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Kunnanvaltuuston kokous 
 
Aika  ma 29.5.2017 klo 18.00  
 
Paikka  yläkoulun auditorio 
 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 
 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

3. Perusterveydenhuollon järjestäminen 

4. Kunnallisvaalituloksen tiedoksi merkitseminen 

5. Uuden hallintosäännön hyväksyminen 

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 

7. Arviointikertomuksen käsitteleminen 

8. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 

9. Muiden asioiden käsitteleminen 

10. Kokouksen päättäminen 

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

pito  ma 5.6.2017 klo 1115 kunnantalossa yleisesti nähtävänä 
 
 
Kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Kosti Hietala  
 
 
 
Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on pe 19.5.2017 julkipantu kunnan julkisten kuulutus-

ten ilmoitustaululle 
 
 
 

Aira Luhtaanmäki 
ilmoitustaulun hoitajan sijainen 
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Kunnanvaltuuston kokous 
 
Aika  ma 29.5.2017 klo 18.00–20.00 
 
Paikka  yläkoulun auditorio 
 
Läsnä olevat valtuutetut Kosti Hietala  puheenjohtaja 
ja varavaltuutetut Olavi Airaksinen varapuheenjohtaja 
 Annika Muotka ” 
 Mika Brännäre jäsen 
 Hannaleena Huhtamäki ” 
 Anne-Mari Keimiöniemi ” 
 Raija Lehtimäki ” 
 Timo Liikavainio ” 
 Kari Malila  ” 
 Jari Muotka  ” 
 Matti Myllykangas ” 
 Markku Rauhala ” 
 Pirkko M. Rauhala ” 
 Pentti Reponiemi ” 
 Sakari Silén  ” 
 Juha Särkijärvi ” 
 Ulla-Maija Kangosjärvi varajäsen (Juha Vuollon tilalla) 
 Tapio Pieskä  ”                (Matias Ollilan tilalla) 
 Pekka Seppänen ”                (Juha Niemelän tilalla) 
 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Lasse Peltonen 
  hallintojohtaja Katri Rantakokko 

pöytäkirjanpitäjä Elli Rauhala 
sivistysosaston päällikkö Paula Vilamaa 

 sosiaaliosaston päällikkö Päivi Salminen 
teknisen osaston päällikkö Jussi-Pekka Tammilehto 
maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen 
taloussihteeri Merja Hietala 
 

   
Poissa Manu Friman, Juha Niemelä, Matias Ollila, Juha Vuollo ja  

Markku Vuollo 
 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus Todettiin (25 §) 
 
Asiat  1–10, 25–34 § 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Kosti Hietala   Elli Rauhala 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirjan tarkastus pe 2.6.2017, kunnantalo 
 
 
 
  Olavi Airaksinen  Pekka Seppänen 
 
 
 
Pöytäkirja on ollut ma 5.6.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä 
 
 
 
  Elli Rauhala 
  pöytäkirjanpitäjä 
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25 § – asia 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Valtuuston työjärjestyksestä säädetään kuntalain 90 §:ssä. Esteellisyy-
destä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja hallintolain 27–30 §:issä sekä 
mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja 
pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.  
 
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kymme-
nen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on koko-
uksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tulee 
tiedottaa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen pu-
heenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokoukses-
sa, 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 jät-
tää myös valtuuston sihteerille. Puheenjohtajan on kutsuttava varaval-
tuutettu valtuutetun sijaan. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on 
aina selvitettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjes-
tyksessä seuraava voidaan kutsua. Läsnäolo todetaan nimenhuudolla 
(aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen 
ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko 
valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätösvaltaisuus 
edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.  
 
Kokouskutsu (asialista) on 20.5.2017 toimitettu valtuuston päättämällä  
tavalla sähköisesti ja laitettu kunnan ilmoitustaululle; kutsu on toimitettu 
myös kuulutuspaikkojen hoitajille. Esityslista postitetaan 24.5.2017 val-
tuutetuille ja hallituksen jäsenille sekä 31.1.2013 tehdyn päätöksen mu-
kaisesti tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunkin valtuustossa edustet-
tuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle (tiedoksi an-
nettava esityslista sähköisenä, ellei listan saaja toisin halua).   
 
Keskustan valtuutetuilla Matias Ollilalla, Juha Vuollolla ja Markku  
Vuollolla on matkaeste, myös 1.–3. varajäsenellä on matkaeste.  
Vasemmistoliiton valtuutettu Manu Frimanilla on matkaeste, samoin  
varavaltuutetuilla.  Kokoomuksen valtuutettu Juha Niemelällä on matka-
este, samoin 1. varavaltuutetulla.   
 

Pj. Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja  
totesi läsnä olevat valtuutetut (16) ja varavaltuutetut (3). Puheenjohtaja 
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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26 § – asia 2 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

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

 
Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Olavi Airaksisen ja Pekka Seppäsen. 
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27 § – asia 3 
Perusterveydenhuollon järjestäminen 
Dnro 48/27.2.2017 
 
– Kunnanhallitus 13.3.2017, 88 §  
 

Enontekiön ja Muonion kuntien sekä Muonion–Enontekiön terveyden-
huollon kuntayhtymän johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita kes-
kusteli Lapin sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan kanssa 
27.2.2017 kuntien perusterveydenhuollon järjestämisestä. 
 
Keskustelussa todettiin, että kuntayhtymän johtajan irtisanouduttua kun-
tayhtymän toiminta on jälleen tilapäisjärjestelyjen varassa ennen mah-
dollisia rekrytointeja. Aiemmilla kerroilla johtajan rekrytointi on ollut 
haastavaa ja vienyt aikaa. Johtava lääkäri on lain mukaan oltava ja tä-
hän tehtävään on saatava henkilö joka tapauksessa.   
 
Lapin sairaanhoitopiirillä voi olla kiinnostusta ottaa Enontekiön ja Muo-
nion perusterveydenhuollon järjestäminen vastuulleen jo ennen määrä-
aikaa soteen siirtymiselle. Sairaanhoitopiiri voi pilotoida ja toteuttaa siir-
tämistä pienemmällä yksiköllä ja saada näin kokemusta tulevaa sotea 
varten käytännön tasolla. Siirtämistä voitaisiin harkita liikkeenluovutuk-
sena.  
 
Keskustelun kuluessa päätettiin esittää hallituksille selvityksen tekemis-
tä siitä, olisiko kuntayhtymän vastuulla olevan perusterveydenhuollon 
siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi hyödyllistä. 
 
Selvitysryhmään kuuluisivat kuntayhtymästä hoitotyön johtajat Anneli  
Kultima ja Sinikka Yliniemi sekä sairaanhoitopiiristä selvityshenkilö Miia 
Palo. Selvityksestä tulisi käydä ilmi vaikutusten arviointi, nykytila ja vaih-
toehto sekä liikkeenluovutuksessa huomioitavat asiat. Siihen liittyisi 
myös sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäminen ja lähtökoh-
tana on, että kuntayhtymän henkilöstön asema ei muutu mahdollisen 
siirron yhteydessä. Selvityksen tulisi olla valmis 30.4.2017 mennessä. 
 
Mikäli selvityksen perusteella siirtämisestä on enemmän hyötyä kuin 
haittaa, siirron toteuttamista voitaisiin alkaa valmistella.  
 
Selvitystä ohjaisi ryhmä, johon kuuluisi edustus molempien kuntien so-
siaalitoimesta, luottamushenkilöistä, talous- ja palkkahallinnosta sekä 
henkilöstön edustus.  Selvitys- tai ohjausryhmä voi tarvittaessa kuulla 
asiantunti-joita. Kuntayhtymän henkilöstöä informoitaisiin selvityksestä 
17.3. Suunnitteilla on myös avoin työpajatyyppinen tilaisuus siirron vai-
kutusten arvioinnista 24.3. Tilaisuuteen toivotaan laajaa osallistumista 
sisältäen mm. luottamushenkilöt, kuntalaiset ja järjestöt. 
 
Kunnan sosiaalijohtaja kannattaa selvityksen tekemistä, mutta kokous-
aikataulujen vuoksi asiaa ei ehditä käsitellä lautakunnassa ennen kun-
nanhallituksen 13.3. kokousta. 
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Enontekiön perusturvalautakunta esittää selvityksen tekemistä 7.3.  
kokouksessaan ja kunnanhallitus kokoontuu 20.3. Lapin sairaanhoitopii-
rin ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän hallitukset 
käsitellevät asiaa seuraavassa kokouksessaan.  
 
Muistio 27.2.2017 tapaamisesta ja ”Tunturien sotepilotti” –materiaali 
toimitetaan esityslistan ohessa.  
 

Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy selvityksen tekemisen perusterveydenhuollon 
siirtämisestä sairaanhoitopiirille. Ohjausryhmään nimetään  
– luottamushenkilönä sosiaalilautakunnan puheenjohtaja ja varalle va-

rapuheenjohtaja  
– viranhaltijajäsenenä sosiaalijohtaja ja varalle sosiaalityöntekijä 
– taloushallinnon edustajana hallintojohtaja ja varalle taloussihteeri. 
 
Kunta esittää, että kuntayhtymä nimeää ohjausryhmään taloushallinnos-
ta vastaavan toimistosihteerin. 
 
Kunta tukee Enontekiön perusturvalautakunnan aloitetta saamenkielis-
ten ja -kulttuurin mukaisten palveluiden järjestämisestä.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

— — 
 

– Kunnanhallitus 17.5.2017, 119 § 
 

Selvitys perusterveydenhuollon järjestämisvastuun mahdollisesta siir-
tämisestä sairaanhoitopiirille ja sen vaikutuksista on valmistunut. Lain-
säädännöllinen taustaselvitys laadittiin asianajotoimisto Roihu Oy:ssä ja 
talousvaikutusten arvioinnin teki sairaanhoitopiirin talouspäällikkö. Selvi-
tyksen laadinnassa hyödynnettiin sairaanhoitopiirissä aiemmin toteutet-
tujen liikkeenluovutusten tausta-aineistoja. Terveydenhuollon kuntayh-
tymän henkilöstölle pidettiin info-tilaisuus ja toteutettiin sähköinen kysely 
osana toiminnan siirtymisen arviointia. Kunnat järjestivät asukkaille 
avoimet keskustelutilaisuudet.  
 
Selvityksessä kuvattiin perusterveydenhuollon siirtämisen vaihtoehdot, 
vaikutusten ennakko-arviointi, toiminnan nykytila sekä liikkeenluovutuk-
sessa huomioitavat asiat. Selvitystyössä perehdyttiin tarkemmin tervey-
denhuollon järjestämisvastuun ja tuottamisvastuun siirtämiseen sai-
raanhoitopiirille ja todettiin, että lainsäädäntö mahdollistaa molempien 
vaihtoehtojen toteuttamisen eikä sairaanhoitopiirin perussopimukseen 
ole tarvetta tehdä muutoksia.  
 
Järjestämisvastuun siirtäminen merkitsee kokonaisvastuun siirtymistä  
jakamattomana sairaanhoitopiirille ja päätösvalta toteutuu sen jälkeen 
sen päätöksentekoelinten kautta. Tarpeiden määrittely, ohjaus ja val-
vonta toteutuisivat sairaanhoitopiirin kautta terveydenhuoltolain 10 §:n 
rajoissa.  
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Järjestämisvastuu kunnilla ja palveluntuotanto sairaanhoitopiirillä 
 
Mikäli järjestämisvastuu olisi kunnilla ja vain palvelutuotanto siirtyisi sai-
raanhoitopiirille, kunnille jäisi ainakin periaatteellisesti merkittäviä vastui-
ta, kuten ohjaus ja valvonta sekä etenkin yleinen yhdenvertaisten palve-
lujen turvaaminen ja tarpeiden määrittely.  
 
Tuotantovastuun siirtyessä päätöksenteko tapahtuisi kunnan toimieli-
missä. Kummankin kunnan tulisi vastata palvelutarpeen arvioinnista ja 
terveydenhuollon järjestämiseen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä, 
esim. rekisterinpidosta ja vastaavan lääkärin tehtävistä. Kumpikin kunta 
hankkisi palvelut sairaanhoitopiiriltä perustuen sopimukseen.   
 
Pelkkä tuotannon siirtäminen todettiin hallinnollisesti monimutkaiseksi 
ratkaisuksi, eikä selvitystyöryhmä tämän perusteella kannata kyseistä 
vaihtoehtoa. 

 
Järjestämisvastuu kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirillä 
 

Päätöksenteon ja johtamisen näkökulmasta järjestämisvastuun siirtämi-
sen etuna on päätöksenteon yksinkertaistuminen, koska yksi toimielin 
terveydenhuollon päätöksenteosta poistuu. Perusterveydenhuolto olisi 
samassa asemassa sairaanhoitopiirin muiden erikoissairaanhoidon tu-
losalueiden kanssa ja yhdyspinta perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon välillä tulisi organisaation sisälle eikä organisaatioiden välil-
le.  
 
Tässä vaihtoehdossa suurin riski on henkilöstön ja asukkaiden näkö-
kulmasta päätöksenteon etääntyminen ja ettei perusterveydenhuollon 
toiminnan ja alueen erityispiirteitä tunnisteta. Tämän ohella on mahdol-
lista, että yhteistyö kunnan muiden sektoreiden kanssa heikkenee, jos 
huomio kiinnittyy erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapin-
taan. Kunnan päätösvallassa ei sinänsä nykytilaan verrattuna tapahtuisi 
muutosta, sillä järjestämisvastuu on nytkin siirretty terveydenhuollon 
kuntayhtymälle. 
 
Terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä terveydenhuollon pe-
ruspalvelut tarjottaisiin samoissa toimipisteissä kuin nykyisinkin. Asuk-
kaiden näkökulmasta palveluiden saatavuus lähipalveluna voisi paran-
tua ison organisaation rekrytointituen ja mahdollisten etävastaanotto- ja 
etäkonsultaatiopalveluiden kehittämisen myötä. Järjestämisvastuun siir-
tyessä asiakasmaksut alenisivat. 

 
Henkilöstö siirtyisi sairaanhoitopiirin henkilöstöksi liikkeenluovutuksena. 
Työntekijä säilyttäisi siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuh-
teeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Henkilöstön näkemyksen 
mukaan perusterveydenhuollon toiminnan siirtäminen Lapin sairaanhoi-
topiirille toisi terveydenhuollon johtamiseen pysyvyyttä ja vahvuutta. 
Myös ammatillisen tuen vahvistuminen ja osaamisen kehittäminen näh-
dään mahdollisuutena siirron yhteydessä. Henkilöstön rekrytoinnin näh-
tiin vahvistuvan ison organisaation tukemana.  
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Toiminnan siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille olisi kunnille kustannus-
neutraali ratkaisu. 

       
Toteutuessaan Tunturien sote-pilotti edistäisi maakunnan sote-
uudistuksen toteuttamista. Mikäli sote-uudistus toteutuu nyt suunnitel-
lussa aikataulussa, voitaisiin kuntayhtymän toiminnan liikkeenluovutuk-
sessa saatuja kokemuksia hyödyntää muiden kuntien kanssa. Lisäksi 
reilun vuoden pilottiaikana ehdittäisiin luoda tarvittavia tiedolla johtami-
sen välineitä ja saada tulevalle maakuntajärjestäjälle ymmärrystä ter-
veydenhuollon palveluista kokonaisuutena. Erityisesti ymmärrys lisään-
tyisi sairaanhoitopiirille tyypillisten kauempana keskuskaupungeista  
olevan pienten asutuskeskittymien palveluiden tarpeista ja siitä, miten 
niihin vastataan. 

 
Työryhmä esittää mahdolliseksi menettelyksi järjestämisvastuun siirtä-
mistä Lapin sairaanhoitopiirille. Samalla Muonion–Enontekiön tervey-
denhuollon kuntayhtymän toiminta siirrettäisiin liikkeenluovutuksena  
Lapin sairaanhoitopiirille.  
 
Päätökset laadittaisiin nykyisten valtuustojen päätöksillä ja päätökset  
toimeenpantaisiin vuoden 2017 aikana. Päätöksiin kirjattaisiin Muonion 
ja Enontekiön nykyisten palvelupisteiden säilyminen vähintään vuodet 
2017 ja 2018 sekä nykyisen palvelutason tuottaminen enintään nykyisel-
lä kustannustasolla vähintään vuodet 2017–2018.  
 
Muonion–Enontekiön alueelle perustettaisiin neuvottelukunta tuotta-
maan alueen näkökulmaa päätöksentekoon. Saamenkielisten palvelui-
den turvaaminen muutoksessa kuvataan yhteistyössä Enontekiön kun-
nan, Saamelaiskäräjien ja Lapin sairaanhoitopiirin kesken. Toimeenpa-
noa varten laadittaisiin erillinen projektisuunnitelma. 
 
Sosiaalilautakunta on käsitellyt asiaa 29.3. ja käsitellee edelleen 15.5.  
Esityksenä on, että lautakunta toteaa, että tehty liittymisselvitys nostaa 
esiin tärkeitä kehittämiskohteita perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon välisessä yhteistyössä. Siinä esiin nousseet haasteet toivo-
taan otettavan aktiiviseen yhteistyön kehittämiskohteiksi. Lisäksi lauta-
kunta tullee toteamaan, että mahdollista siirtoa valmistellessa tulee 
huomioida mm. siirron toteutuksesta aiheutuvista kustannusten jaosta 
sopimisesta ennakkoon ja vuodeosaston kustannustenjaon tarkistami-
nen kuntien kesken.  
 
Enontekiön perusturvalautakunta käsitellee asiaa 9.5. kokouksessaan.  
 
Esityslistan ohessa toimitetaan liittymisselvitys ja muuta oheismateriaa-
lia. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee liittymisselvityksen tiedoksi ja esittää valtuus-
tolle, että se päättää 
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 siirtää kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun 
perusterveydenhuollon osalta Muonion–Enontekiön terveyden-
huollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille; 

– liikkeenluovutuksesta, jolla Muonion–Enontekiön terveydenhuol-

lon kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy työsopi-

muslain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla Lapin sairaanhoitopiirin pal-

velukseen nk. vanhoina työntekijöinä sen mukaan, kun tätä kos-

kevassa yksityiskohtaisessa henkilöstönsiirtosopimuksessa sovi-

taan;  

– valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja sopimaan sellai-

sista Muonionkunnan omistuksessa olevien tilojen vuokraoikeu-

den siirrosta Lapin sairaanhoitopiirille, jotka sairaanhoitopiiri tar-

vitsee järjestämisvastuun toteuttamiseen; 

– valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan sellaisen järjestämisvas-

tuun siirron edellyttämän irtaimen omaisuuden omistus- tai käyt-

töoikeuden luovutuksesta, jota sairaanhoitopiiri tarvitsee järjes-

tämisvastuun toteuttamiseen; 

– perustaa yhdessä Enontekiön kunnan kanssa perusterveyden-
huollon neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata peruster-
veydenhuollon palvelujen ja siihen liittyen terveydenhuoltolain 10 
§:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista alueella. Neuvottelu-
kunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kuntien kautta 
sairaanhoitopiirille; 

– valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muonion–

Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yhteis-

ymmärryksessä Enontekiön kanssa kuntayhtymän perussopi-

muksen 29 §:ssä tarkoitetulla tavalla sen jälkeen, kun edellytyk-

set järjestämisvastuun siirrolle sairaanhoitopiirille ovat täyttyneet, 

ja tuomaan tätä koskevan esityksen valtuustolle;    

– järjestämisvastuun siirto tulee voimaan syksyllä 2017, ja sen 

edellytyksenä on, että molemmat kuntayhtymän jäsenkunnat te-

kevät yhteneväiset päätökset, ja  

– valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaa-

timista täytäntöönpanotoimista. 

 

Päätös  Hannaleena Huhtamäki teki esityksen, että asian käsittelyä siirretään. 

Esitystä ei kannatettu.   

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  

— — 
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– Kunnanvaltuusto 29.5.2017, 27 §  

Päätös Keskustelun kuluessa Raija Lehtimäki ja Sakari Silén kannattivat halli-

tuksen esitystä. 

Anne-Mari Keimiöniemi esitti Pentti Reponiemen, Tapio Pieskän ja 

Hannaleena Huhtamäen kannattamana asian käsittelyn siirtämistä.  

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa pidetään 10 minuutin tauko. 
 
Kokousta jatkettaessa puheenjohtaja totesi, että kaikki valtuutetut ja  
varavaltuutetut ovat paikalla. 
 
Koska oli tehty asian käsittelyn siirtämisestä kannatettu ehdotus,  
puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, valtuusto hyväksyi äänes-
tystavan.  
 
Puheenjohtaja esitti, että asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänes-
tävät ”jaa” ja siirtämistä kannattavat ”ei”. Valtuusto hyväksyi äänes-
tysesityksen. Äänestyksessä annettiin 11 jaa–ääntä ja 8 ei–ääntä (liite 
nro 3). 
 
Pentti Reponiemi esitti, että hylätään sairaanhoitopiirin tarjous ja pysy-
tään entisellään ja katsotaan mitä maakuntauudistus tuo tullessaan. 
Esitystä ei kannatettu. 
 
Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen hallituksen ehdotuksen. 
 
Pentti Reponiemi ilmoitti eriävän mielipiteensä. 
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28 § – asia 4 
Kunnallisvaalituloksen tiedoksi merkitseminen 
 
– Kunnanhallitus 17.5.2017, 127 § 

 
Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tulok-
sen ja luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään tulee 
toimittaa tiedoksi valtuustolle. 
 
Keskusvaalilautakunnan vahvistama luettelo jaetaan kokouksessa. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää saattaa kunnanvaltuustolle tiedoksi keskusvaali-
lautakunnan vahvistaman vuoden 2017 kunnallisvaalien tuloksen. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 29.5.2017, 28 §  
 

Päätös Valtuusto merkitsi kunnallisvaalituloksen tiedoksi. 
  



Muonion kunta   Esityslista  3/2017 67 
Kunnanvaltuusto   pöytäkirja 
 
    29.5.2017 
 

 

 

29 § – asia 5 
Uuden hallintosäännön hyväksyminen 
 
– Kunnanhallitus 17.5.2017, 123 § 

 
Lainsäädäntö 

 
Pääsäännön mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto.    
Kuntalain 14 §:ssä määritellään valtuuston tehtävät ja 39 §:ssä kunnan-
hallituksen asema ja tehtävät. Kuntalaissa korostetaan valtuuston vah-
vaa asemaa ja kokonaisvastuuta kunnan toiminnasta ja taloudesta.  
Hallitus vastaa mm. kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kunta-
konsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. 
Merkittävä osa viranomaisten tehtävistä on määritelty suoraan erityis-
laissa. 
 
Valtuuston toimivallan siirtäminen on sääntösidonnaista eli siirto teh-
dään aina säännöllä – myös taksalla. Sen sijaan toimivallan edelleen 
siirtäminen (subdelegointi) on mahdollista yksittäisellä päätöksellä, 
esim. hallituksen päätöksellä lautakunnalle tai viranhaltijalle. Valtuusto 
voi yksittäistapauksessa varata itselleen oikeuden asian ratkaisemi-
seen.  
 
Jos laissa jokin asia on säädetty valtuuston ratkaistavaksi, toimivaltaa ei 
ole mahdollista siirtää muulle viranomaiselle. Jos päättäjäksi on säädet-
ty kunta, asia edellyttää valtuustokäsittelyä, ellei ratkaisuvaltaa ole siir-
retty; valtuusto voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille, luottamus-
henkilöille ja viranhaltijoille. Säännöillä valtuusto määrittelee siten oman 
asemansa kunnan päätösvallan käyttäjänä, päättää eri toimielinten väli-
sestä työnjaosta ja ratkaisee, annetaanko kunnan viranomaiselle valta 
omalla päätöksellä siirtää toimivaltaansa edelleen. Siirtomääräykset 
voidaan kirjoittaa väljästi, ja ne voivat sisältää myös toimivallan käyttä-
miselle annettuja ehtoja. Siirtomahdollisuuden ulkopuolelle jäävät kui-
tenkin asiat, joissa päätösvalta kuuluu jollekin viranomaiselle esim. eri-
tyislain perusteella. 
 
Kuntien toiminnan ja toimintaympäristön muuttumisen takia kuntalakia 
on uudistettu. Laki tuli voimaan 1.5.2015, mutta merkittävä osa sään-
nöksistä tulee voimaan vasta uuden valtuustokauden alusta eli 
1.6.2017. Lakiuudistuksessa on lähdetty siitä, että kaikki johtosäännöllä 
määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön. Säännön määräykset on 
sisällytetty 90 §:ään ja muutetun sääntelytavan takia määräykset on 
ryhmitelty uudelleen. Määräykset koskevat hallinnon ja toiminnan järjes-
tämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä ja valtuuston toimintaa. 
Kunnan tulee antaa tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka 
lainkohdassa luetellaan; sanalla tarpeellinen korostetaan säännön sisäl-
lön joustavuutta. Lain 91 §:ssä säädetään toimivallan siirtämisestä. 
Suomen Kuntaliitto on valmistellut sääntömallin, jota voidaan soveltuvin 
osin käyttää kunnissa ja kuntayhtymissä. 
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Säännön määräykset ovat luonteeltaan suhteellisen pysyviä. Jos mää-
rätyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viranomainen ylit-
tää toimivaltansa; valtuustokaan ei voi poiketa säännöstä sitä muutta-
matta. Hallintosääntöä laadittaessa tulee arvioida, missä kohdin sään-
töohjaus on tarpeellista ja mitä asioita voidaan ohjata esimerkiksi joh-
tamisella ja suunnittelulla. Onkin pitkälti valtuuston harkinnassa, kuinka 
yksityiskohtaisesti esim. eri viranomaisten toimivallan jako ja tehtävät 
määritellään. Määrittely voi olla melko laajoina kokonaisuuksina mutta 
sen tulee kuitenkin olla niin täsmällistä, että toimivallan rajat ovat tie-
dossa (mm. kuntalaiset, valtuutetut ja kirjaamo tietävät). 
 
Valtuuston tulee päättää myös luottamushenkilöiden taloudellisten etu-
jen perusteista, mutta ns. palkkiosääntö voi edelleen olla erillisenä. 
 

Valmistelu   
Nykyisellään kunnan hallinto ja sisäinen toiminta on järjestetty seuraa-
villa johtosäännöillä: valtuuston työjärjestys, hallintosääntö, hallituksen 
johtosääntö ja osastojen johtosäännöt. Näiden lisäksi on luottamushen-
kilöiden palkkiosääntö. 
 
Hallinto-osaston henkilöstötilanteen takia valmistelussa on lähdetty siitä, 
että tässä vaiheessa voimassa olevaan hallintosääntöön lisätään täysin 
uudet määräykset ja liitetään valtuuston työjärjestys ja johtosäännöt lä-
hes sellaisenaan. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö säilyy erillisenä. 
 
Sääntöön on tässä vaiheessa otettu kuntalakiin lisätyt määräykset mm. 
konserniohjauksesta ja sopimusten hallinnasta, sidonnaisuusilmoituk-
sista, osallistumis- ja vaikuttamistoimielimistä, hallituksen puheenjohta-
jan tehtävistä ja mahdollisuudesta sähköiseen päätöksentekoon. Sään-
nöstä on poistettu sellaisia kohtia, jotka on siirretty lain tasolle, ja halli-
tuksen ja lautakuntien tehtävistä eräitä kohtia muihin määräyksiin sisäl-
tyvinä. Mallin mukaisesti aikaisempaa kuntaliiton ohjeistusta on siirretty 
täydentämään esim. kokousmenettelymääräyksiä. Määräyksiä on pyritty 
ryhmittelemään uuden mallin mukaisesti. 
 
Käytännön tulkintaongelmia voi aiheuttaa mm. se, että toimialajoh-
tosäännöillä on ollut etusija hallintosääntöön nähden; hallintosääntötar-
kistusten yhteydessä hallituksen ratkaisuvaltaan on siirretty useita mah-
dollisuuksia edelleensiirtoon ja hallitus on tehnyt niissä päätöksen. 
Kaikkia sääntöön siirrettyjä kohtia ei ole pystytty tarkistamaan, ovatko 
ne voimassa olevan lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden mukaisia. – 
Lainsäädäntö menee joka tapauksessa kunnan sääntömääräyksen 
edelle. (Mikäli lain säännös ja johtosäännön määräys ovat ristiriidassa 
keskenään, laki tulee johtosääntöä hierarkkisesti ylemmänasteisena so-
vellettavaksi.) 
 
Hallintokuntien on syytä tehdä mahdollisimman pian sääntöä täydentä-
vät päätökset ja tarvittaessa tarkistaa myös tehtäväkuvaukset. Tavoit-
teena on, että sääntöuudistusta ja sen toimivuutta tarkastellaan ja tar-
kistettu ja yhteen sovitettu sääntö saadaan voimaan ensi vuoden alusta. 
 



Muonion kunta   Esityslista  3/2017 69 
Kunnanvaltuusto   pöytäkirja 
 
    29.5.2017 
 

 

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa voimassa ole-
vien sääntöjen lakkaavan ja hyväksyy niiden pohjalta valmistellun hallin-
tosäännön. Sääntö tulee voimaan kesäkuun alusta. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

— — 
 
 
– Kunnanhallitus 29.5.2017, 123 § 
 

Eräät hallintosääntöehdotuksen kohdat jäivät 17.5.2017 pidetyssä kun-
nanhallituksen kokouksessa ratkaisematta, ja sosiaalitoimen osio on to-
dettu vanhentuneeksi mm. lainsäädäntöuudistuksen takia. Sosiaalijoh-
taja on esittänyt viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan liittyvien kohtien kor-
vaamista merkinnällä ”Sosiaalitoimen viranhaltijat noudattavat päätök-
sissään voimassaolevaa alan lainsäädäntöä”. 
 
Koska ennen kunnansihteerin viran uudelleen perustamista kunnanjoh-
taja on toiminut myös osaston päällikkönä, kunnanjohtajalle ei ole erik-
seen määritelty toimivaltaa hankinnoissa. Sääntövalmistelussa toimival-
ta on merkitty samaksi kuin osaston päälliköllä (pienhankintarajan alitta-
va hankinta). 
 
Kunnanvaltuusto päätti 2.5.2016 sääntömuutoksena, että hallitus ratkai-
see kiinteän omaisuuden ostamista, myymistä ja vaihtamista koskevat 
asiat, mikäli kaupan arvo on alle 20 000 euroa tai saanto perustuu pak-
kolunastukseen tai -huutokauppaan. Sääntövalmistelussa on katsottu 
tarkoituksenmukaisemmaksi, että pykälää sovelletaan tässä vaiheessa 
valtuuston päättämänä perusteena.  
 
Sosiaalilautakunta on 15.5.2017 hyväksynyt perusturvalautakunnan joh-
tosäännön ja esittänyt sen liittämistä osaksi kunnan hallintosääntöä, ja 
sivistystoimessa on keskusteltu koulujen johtokuntien lakkauttamisesta. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
 
Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedoksi ja päättää ottaa asian uudel-
leen käsiteltäväkseen. 
 
Hallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa voimassa olevien 
sääntöjen lakkaavan ja hyväksyy niiden pohjalta valmistellun hallinto-
säännön (liite nro 19). Sääntö tulee voimaan kesäkuun alusta.  
 
Samalla hallitus esittää valtuustolle, että sen päätöstä 2 5.2016 omai-
suuden ostamisesta ja luovuttamisesta sovelletaan hallintosäännössä 
mainittuna perusteena. 
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Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
 

Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkaste-
taan kokouksessa. 

 
— — 
 
 
– Kunnanvaltuusto 29.5.2017, 29 §  
 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen lisäten, että tarkastuslauta-
kuntaan valitaan kuusi jäsentä.  
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30 § – asia 6 
Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 
 
– Kunnanhallitus 27.3.2017, 95 § 
 
 Lainsäädäntö 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnan-
hallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuo-
den maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tar-
kastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun 
loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintar-
kastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennes-
sä. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot 
on ilmoitettava liitetiedoissa. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto 
päättää vastuu-vapaudesta tilivelvollisille. 
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 
liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  
– Tase antaa mahdollisuuden arvioida kunnan omavaraisuutta ja vel-

kaisuutta yhtenevillä tunnusluvuilla muiden kirjanpitovelvollisten 
kanssa. 

– Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt  
– tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattami-

seen. 
– Rahoituslaskelma osoittaa kunnan rahan käytön ja rahan lähteet tili-

kaudella. Se osoittaa tulorahoituksen määrän ja riittävyyden inves-
tointien ja pääoman palautusten kattamiseen. Rahoituslaskelma 
osoittaa myös rahoitustarpeen, jonka kunta joutuu kattamaan lai-
nanotolla tai vähentämällä rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen sitoutu-
neita varoja.  

– Talousarvion toteutumisvertailu antaa tietoja kunnan varainkäytöstä 
päättäjille, asukkaille ja sidosryhmille. Vertailun tiedot saadaan tili-
kaudelle hyväksytystä talousarviosta ja toteutuneesta kirjanpidosta.  

 
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa 
kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konserniti-
linpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan 
tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja 
tuloslaskelman sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpää-
tökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa anne-
taan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 
aikana. 
 
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteu-
tumisesta. Kertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talou-
teen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy 
ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita 
ovat mm. arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä, tiedot sisäisen 
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valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätök-
sistä.  
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomukses-
sa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tili-
kaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talou-
den tasapainottamiseksi.  
 
Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen 
käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja 
kunnanjohtaja. 
 

 Talouden tasapainottaminen 
 
Kunta on ollut yksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevis-
ta kunnista. Valtuusto hyväksyi 24.11.2014 tasapainottamissuunnitel-
man, jota tarkistettiin14.12.2015 päätöksellä 2016 talousarvion hyväk-
symisen yhteydessä vuoden 2018 loppuun asti. Vuoden 2016 lopussa 
kattamatonta alijäämää on 0,89 milj. euroa. 
 

 Vuoden 2016 tilinpäätös 
 

Talousarvion käyttötalousmenojen toteutuma on 100,2 % ja investointi- 
menojen 72,5 %. Käyttötalouden ylitykset ovat noin 110 000 ja inves-
tointien noin 9 000 euroa.  
 
Talousarviovuoden suurimpia investointihankkeita olivat vanhusten pal-
velukeskus Marjapaikan katon muuttaminen harjakatoksi, uuden kaava-
alueen Tuomaanpalon vesi- ja viemäriverkoston sekä tiestön rakenta-
minen, rivitalo Nelkan perusparannus sekä terveyskeskuksen saneera-
uksen jatkaminen.  
 
Tilikaudella 2016 on 
– toimintakate  –16 432 429,– 
– vuosikate  933 958,– 
– tulos  247 425,– 
– ylijäämä  276 972,– 

 
Talousarviossa verotuloiksi arvioitiin 8 580 000 euroa ja arvio alittui noin 
40 000 eurolla. Valtionosuuksiksi arvioitiin 8 800 000 euroa ja arvio ylit-
tyi noin 100 000 eurolla. Lainaa nostettiin 1,5 miljoonaa euroa ja se 
mahdollisti aikaisemmin otettujen lainojen lyhentämisen 1,22 miljoonalla 
eurolla. Kuntatodistusohjelman kautta otettua lyhytaikaista luottoa oli 
vuoden lopussa 2,9 miljoonaa euroa. Lainamäärä lisääntyi siten noin  
9 253 000 euroon eli 3 943 euroon asukasta kohden. 
 
Käyttöomaisuuden poistot ovat 686 534 ja poistoerokirjaukset 30 000  
euroa. Poistoero koostuu yläkoulun ja terveyskeskuksen vuodeosaston  
peruskorjausten investointivarausten purkamisesta.  
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Tilikauden ylijäämä siirretään kattamaan edellisiltä vuosilta kertynyttä 
alijäämää. Kattamatonta alijäämää on vuoden lopussa yhteensä 
887 234 euroa. 
 
Henkilöstömenot ylittyivät 4,3 prosenttia talousarvioon verrattuna (noin 
320 000 euroa) ja kasvoivat 5,5 prosenttia (noin 400 000 euroa) edelli-
seen vuoteen verrattuna. Henkilöstömenoja nosti lomapalkkajaksotuk-
sen laskentatavan muutos sekä sijaisuusmäärärahojen ylitys. Vuoden 
2016 lopussa palvelussuhteessa oli 182,5 henkilöä, joista 139,5 oli vaki-
tuisessa ja 43 määräaikaisessa palvelussuhteessa.  
 
Konsernitilinpäätöksen tulos on 347 000 ja ylijäämä 358 000 euroa.  
Konsernilainojen määrä on noin 11,3 milj. euroa, 4 820 euroa asukasta 
kohden. Vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä olevan kunnan omistaman 
Kiinteistöyhtiö Muonion Kotikonnun keskimääräinen vuokra-aste oli  
90 % ja Asunto-osakeyhtiö Kulleron 77,6 %. 
 
Tilinpäätöskirja toimitetaan 24.3. 
 

Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 
Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää 
sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastus-
lautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 
Hallitus oikeuttaa hallinto-osaston tekemään tilinpäätökseen teknisluon-
teisia korjauksia ja tarkistuksia. 
 

Päätös Taloussihteeri selosti tilinpäätöksen ja poistui kokouksesta ennen pää-
töksen tekoa. 

 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
 
Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkaste-
taan kokouksessa. 

   
— — 
 
– Tarkastuslautakunta 25.4.2017, 14 § 
 

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 25.4.2017 esittänyt ti-
linpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilinvelvolli-
sille tarkastamallaan tilikaudella. Tilintarkastuskertomus on luovutettu 
tarkastuslautakunnalle 25.4.2017.  

 
Päätös Tarkastuslautakunta päätti merkitä tilintarkastuskertomuksen 2016 tie-

doksi ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 tilin-

päätös hyväksytään ja että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toi-
mielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönne-
tään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. 

 
— — 
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– Kunnanhallitus 29.5.2017, 133 § 
 

Henkilöstöraportti on valmistunut ja se toimitetaan esityslistan ohessa. 
 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle henkilöstöraportin hyväksymistä 
osaksi tilinpäätöstä. 

 
Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
 

Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkaste-
taan kokouksessa. 

 
— — 
 
 
– Kunnanvaltuusto 29.5.2017, 30 §  
 

Päätös Taloussihteeri selosti tilinpäätöstä. 
 

Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja päätti lisäksi  
– siirtää tilikauden 2016 ylijäämän 276 972,41 euroa kattamaan  

edellisiltä vuosilta kertynyttä alijäämää,  
– merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja  
– hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden 

tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille 
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille. 
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31 § – asia 7 
Arviointikertomuksen käsitteleminen 
 
– Tarkastuslautakunta 25.4.2017, 13 §   
 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava val-
tuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat se-
kä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.  
 
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodelta 2016. 
 

Päätös  Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee 
arviointikertomuksen tiedoksi ja velvoittaa kunnanhallituksen valmiste-
lemaan valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus 
antaa aihetta 30.9.2017 mennessä. 

 
— — 
 
Kunnanvaltuusto 29.5.2017, 31 §  
 
 Päätös Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja luki arviointikertomuksen. 
 

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen ja päätti samalla 
- merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi 
- pyytää hallitukselta 30.9.2017 mennessä lausunnon toimenpiteistä, 

joihin arviointikertomus antaa aihetta 
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32 § – asia 8  
Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
 

Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä. 
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33 § – asia 9  
Muiden asioiden käsitteleminen 
 

Kunnanjohtaja ilmoitti, että luottamushenkilöille järjestetään koulutusta 
syksyn aikana. 
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34 § – asia 10 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
Valitusosoitus on liitteenä nro 4. 
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27 §  
Perusterveydenhuollon järjestäminen 
 

Ehdotus käsittelyn jatkaminen   = jaa 

  käsittelyn siirtäminen   = ei 

 
 
 nimi  jaa ei tyhjää poissa 
 

Olavi Airaksinen x 

Mika Brännare  x 

Hannaleena Huhtamäki  x 

Ulla-Maija Kangosjärvi x 

 Anne-Mari Keimiöniemi  x 

 Raija Lehtimäki x   

 Timo Liikavainio   x 

 Kari Malila   x 

 Annika Muotka  x 

Jari Muotka  x 

 Matti Myllykangas x 

 Tapio Pieskä   x 

Markku Rauhala x  

 Pirkko Rauhala x 

 Pentti Reponiemi   x 

 Pekka Seppänen x 

Sakari Silén  x 

 Juha Särkijärvi  x 

 Kosti Hietala   x 

 

 Yhteensä  11 8 
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    Kokouspäivämäärä Pykälä Liite 
 

    29.5.2017  34 4 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 
 

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

pykälät 25–26, 28, 31–34 
 
 

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 27, 29–30 
 
 
Hallintovalitus     valitusaika 
 
pykälät – 
 
 
Muut valitusviranomainen, 
osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi  pykälät valitusaika 
 
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun. 
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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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