksen. Suoran 
valinnan palveluiden tuottajalle maksettavan kiinteän maksun osuus,  
vähintään 4/5, voi olla ristiriidassa valinnanvapauden ja taloudellisen  
tehokkuuden kanssa. 
 
Säännökset muista korvauksista eivät pääosin ole tarkoituksenmukaisia 
tavoitteiden kannalta. Sekä maksu- että asiakassetelissä value for money 
–periaatteen toteutumisen arviointi jää asiakkaan aktiivisuuden  ja arvioin-
tikyvykkyyden varaan. 
 

 Voimaantulo ja toteutuminen 
 

Valmistelun keskeneräisyyden perusteella aikataulu on epärealistinen ja 
tämän perusteella on vaikea nähdä, että esitys antaisi maakunnille riittävät 
edellytykset järjestämisvastuun toteuttamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon markkinoiden syntyminen tulee vaihtelemaan eri maakunnissa ja niiden 
sisällä. Markkinat näyttävät keskittyvän ja keskittymiskehitys on vauhdittu-
nut valmistelun kuluessa. Maksusetelikäytäntö voi mahdollistaa myös pien-
ten toimijoiden aseman.  
 
Kyvykkäät, terveet ja koulutetut ihmiset saavat parempaa hoitoa, monisai-
raat ja heikommilla resursseilla olevat huonompaa hoitoa. Suunnitellussa 
palvelujärjestelmässä toimiminen vaatii osaamista, toimintakykyä ja toimin-
taympäristön tuntemusta.  
 
Hammashoidon näkökulmasta laki on tarkoituksenmukainen, mutta uudis-
tus tullee nostamaan yhteiskunnan kustannuksia, koska yksityisellä sekto-
rilla asioivat tulisivat julkisten palveluiden asiakkaiksi.  
 

 Uudistusten vaikutusten arviointi 
 

Lakiesityksen perusteluissa on esitetty perusteellista, monipuolista ja  
uudistuksen riskejä analysoivaa pohdintaa, joka kuitenkin itse lakitekstissä 
on jätetty huomioimatta. 
 
Lakiluonnos on vielä erittäin keskeneräinen eikä sen soveltamistapaa ja 
vaikutuksia voi vielä edes tietää tai ennakoida. Valinnanvapautta koskevaa 
muutosta ei tulisi ottaa käyttöön samaan aikaan kun sosiaali- ja terveys-
palvelut siirretään maakunnan tehtäväksi, koska jo tehtävien siirto sinäl-
lään on vaikeasti hallittava kokonaisuus. Suureen hallinnolliseen muutok-
seen yhdistetyn valinnanvapauslainsäädännön käyttöönoton voi ennakoida 
merkitsevän kustannusten karkaamista ja hallitsematonta palvelujärjestel-
mää.  Em. riskiä kasvattaa lyhyt valmisteluaika. Valinnanvapautta esitetään 
otettavaksi käyttöön myöhemmin ja vaiheittain. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
— — 
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– Kunnanvaltuusto 20.3.2017, 15 §  

 
Päätös Asiasta käytiin laaja keskustelu.  
 

Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.  
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16 § – asia 10 
Lausunto kunnallisvalitukseen valtuuston päätöksestä  
keskuskeittiön siirtämisessä 
Dnro 74/21.4.2016 
 
– Kunnanhallitus 20.6.2016, 130 §  

 
Terveyskeskuskiinteistössä toimivan keskuskeittiön tilannetta on selvitetty 
suhteessa valtuuston päätökseen korjata kiinteistö välttämättömiltä osilta, 
jotta tiloissa on terveellistä ja turvallista työskennellä. 
 
Keskuskeittiön tiloihin on aiemmin suunniteltu remontointia mm. kylmäsäi-
lytystilojen vuoksi. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on huomauttanut 
työsuojelullisia puutteista keittiön tiloissa ja tiloihin on tehty mm. ilmanvaih-
tokanaviston puhdistus. Henkilöstöllä on oireita, jotka voivat johtua sisäil-
man ongelmista. 
 
Tilanteen ratkaisemiseksi on alettu kartoittaa vaihtoehtoisia tai väistötiloja 
keskuskeittiön toiminnalle. Ruokahuollon toimitusvarmuus täytyy säilyttää 
koko ajan, koska ruokaa toimitetaan seitsemänä päivänä viikossa ja 
useamman kerran päivässä. Toimituksiin ei voi tulla katkoksia.  
 
Selvitystyötä on tehty hankkeena yhdessä ammattiopisto Lappian kanssa. 
Tavoitteena on asiakkaiden sujuva arki hyvää, maistuvaa, terveellistä ja 
turvallista ruokaa tarjoamalla. Tarveselvityksessä kartoitettiin kunnan keit-
tiöiden ja jakelupisteiden määrä ja sijainnit, palvelutuotteet, palvelunkäyttä-
jät, asiakasmäärät palvelun saatavuus ja henkilökunnan määrä. 
 
Keittiössä valmistetaan noin 500 ateriaa/päivä koulujen lukuvuoden  
aikana. Aterioita kuljetetaan pääasiassa eri jakelupisteisiin ja kotipalvelun 
kautta asiakkaille. Vuositasolla keittiössä valmistetaan noin 135 500  
ateriaa.  
 
Ruokahuollon kehittämisen ja siirtymisen yhteydessä on tehtävä useita 
päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan keittiön toimintaan ja sitä kautta tila-
vaihtoehtoihin.  Keskuskeittiön tilatarve on arkkitehtiselvityksen mukaan 
250–300 m2. Alustavina vaihtoehtoina keskuskeittiölle on ollut yläkoulu, 
Kiela ja ammattiopisto. Kaikissa kohteissa joudutaan tekemään remontoin-
tia keskuskeittiötä varten ja tekninen osasto selvittää laskelmia eri vaihto-
ehtojen kustannuksista.  
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee keskuskeittiön ja ruokahuollon kehittämissuunni-
telman tiedoksi. 
 

Päätös Keskustelun kuluessa tuotiin esille, että päätökset keskuskeittiön toiminnan 
muutoksista ja tilaratkaisuista vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Keskus-
keittiö on olennainen osa mm. terveyskeskusratkaisujen kokonaisuudessa 
ja päätöksenteossa tulee välttää erillisratkaisuja.  

 Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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– Kunnanhallitus 14.11.2016, 232 § 
 

Vaihtoehtoja keskuskeittiön sijoittumiselle on haettu kunnan kokonaan tai 
osaksi omistamista kiinteistöistä (kuntayhtymä Lappia). Perusteena kun-
nan omien tilojen tarkastelulle on olemassa olevien kiinteistöjen käyttöas-
teen nosto ja huoltovarmuuden ylläpitäminen. Sote-muutosten vaikutusta 
ruokahuoltoon tai -henkilöstöön ei vielä tiedetä. Valmistelussa on ollut  
mukana mm. keskuskeittiön emäntä, tekninen johtaja, kunnansihteeri ja  
taloussihteeri.  
 
Vaihtoehtoja keskuskeittiön toiminnalle ovat yläkoulu, Kiela ja ammattiopis-
ton keittiö. Arkkitehtitoimisto Arkture on 9.5. laatinut suunnitelman keskus-
keittiön tarvitsemasta tilasta näissä kiinteistöissä. Kaikissa vaihtoehdoissa 
jouduttaisiin tekemään mittavia muutoksia. Laskelmat on tehty n. 300 m2:n 
tiloista, eikä niissä ole huomioitu keittiössä tarvittavia laitteita tai kalustoa, 
jotta kustannusarviot ovat vertailukelpoisia.  
 
Kunnan tiloista laskelmat on 20.6. toimittanut Insinööritoimisto 
H. Kylmänen Ky ja niitä on tarkennettu 15.9. sekä 11.11. 
 
Lappia kuntayhtymän kanssa on käyty neuvotteluja 17.8. ja 25.10, tarjous 
keittiötiloista toimitettiin 26.10. Aiemmin laaditun selvityksen perusteella 
keskuskeittiö ja Lappia valmistavat yhteensä n. 162 100 ateriaa vuodessa, 
josta 135 500 (83,6 %) ateriaa valmistaa kunta ja 26 600 (16,4 %) Lappia.  
 
Yläkoulun keittiön korjaus ja laajennus 

– korjausaste n. 77 %, nykyisen jakelukeittiön ja ruokasalin tilaan tai 
nykyisen jakelukeittiön ja opetuskeittiön tilaan 

– kunnan investointihanke noin 787 000 euroa, 2 615 euroa/m2, pois-
toaika n. 30 vuotta, käyttötalousmeno n. 26 000 euroa/vuosi 

– lisäksi ylläpitokustannukset noin 7,50 euroa/ m2, käyttötalousmeno 
noin 27 000 euroa/vuosi, ei sisällä poistoja 

– tarvitaan uusi tila kouluruokailulle tai opetuskeittiölle 
– haasteena perusopetuksen tilojen pienentyminen, korvattava muulla 

tilaratkaisulla ja turvallisuus liikenteen lisääntyessä. 
 

Kielan keittiön korjaus  
– korjausaste n. 58 %, nykyisen keittiötilan lisäksi ravintolasalin tilat 

käyttöön 
– kunnan investointihanke, noin 606 000 euroa, 2 013 euroa/ m2, 

poistoaika n. 30 vuotta, käyttötalousmeno noin 20 000 euroa/vuosi 
– lisäksi ylläpitokustannukset noin 8,60 euroa/m2, käyttötalousmeno 

noin 31 000 euroa/vuosi 
– haasteena nykyisen liiketoiminnan jatkuminen, saatujen vuokra-

tulojen pienentyminen. 
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Kuntayhtymä Lappian keittiön muutos 

– korjausaste n. 70 % 
– pääomavuokrana valmistettujen annosten suhteessa n. 528 000 

euroa, 1 640 euroa/ m2, poistoaika n. 10 vuotta, käyttötalousmeno 
52 800 euroa/vuosi 

– lisäksi ylläpitokustannus vastaava kuin Lappian taso omalle toimin-
nalle 8,54 euroa/ m2, käyttötalousmeno noin 33 000 euroa/vuosi 

– Lappia toimii rakennuttajana, vastaa opetuskeittiön siirrosta ja sen 
kustannuksista (125 000 euroa), vastaa alueella tarvittavista ympä-
ristöä koskevista töistä (mm. liikenteen ohjautuminen ja logistiikka)  

– synergiaedut opetuksessa, mm. työssäoppimispaikat 
– haasteena ammattiopiston opetuskeittiön pienentyminen. 

 
Kaikissa vaihtoehdoissa saapuvan ja lähtevän tavaran reitit on erotettava 
toisistaan sekä järjestettävä sujuva jakeluliikenne ja jätehuolto rakennuk-
sen ympärille. Tiloissa on otettava huomioon ilmanvaihdon kohdepoistojen 
ja kanavoinnin tilatarpeet mahdollisesti uusien ilmanvaihtokoneiden sijoitus 
sekä lattiakaivojen viemäröinti ja rasvanerotuskaivot. Henkilökunnan tilat 
sisältyvät vaihtoehdoissa keittiötiloihin. 
 
Laitteet ja kalusteet keskuskeittiön tiloihin suunnitellaan ja investoidaan 
erikseen. 
 
Koulutuskuntayhtymä Lappian hallitukselle mahdollinen keittiön muutos-
hanke on esitelty 8.11. vuoden 2017 aikana toteutettavaksi investoinniksi.  
 
Arkkitehtitoimiston laatima suunnitelma sijoitusvaihtoehdoista toimitetaan 
esityslistan ohessa. 

 
 Ehdotus vs. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle keskuskeittiön toiminnan siirtämistä 
ammattiopisto Lappian tiloihin.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen.  
 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 12.12.2016, 65 §  

 
Päätös  Keskustelun kuluessa Tapio Pieskä esitti Kari Malilan ja Annika Muotkan 

kannattamina asian käsittelyn siirtämistä ja kustannusten laskemista uudel-
leen.  

 
Matti Myllykangas, Juha Niemelä ja Sakari Silén kannattivat hallituksen 
esitystä.  
 
Koska oli tehty asian käsittelyn siirtämisestä kannatettu ehdotus, puheen-
johtaja esitti nimenhuutoäänestystä, valtuusto hyväksyi äänestystavan.  
 
Puheenjohtaja esitti, että asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestä-
vät ”jaa” ja siirtämistä kannattavat ”ei”. Valtuusto hyväksyi äänestysesityk-
sen. Äänestyksessä annettiin 12 jaa–ääntä ja 8 ei–ääntä (liite nro 10). 
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Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan ja ilmoitti, että kokouksessa 
pidetään 10 minuutin tauko. 
 
Kokousta jatkettaessa Tapio Pieskä ilmoitti, että Matti Myllykangas on es-
teellinen Kemi-Tornion-laakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymähalli-
tuksen jäsenyyden takia. Tämän jälkeen keskusteltiin mahdollisesta esteel-
lisyydestä. Puheenjohtaja totesi, että kuntalain perusteella Myllykangas ei 
ole esteellinen, minkä valtuusto hyväksyi. 
 
Asian käsittelyä jatkettaessa keskusteltiin laajasti keittiötoiminnan siirtämi-
sestä ammattioppilaitoksen tiloihin. Jari Muotka poistui kesken keskuste-
lun. 
 
Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen hallituksen ehdotuksen. 
 
Tapio Pieskä ilmoitti eriävän mielipiteensä. 

 
— — 

 
– Kunnanhallitus 27.2.2017, 56 § 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa 29.1.2017 saa-
puneella kirjeellään Tuija Muotkan kunnallisvalitukseen, joka koskee val-
tuuston päätöstä 12.12.2016 § 65 keskuskeittiön siirtämisestä. Lisäksi hal-
linto-oikeus on varannut tilaisuuden valtuutettu Myllykankaalle antaa selitys 
valituksessa esitettyyn esteellisyysväitteeseen.  
 
Valituksessa vaaditaan, että valtuuston päätös kumotaan ja toimeenpano 
keskeytetään. Perusteluina esitetään vt. kunnanjohtajan ja teknisen johta-
jan toimivallan ylitykset, valmistelun ja tiedottamisen puutteellisuus ja val-
tuutetun esteellisyys.  
 
Valituksessa esitetään vt. kunnanjohtajan ja teknisen johtajan ylittäneen 
toimivaltansa tekemällä sopimuksen. Vastineena todetaan, että kunta ei 
ole tehnyt sopimuksia keskuskeittiön siirtymiseen liittyen vaan Lappia on 
tehnyt oman keittiön tiloistaan tarjouksen. Valmisteluun on kuulunut esisel-
vityksen tekeminen keittiön nykytilasta ja sen tarjoamista palveluista (mm. 
ateriamäärät) sekä alustavan kehittämissuunnitelman laatiminen toiminnan 
tulevaisuutta silmällä pitäen. Kunta ei ole maksanut esiselvityksestä tai  
kehittämissuunnitelmasta ja niitä on laadittu yhteistyössä Lappian kanssa. 
 
Kuntalain mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen lainvoimaisuut-
ta, mutta se on kielletty, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy sen johdosta 
hyödyttömäksi. Valitusviranomainen päättää täytäntöönpanokiellosta ja voi 
ratkaista sen kiireellisenä erikseen. 
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Valituksessa esitetään valmistelun olleen puutteellista keskuskeittiön tila-
vaihtoehtojen selvittämisen osalta yläkoululla. Lisäksi esitetään Lappian 
keittiön saneeraukseen liittyviä huomioita. Vastineena todetaan, että kun-
nan osalta valmisteluun on kuulunut ulkopuolinen arviointi kustannusten 
selvittämisestä keittiön sijoittamisesta kunnan omiin tiloihin. Tilatarve on 
muodostunut Lappian kanssa tehtyjen esiselvityksien perusteella. Lappian 
keittiötilojen suunnittelusta ja kustannusten arvioinnista vastaa Lappia teh-
dyn tarjouksen mukaan.  
 
Valituksessa esitetään Matti Myllykankaan olleen esteellinen osallistumaan 
päätöksentekoon, hän on valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen sekä  
Lappian koulutuskuntayhtymän hallituksen vara- ja valtuuston jäsen.  
Esteellisyydestä säädetään hallintolain 28 §:ssä ja kuntia koskevista poik-
keuksista kuntalain 52 §:ssä. Sen 4 momentin mukaan ”Hallintolain 28 §:n 
1 momentin 5 kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhalti-
jaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi mainitussa lainkohdassa tarkoite-
tussa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa, kuntayhtymässä, kunta-
konserniin kuuluvassa yhteisössä tai säätiössä. Henkilö on kuitenkin  
esteellinen, jos kunnan ja liikelaitoksen, kuntayhtymän, yhteisön tai säätiön 
edut ovat ristiriidassa keskenään taikka asian tasapuolinen käsittely edel-
lyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. Myöskään hallintolain 28 §:n 
1 momentin 6 kohtaa ei sovelleta kunnassa.” Vastineena todetaan, että 
valtuusto totesi 12.12. asian käsittelyn aikana, että Myllykangas ei ole  
esteellinen.  
 
Valituksessa todetaan lisäksi mm. aikataulut keskuskeittiön siirtymiseen liit-
tyvä päätöksenteko kunnassa ja Lappiassa, kunnan omistusosuus  
Lappiasta, kunnan taloudellinen tilanne sekä keskuskeittiön siirtymiseen 
liittyvän tiedottamisen puutteellisuus.  
 

 Kunnan säännöt 
 

Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan se antaa valtuuston puolesta 
lausunnon valtuuston päätöstä koskevaan valitukseen, jos se katsoo, että 
valtuuston päätöstä ei ole kumottava. 
 
Lausunto hallinto-oikeudelle tuli antaa 20.2. mennessä, mutta siihen 
myönnettiin lisäaikaa 31.3. saakka.  
 

Päätös Vt. kunnanjohtaja totesi olevansa henkilönä mainittuna valituksessa, joten 
hän poistui asian käsittelyn ajaksi. 

  
Valtuuston varapuheenjohtaja Annika Muotka oli ollut yhteydessä Pohjois-
Suomen hallinto-oikeuden esittelijään. Häntä oli ohjeistettu, että kunnan-
hallituksen tulee huomioida asiaa käsiteltäessä, että valituksessa on otettu 
kantaa esteellisyyksiin. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei ota kantaa  
esteellisyyksiin, koska asiaa ei ole vielä tutkittu. 
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Puheenjohtajan selostuksen jälkeen kunnanhallitus päätti, että kyseessä 
on kunnan asukkaiden kannalta merkittävä päätös, joka koskettaa huomat-
tavaa osaa kuntalaisista.  
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy valituksen ja palauttaa 
asian valmisteluun. Hallitus antaa samansisältöisen lausunnon Pohjois-
Suomen hallinto-oikeudelle.  

 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 20.3.2017, 16 §  

 
Päätös Matti Myllykangas ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsit-

telyyn. 
 

Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
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17 § – asia 11 
Määräraha Kuntamaisema-palveluun  
Dnro 142/13.9.2016 
 
– Kunnanhallitus 19.9.2016, 180 § 
 

Kunnan toiminnan ja talouden seurantaan ei ole käytössä yhtenäistä toi-
minnanohjausjärjestelmää. Hallintokunnilla on omia sektorikohtaisia tilas-
tointijärjestelmiä ja -menetelmiä, joilla tuotetaan tietoa mm. tilastokeskuk-
selle ja viranomaisille. Näitä tietoja ei koota yhteen ja niitä voi vertailla kun-
nittain, mutta kuntakohtaisten toimintojen taustatietojen puuttuminen hei-
kentää vertailukelpoisuutta. Pitkän tähtäimen suunnitteluun ei ole erillisiä 
työkaluja.   

 
Kuntamaisema Oy on 23.8. käynyt esittelemässä ja tarjonnut Maisema-
toiminnanohjausjärjestelmää. Maisema-palvelulla tarkoitetaan toiminnan ja 
talouden ohjausmallia, jolla voi läpinäkyvästi ohjata ja johtaa kunnan toi-
mintaa. Maisema-palvelu mahdollistaa talouden ja toiminnan suunnittelun, 
tuotteistamisen ja raportoinnin. Se voidaan kytkeä saumattomasti kunnan 
oman vuosijohtamisen vaiheisiin ja se tukee vuosijohtamista talousarvion 
laadinnassa, seurantaprosesseissa talousarviovuoden aikana sekä tilin-
päätöksessä osana toteutuman arviointia.  

 
Maisema-palveluun sisältyvällä kuntavertailuanalyysillä selvitetään palve-
luiden nykytila. Vertailu tuo tietoa sekä kunnan sisäisestä toiminnasta että 
erityisesti siitä, miten kunta sijoittuu palvelujen kustannustehokkuuden ver-
tailussa muihin verrokkikuntiin nähden. Vertailun avulla löydetään palvelu-
tuotannon heikkoudet ja vahvuudet, ja tämän avulla selvitetään suunta  
tuleville kehitysaskelille.  

 
Maiseman-kuntavertailupalvelu toteutetaan vertailtavuuden takia yhtene-
väisistä tuoteryhmistä tai palvelukokonaisuuksista. Kunnan oma hallinto-
malli tai tuotantorakenne ei vaikuta vertailtavuuteen. Tietojen vertailukel-
poisuus varmistetaan Kuntamaiseman vakiintuneiden laadunhallintakäy-
täntöjen avulla.  

 
Kuntavertailu suoritetaan vuosittain kuluneen tilinpäätösvuoden tiedoista. 
Vertailu toteutetaan yhteneväisistä Maisema-tuoteryhmistä tai -palvelu-
kokonaisuuksista. Raportti käydään läpi yhdessä kunkin toimialan virka-
miesten ja mahdollisesti luottamushenkilöiden kanssa.  

 
Maiseman uudet kehitysversiot ovat asiakkaan käytettävissä vuosimaksul-
la. Maiseman hankkimiseen sisältyy myös palvelun käytön koulutus käyt-
töönoton yhteydessä sekä jatkuva asiakaspalvelu. Palvelun käyttäjien 
määrä on rajoittamaton.  
 
Maisema-järjestelmä mahdollistaa talouden ja toiminnan suunnittelun, kun-
talaskutuksen, tuotteistamisen ja raportoinnin. Se tarjoaa välineen toimin-
nan ja talouden yhdistämiseen talousarvion tai tilauksen laatimisen ja seu-
rannan yhteydessä. Maisema-järjestelmässä kustannustiedot yhdistetään 
toimintaa kuvaaviin suoritteisiin ja tunnuslukuihin, kuten asiakas- ja käyn-
timääriin, henkilöstöön, asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaiden toimintaky-
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kyyn. Maiseman avulla voidaan vertailla erilaisia palvelujen toteuttamista-
poja, kuten palveluseteleitä ja omaa tuotantoa.  
 
Maisema-järjestelmä tuottaa mm. 

– kulujen ja tuottojen määrän  

– yksikköhinnat  

– palvelukokonaisuudet ja niiden keskeiset mittarit  

– laatu- ja henkilöstömittarit 

– palvelun vertailun edellisiin vuosiin.  
 

Kuntamaisema Oy tarjoaa kuntajohtamisen tietotarpeisiin palveluratkaisuja 
ja asiantuntijapalveluita, joka palvelee vuosittain noin sataa kuntaa.  
 
Järjestelmän vuosimaksu on 17 850 euroa (0 % alv). Lisätyöt ja muut kus-
tannukset korvataan erikseen sopimuksen mukaan.  
 
Vastaavaa palvelua ei ole markkinoilla.  
 
Tarjous ja esittelymateriaali toimitetaan esityslistan ohessa.  

 
Ehdotus vs. kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus hankkii Kuntamaisema Oy:n 26.8. tarjouksen mukaisen 
toiminnanohjausjärjestelmän ja sopimus tehdään toistaiseksi voimassa 
olevaksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Hankinta katetaan käyttämät-
tä jäävällä atk-investointimäärärahalla.   

 
Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 10.10.2016, 42 §  
 

Ehdotus kunnanhallitus 
 Kunnanvaltuusto hyväksyy Kuntamaisema Oy:n 26.8. tarjouksen mukaisen 
toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan katettavaksi käyttämättä jäävällä 
investointimäärärahalla (investoinnin käyttösuunnitelman muutos).  

 
Päätös Keskustelun kuluessa Juha Niemelä esitti usean valtuutetun kannattamana 

asian käsittelyn siirtämistä. Sakari Silén kannatti hallituksen esitystä.  
Puheenjohtaja esitti 15 minuutin tauon pitämistä, minkä valtuusto hyväksyi.  
 
Kokousta jatkettaessa puheenjohtaja totesi, ettei kukaan valtuutetuista ole 
poistunut tauon aikana. 
 
Koska oli tehty asian käsittelyn siirtämisestä kannatettu ehdotus, puheen-
johtaja esitti, että ensin ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä, jatketaanko 
asian käsittelyä. Valtuusto hyväksyi menettelyn.  
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Puheenjohtaja esitti, että asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestä-
vät ”jaa” ja asiankäsittelyn siirtämistä kannattavat ”ei”. Valtuusto hyväksyi 
äänestysesityksen. 
 
Äänestyksessä annettiin 6 jaa–ääntä ja 15 ei–ääntä (liite nro 5). 
 
Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen siirtää asian käsittelyä. 

 
— — 
 
– Kunnanhallitus 31.10.2016, 215 § 

 
Useat valtuutetut, kunnanhallituksen jäsenet ja tarkastuslautakunta ovat 
esittäneet toistuvasti palautetta kunnan toiminnasta siten, että esim. pitkän 
tähtäimen suunnitelmallisuus puuttuu eikä päätöksenteon perustaksi ole 
esitetty riittäviä tietoja ja laskelmia. 
 
Kukin hallintokunta saa tietoja talouden toteutumisesta kirjanpidon kautta. 
Toiminnan ja tavoitteiden analysointi talouden toteutuman kanssa koko 
kunnan osalta on haastavaa käytössä olevin menetelmin. Toiminnallisten 
tietojen kokoaminen eri tilastoista ja niiden liittäminen talouden toteutu-
maan vaatii perehtyneisyyttä ja resursseja kokonaisuuksien hallintaan ja 
esim. tilastotieteeseen. Tekijöitä on yhdisteltävä niin, että ne antavat vertai-
lukelpoisen, selkeän, luotettavan ja läpinäkyvän tiedon esim. yksikkökus-
tannusten muodostumisesta. 
 
Ulkopuolisen tahon tarjoama Kuntamaisema-analysointi ja raportointipalve-
lu tuottaa vertailukelpoista tietoa samoilla pohjatiedoilla eri kuntien ja vuo-
sien välillä. Ohjelmasta saa tarkasti tietoa niistä kohteista, jotka ylittävät 
keskimääräisiä kustannuksia, säästötoimia voidaan tehdä kohdennetusti ja 
seurata säästöpäätösten toteutumista. Maisema–palvelun tuottamalla tie-
dolla voidaan johtaa kunnan toimintaa jatkuvasti kehittämällä, koska rapor-
tointi ja yksikkökohtaiset kustannukset ovat käytettävissä myös talousar-
viovuoden aikana.   
 
Kuntamaisema on 11.10. toimittanut tarkennetun tarjouksen/sopimuksen, 
johon sisältyy myös terveydenhuollon tarkastelu. Päivitetyn tarjouksen mu-
kaan Maisema-palvelun vuosimaksu 2016 on 18 850 ja vuodesta 2017 al-
kaen 20 850 euroa. Vuoden 2015 kuntavertailuraportti toteutetaan terveys- 
ja osin sosiaalipalvelujen osalta suppeana ja ensi vuonna toimitettava kun-
tavertailuraportti toimitetaan täydellisenä myös sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen osalta.  
 
Tilintarkastajan mukaan Kuntamaisema –palvelun hankinta on pitkävaikut-
teinen meno, joten sen investointikustannus poistetaan viiden vuoden ai-
kana ja investoinnin vaikutus tuloslaskelmaan on noin 4 000 euroa/ vuo-
dessa. Kuntamaisema-palvelun käytön jatkaminen päätetään erikseen 
vuosittain.  
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Ehdotus vs. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointien käyttösuunnitelmaa 
muutetaan kattamaan Kuntamaisema –palvelun hankinta. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen. Puheenjohtaja ilmoitti, 

että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 
 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 7.11.2016, 55 §   

 
Päätös Puheenjohtaja esitti kokouksen keskeyttämistä kahvitauon ajaksi.  

Kokousta jatkettaessa, puheenjohtaja ilmoitti Matti Myllykankaan poistu-
neen kokouksesta. 

 
 Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
 

— — 
 
– Kunnanhallitus 27.2.2017, 53 § 
 

Kuntamaisema Oy on toimittanut ensimmäisen raportin vuoden 2015 tilin-
päätöstiedoilla ja se esiteltiin kunnanvaltuustossa 12.12.2016. Hankintaan 
myönnettiin lisämääräraha, joka jäi käyttämättä, koska palvelu laskutettiin 
vuoden 2017 puolella. Maksu tulee kirjata kuluvalle vuodelle, eikä talous-
arvioon ole varattu määrärahaa.  
 
Valtuustossa 7.11.2016 tehdyn päätöksen mukaan Kuntamaisema-
palvelun hankinnasta päätetään vuosittain. Määrärahaa hankintaan ei ole 
varattu talousarvioon kuluvalle vuodelle, koska päätös edellytettiin tehtä-
vän erikseen. Mikäli palvelun hankintaa jatketaan vuodelle 2018, se sisälly-
tetään ensi vuoden talousarvioon.  
 

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota    
(kuntalaki 65 §). Talousarvio ei sido valtuustoa itseään, joten se voi päät-
tää mahdollisista muutoksista. Hallintosäännön 25 § edellyttää, että muu-
tokset esitetään talousarviovuoden aikana; sen jälkeen muutoksia voidaan 
käsitellä vain poikkeustapauksessa. Muutosesityksessä on selvitettävä 
myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 

 
 Ehdotus vt. kunnanjohtaja  
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa talousarviota ja myön-
tää määrärahan Kuntapalvelu Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän hankin-
taan 18 850 euroa jo toimitetulta tilinpäätösvuodelta 2015, koska palvelun 
laskutus kohdistuu tälle vuodelle ja 20 850 euroa tänä vuonna toimitetta-
valta tilinpäätösvuodelta 2016.  
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Muutos katetaan lainarahoituksella.  

  
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 20.3.2017, 17 §  

 
Kunnanhallituksen käsittelyyn sisältyy virheellinen merkintä vuoden 2016 
toiminnanohjausjärjestelmän määrärahavarauksesta.  Kuntapalvelu Oy:n 
vuoden 2015 raportti on laskutettu ja maksettu vuoden 2016 määrä-
rahasta.  
 

Päätös Valtuusto päätti muuttaa talousarviota ja varata 20 850 euroa toiminnanoh-
jausjärjestelmän hankintaan. 
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18 § – asia 12 
Määräraha kiinteistöveroselvitykseen 
Dnro 97/24.5.2016, 15.8.2016 
 
– Kunnanhallitus 31.10.2016, 216 § 
 

Kiinteistövero on kunnalle vakaa ja ennakoitavissa oleva tulonlähde, jonka 
merkitys kasvaa jatkuvasti. Eri syistä johtuen kiinteistöveron ulkopuolelle 
on jäänyt rakennuksia, jotka eivät sisälly minkään viranomaistahon rekiste-
ritietoihin. Tämä merkitsee taloudellisia menetyksiä kunnalle ja kiinteistöjen 
omistajat ovat eriarvoisessa asemassa verotuksen suhteen. Kiinteistöve-
roselvityksiä voi tehdä kunnan omana työnä tai ostopalveluna. Selvitystyö 
tehdään tietokantojen vertailuna ja sen jälkeen seuraa maastotarkastukset, 
maapohjatietojen selvitys, rekisteritietojen päivitys ja tietojen luovutus mm. 
verohallinnolle. Selvitystyön ja tietojen päivittämisen jälkeen kiinteistövero-
jen kertymä voi kasvaa 20–25 %. 
 
FCG Oy on 12.5.2016 tarjonnut kiinteistöveroselvitystä 21 500 eurolla (alv 
0 %) ja tarkistettu tarjous on saapunut 15.8. Tarkistetussa tarjouksessa on 
mukana yhteishankkeena myös Kolari ja Pello, mutta Kolari on aloittanut 
vastaavan selvityksen omana työnään eikä osallistu yhteishankkeeseen.  
Tarkistetun yhteistarjouksen hinta on 27 000 euroa (alv 0 %), joka jaetaan 
tasan. Pello on tehnyt päätöksen hankinnasta 26.9. § 203 ja Kolarissa sel-
vitystä laativa henkilö ei ole käytettävissä työn valmistuttua.  
 
Tarjotussa selvityksessä tarkastellaan ja verrataan alueellisesti rakennus-
huoneistorekisterin, verottajalle ilmoitetun tiedon ja kiinteistöillä vallitsevan 
todellisen tilanteen suhdetta. Selvityksen pohjalta saadaan päivitettyä vi-
ranomaistahojen tietokannat ja lisättyä puuttuvat kohteet. Tavoitteena on 
kiinteistöverotuksen tehostaminen veropohjaa laajentamalla ja siten kiin-
teistöverotulojen kasvu.  
 
Selvitys toteutetaan kokoamalla ja analysoimalla kunnan rakennusrekisteri, 
Maanmittauslaitoksen ilmakuvat, maastotietokannat ja mahdolliset laser-
keilausaineisto ja verottajalta saatava aineisto. Näiden pohjalta laaditaan 
raportti, jossa esitetään maastotarkastelun ohjelma. Tarjous ei sisällä 
maastotöitä. 
 
Asemakaavatoimikunta on käsitellyt tarjouksen ja esittää hallitukselle han-
kinnan tekemistä. 
 

  Hankintaan ei ole varattu määrärahaa kuluvan vuoden talousarviossa.  
 
 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2015 taloussuunnitelman vuosille 2017–
2018 ja talousarvion vuodelle 2016. 

 
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota (kun-
talaki 110 §). Talousarvio ei sido valtuustoa itseään, joten se voi päättää 
mahdollisista muutoksista.  
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Hallintosäännön 25 § edellyttää, että muutokset esitetään talousarviovuo-
den aikana; sen jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauk-
sessa. Muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toi-
minnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 
 

Ehdotus vs. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa kuluvan vuoden talo-
usarviota myöntämällä 13 500 euron lisämäärärahan kiinteistöveroselvityk-
sen hankintaan. Muutos katetaan lainarahoituksella. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen. Puheenjohtaja ilmoitti, 

että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 
 

— — 
 
– Kunnanvaltuusto 7.11.2016, 56 §  
 

Päätös Keskustelun kuluessa Pentti Reponiemi ilmoitti vastustavansa selvityksen 
hankintaa todeten, että teknisen toimiston pitäisi se tehdä.  

 
Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
 
Pentti Reponiemi ilmoitti eriävän mielipiteen. 

— — 
 

– Kunnanhallitus 27.2.2017, 52 § 
 

Sopimuksellisten seikkojen vuoksi kiinteistöveroselvitystä ei aloitettu vuo-
den 2016 puolella, vaikka valtuusto myönsi määrärahan.  Neuvottelut yksi-
tyiskohdista on saatu loppuun, mutta kuluvalle vuodelle ei ole talousarvios-
sa varattu määrärahaa.  
 

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Valtuusto päätti 12.12.2016 vuoden 2017 talousarviosta ja –suunnitel-
masta vuosille 2018 ja 2019. 

 
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota    
(kuntalaki 65 §). Talousarvio ei sido valtuustoa itseään, joten se voi päät-
tää mahdollisista muutoksista. Hallintosäännön 25 § edellyttää, että muu-
tokset esitetään talousarviovuoden aikana; sen jälkeen muutoksia voidaan 
käsitellä vain poikkeustapauksessa. Muutosesityksessä on selvitettävä 
myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 

  
Ehdotus vt. kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa kuluvan vuoden  
talousarviota ja myöntää 13 500 euron määrärahan kiinteistöveroselvityk-
sen hankintaan, koska selvityksen hankinta siirtyi kuluvalle vuodelle.  
Muutos katetaan lainarahoituksella.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
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– Kunnanvaltuusto 20.3.2017, 18 §  
 

Päätös Keskustelun kuluessa Pentti Reponiemi ilmoitti vastustavansa selvityksen 
hankintaa todeten, että teknisen toimiston pitäisi se tehdä.  

 
Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
 
Pentti Reponiemi ilmoitti eriävän mielipiteen. 
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19 § – asia 13 
Lisämääräraha taloushallinnon siirtämiseen SaaS-palveluun 
Dnro 18/25.1.2016 
 

 Kunnanhallitus 19.9.2016, 192 § 
 

Kunnan ja terveydenhuollon kuntayhtymän taloushallinnon ohjelmistot ja 
tietokannat ovat kunnan palvelimella. Vuonna 2007 hankitun palvelimen 
toiminnasta ei ole varmuutta, koska käyttöjärjestelmän ohjelmistotuki on 
päättynyt. Käyttöjärjestelmää ei kannata päivittää palvelimen iän vuoksi. 
Uuden palvelimen hankintahinta olisi noin 5 000 euroa ja kunnan tulisi itse 
ylläpitää sen käyttöjärjestelmää ja ohjelmistoja jatkuvasti. Palvelimella ole-
vien tietojen varmuuskopiointi olisi myös kunnan vastuulla, kuten tähänkin 
saakka.  

 
Taloushallinnon ohjelmistotoimittaja Aditro Public Oy on toimittanut tar-
jouksen taloushallinnon SaaS-pilvipalvelusta. Sen avulla ei tarvita mm.  
investointeja laitteisiin tai aikaa palveluiden ylläpitoon. Palveluntuottaja 
huolehtii sovelluksista, niiden päivityksistä, lisensseistä ja palvelimien hal-
linnasta, valvonnasta ja varmistuksista sekä tietoturvasta.  

 
SaaS-palvelu sisältää mm. Intime-kirjanpidon, sisäisen laskennan, osto- ja 
myyntireskontran, laskutuksen, Web-taloudensuunnittelun ja -laskutuksen, 
Workflow-ostolaskujen sähköisen kierrätyksen, taloushallinnon virallisen ja 
käyttöarkiston, Laskuhotelli-palvelun, osto- ja myyntilaskujen välityksen, 
Travel Arkiston ja  Aditro Integration Service (AIS) liittymien hallinnoinnin ja 
valvonnan.  

 
Tarjouksen mukaan SaaS-palvelun käyttöönoton hinta on 19 800 euroa. 
SaaS-ohjelmistopakettiin sisältyy myös taloushallinnon ohjelmien toimi-
vuuden kannalta tarvittavien liittymien siirto pilvipalveluun.  

 
SaaS-palveluiden kuukausiveloitus n. 1 500 euroa kattaa tarvittavat lisens-
sit, ylläpidon, tuen sekä teknisen ympäristön. Järjestelmien tuotantokäytön 
käynnistyttyä nykyiset tukipalveluveloitukset päättyvät. Palvelusopimus on 
voimassa neljä vuotta allekirjoituksesta ja jatkuu sen jälkeen vuoden kerral-
laan kuuden kuukauden irtisanomisajalla.   

 
Kyseessä on investointihankinta, eikä kunnan talousarviossa ole varattu 
määrärahaa palvelimen tai pilvipalvelun hankintaan. Kuntayhtymän yhty-
mävaltuusto on 21.6. tehnyt myönteisen päätöksen ohjelmiston uusimis-
hankkeesta yhdessä kunnan kanssa.  

 
Ehdotus vs. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy taloushallinnon SaaS-palvelun hankinnan ja esit-
tää valtuustolle, että hankinta katetaan investointien käyttösuunnitelmaa 
muuttamalla.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
— — 
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– Kunnanvaltuusto 10.10.2016, 41 §  

 
Ehdotus kunnanhallitus 

Kunnanvaltuusto hyväksyy taloushallinnon SaaS-palvelun hankinnan katet-
tavaksi investointien käyttösuunnitelmaa muuttamalla. 

 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanhallitus 27.2.2017, 54 § 
 

Taloushallinnon ohjelmistojen siirtyminen Saas-palveluun aloitettiin vuoden 
2016 lopussa, mutta sen lopullinen toteutuminen viivästyi, koska kunnassa 
on meneillään myös muiden eri hallinnonaloilla olevien ohjelmistojen pilvi-
palveluhankintoja. Pilvipalveluun siirtymisen ajankohta eri ohjelmien kes-
ken on toteutettava hallitusti, jotta ylimääräisiltä kustannuksilta vältytään.  
Käyttöönoton viivästymisestä johtuen taloushallinnon Saas-palvelun lasku-
tus siirtyi vuodelle 2017. 
 
Tämän vuoden investoinnissa on hankevaraus Proconsonan, Faktan,  
Vesikannan ja Titanian pilvipalveluun siirtymiseksi.    
 

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota    
(kuntalaki 65 §). Talousarvio ei sido valtuustoa itseään, joten se voi päät-
tää mahdollisista muutoksista. Hallintosäännön 25 § edellyttää, että muu-
tokset esitetään talousarviovuoden aikana; sen jälkeen muutoksia voidaan 
käsitellä vain poikkeustapauksessa. Muutosesityksessä on selvitettävä 
myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 
 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja  
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa kuluvan vuoden inves-
tointibudjettia ja myöntää Taloushallinnon Saas-palveluun siirtymiseen 
19 800 euron määrärahan. Muutos katetaan lainarahoituksella.  
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 20.3.2017, 19 §  
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
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20 § – asia 14 
Määräraha ympäristötöihin ja työllistämiseen 
 
– Kunnanhallitus 13.3.2017, 86 § 
 

Kunnanhallituksessa ja valtuustossa on useaan kertaan keskusteltu kun-
nan eri alueiden ympäristötöiden ja siisteyden huolehtimisesta. Valtuusto 
on keskustellut asiasta esim. 6.6.2016 35 §. 
 
Keskustan ja sivukylien maisemanhoito edellyttää perusraivaustyötä, joka 
tulisi hoitaa lyhyellä aikavälillä kuntoon (investointimeno). Raivauksen jäl-
keiseen ylläpitoon tulee varata vuosittain talousarvioon määräraha.  
 
Kunnan osuus työttömyysajan työmarkkinatuesta on kasvanut usean vuo-
den ajan. Vuonna 2014 Kela peri kunnalta työmarkkinatukea n.  
37 000 euroa ja vuonna 2016 kunnan osuus oli jo n. 67 000 euroa. Työllis-
tämisellä ja työttömien aktivoinnilla pyritään paitsi parantamaan työnhaki-
jan asemaa työmarkkinoilla myös alentamaan kunnan työmarkkinatuen 
osarahoituksen maksuosuutta. 
 
Talousarvioon ei ole varattu erillistä määrärahaa ympäristötöihin tai työllis-
tämiseen. Hankerahoitusta ei ole saatavilla tähän tarkoitukseen, mutta 
palkkatukea on mahdollista hakea esim. pitkäaikaistyöttömän työllistämi-
seen. Palkkatuen määrä riippuu työllistettävästä henkilöstä. 
 

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota    
(kuntalaki 65 §). Talousarvio ei sido valtuustoa itseään, joten se voi päät-
tää mahdollisista muutoksista. Hallintosäännön 25 § edellyttää, että muu-
tokset esitetään talousarviovuoden aikana; sen jälkeen muutoksia voidaan 
käsitellä vain poikkeustapauksessa. Muutosesityksessä on selvitettävä 
myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 
 

 Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa talousarviota ja myön-
tää nettona 35 000 euron investointimäärärahan ympäristötöihin (brutto 
60 000 euroa ja 25 000 euroa palkkatukea). Ensi vuoden tilanne tarkastel-
laan talousarvion yhteydessä.  
 
Muutos katetaan lainarahoituksella. 
 
Hallitus toteaa, että tekninen osasto vastaa suunnittelusta ja määrärahojen 
kohdentamisesta kunnostettaville alueille. Työpaja vastaa työnjohdosta, 
töiden käytännön suorittamisesta ja palkkatuen hausta. Ympäristötöiden 
erityiseksi kohteeksi osoitetaan kesällä 2017 veneenlaskupaikat. 
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Päätös  Teknisen osaston päällikkö selosti mahdollisia kohteita ja poistui kokouk-

sesta ennen päätöksen tekoa. 
 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
Lisäksi hallitus edellyttää tekniseltä osastolta risukkojen raivaamista 
maanomistajien luvalla, jotta väylämaisemaa saadaan näkyviin. 

 
 Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 

kokouksessa. 
 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 20.3.2017, 20 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja päätti samalla, että ympäris-
tötöihin ja työllistämiseen varataan 70 000 euron määräraha ensi vuoden 
talousarvioon. 
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21 § – asia 15 
Määräraha rekrytointiin 
Dnro 168/14.10.2016 
 
– Kunnanhallitus 30.1.2017, 40 § 

 
Kunnanvaltuuston 24.11.2014 hyväksymässä ja 14.12.2015 tarkistamassa 
talouden tasapainottamissuunnitelmassa on eräitä yleisiä periaatteita. 
Henkilöstöasioihin sisältyy virkojen ja toimien täyttämiseen ja yli kolmen 
kuukauden mittaisiin sijaisuuksiin tarvittava kunnanhallituksen lupa. Suun-
nitelmassa todetaan, että taseen alijäämän kattamistavoitteen saavuttami-
seksi käyttötalousmenoja tulee karsia ja mikäli talousarviossa ei pysytä, 
kunta varautuu lomauttamaan henkilöstön kahden viikon ajaksi. 
 
Sivistyslautakunta esittää 104 § 11.10.2016, että kunnanhallitus myöntää 
täyttöluvan toimistosihteerin tehtävään sivistystoimistossa 1.1.2017 alkaen. 
  
Sivistystoimiston toimistosihteerijärjestelyt ovat olleet haasteelliset helmi-
kuun 2015 alusta lähtien, jolloin toimistosihteeri siirtyi kokonaan lukion ja 
perusopetuksen tehtäviin. Sivistystoimiston toimistosihteerin tehtäviä on 
hoitanut sen jälkeen lyhyissä jaksoissa ainakin neljä eri henkilöä. Osittain 
henkilöä ei ole ollut lainkaan. Teknisen toimiston toimistosihteerin työajasta 
on 50 % osoitettu sivistystoimeen, mutta käytännössä tämä on muodostu-
nut erittäin hankalaksi.  
 
Toimistosihteerin vaje on aiheuttanut asiakaspalvelun laadun heikkenemis-
tä, mistä on tullut kuntalaisilta palautetta. Lisäksi sivistystoimenjohtajan 
tehtävät ovat suuntautuneet liiaksi rutiinitoimistotehtäviin, mikä ei ole tar-
koituksenmukaista. Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatus, perusope-
tus, lukio, kansalaisopisto, kulttuuri, kirjasto, liikunta ja nuorisotoimi.  
Toimistosihteerin tarve on 100 %. 
 
Talousarviossa toimistosihteerin palkkaukseen sivistystoimessa on varattu 
50 %.  
 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan sivistystoimen toimistosihteerin re-
surssin lisäämiseen 50 %:lla ja esittää valtuustolle lisämäärärahaa sivistys-
toimelle 16 000 euroa henkilöstökulujen kattamiseen. Lisämääräraha kate-
taan lainarahoituksella. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 20.3.2017, 21 §  
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
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22 § – asia 16 
Kiireellisten asioiden käsittely 
 

Puheenjohtaja ilmoitti, että kiireellisiä asioita ei ollut käsiteltävänä. 
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23 § – asia 17 
Muiden asioiden käsittely 
 

Valtuusto keskusteli kuntayhtymän johtajatilanteesta, terveyskeskuksen 
rakentamisesta ja Tapojärven koulukyydityksistä. 
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24 § – asia 18 
Kokouksen päätös 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
Valitusosoitus on liitteenä nro 2. 

 
 
 
 



Muonion kunta   Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Liite 
 

    20.3.2017  24 2 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 
 

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

pykälät 7–8, 11, 15–16, 22–23 
 
 

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

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 – 
 

Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

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

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
 
osoite  Isokatu 4, Oulu 
postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841 
sähköposti  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
 
 
Kunnallisvalitus    valitusaika 30 päivää 
 
pykälät 9–10, 12–14, 17–21 
 
 
Hallintovalitus     valitusaika 
 
pykälät – 
 
 
Muut valitusviranomainen, 
osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi  pykälät valitusaika 
 
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun. 



Muonion kunta   Valitusosoitus  2 
Kunnanvaltuusto 
 
 
 
 
 

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen 
 

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

1)
 

nimi, osoite ja postiosoite  pykälät 
 
 
 

Lisätietoja 
 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista anne-
tun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu-
dessa. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
1)

 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 
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