
Muonion kunta   Kokouskutsu/ 4/2018 
Kunnanvaltuusto   asialista 
 
    17.8.2018 
 
 
 
Kunnanvaltuuston kokous 
 
Aika  ma 27.8.2018 klo 18.00  
Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 
 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
3. Sosiaalijohtajan viran täyttäminen 
4. Periaatepäätös palveluasumishankinnasta 
5. Hallituksen ja valtuuston sihteerin tehtävien hoitaminen 
6. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
7. Muiden asioiden käsitteleminen 
8. Kokouksen päättäminen 

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

pito ti 4.9.2018 klo 1115 kunnantalossa yleisesti nähtävänä sekä lisätään kunnan 
verkkosivuille nähtäväksi ti 4.9.2018. 

 
 
Kunnanvaltuuston  
puheenjohtaja  Hannaleena Huhtamäki  
 
 
Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on pe 17.8.2018 julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoi-

tustaululle sekä lisätty kunnan verkkosivuille nähtäväksi.  
 
 
 

Elli Rauhala 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanvaltuuston kokous 

Aika  ma 27.8.2018 klo 18.20–19.04 

Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 

Läsnä olevat valtuutetut Hannaleena Huhtamäki puheenjohtaja 
ja varavaltuutetut Kosti Hietala   varapuheenjohtaja 
   Manu Friman  ” 

Mika Brännare  jäsen 
Mikael Heikkilä ” 
Petteri Hirsikangas ” 
Aki Jauhojärvi ” 
Anne-Mari Keimiöniemi ” 
Jukka Korhonen ” 
Anneli Kuortti ” 
Matti Myllykangas ” 
Heikki Pöyskö ” 
Markku Rauhala ” 
Pentti Reponiemi ” 
Maria Roimaa ” 
Sakari Silén  ” 
Petri Sinikumpu ” 

 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Lasse Peltonen 
  hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Katri Rantakokko 
  tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 
  hallintosuunnittelija Matti Pinola   
 
Poissa  – 
 
Laillisuus ja  todettiin (36 §) 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  1–8, 36–43 § 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus  
ja varmennus  

 
Hannaleena Huhtamäki Katri Rantakokko Lasse Peltonen 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 
    36–39 ja 41–43 § 40 § 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 3.9.2018, kunnantalo 
 
 
 
  Matti Myllykangas Heikki Pöyskö 
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Pöytäkirja on ollut ti 4.9.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja lisätään kunnan verkkosivuille nähtäväksi ti 4.9.2018 
 
 
   
 

Katri Rantakokko 
  pöytäkirjanpitäjä 
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36 § – asia 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä, joka sisältää valtuuston 
toimintaan liittyvät asiat. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja 
hallintolain 27–30 §:issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asiois-
ta, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.  
 
1.6.2017 voimaantulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuuston 
kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin val-
tuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 
Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan verkkosivuilla. 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä val-
tuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsitte-
lyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista on lähetettävä vä-
hintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.  
 
Hallintosäännön 64 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Valtuutetun, jo-
ka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsit-
telemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston pu-
heenjohtajalle tai sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti 
tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsut-
tava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu varaval-
tuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulojärjestystä. 
Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjes-
tyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kut-
sua.  
 
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen 
puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat vara-
valtuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösval-
tainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa val-
tuutetuista on läsnä.  
 
Kokouskutsu (asialista) on 17.8.2018 toimitettu valtuuston päättämällä  
tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja 
kunnanjohtajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan verkkosivuilla 
ja laitettu kunnantalon ilmoitustaululle nähtäville. Esityslista on toimitettu 
valtuuston päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhal-
lituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakun-
nan jäsenille 22.8.2018. 
 

Pj. Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, 
että läsnä on 17 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösval-
taiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.  
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37 § – asia 2 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

Hallintosäännön 77 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerral-
la tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdal-
la toisin päätä. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekirjoit-
taminen teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.  
 
Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avus-
tavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (79 §). 

 
Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Matti Myllykankaan ja Heikki Pöyskön. 
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38 § – asia 3 
Sosiaalijohtajan viran täyttäminen 
Dnro 95/17.5.2018 
 
– Kunnanhallitus 14.5.2018, 128 § 
 

Sosiaalijohtaja on 27.4.2018 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut irtisanoutu-
vansa sosiaalijohtajan virasta. Virka on tarpeen julistaa haettavaksi. 

 
Hallintosäännön 25 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan, hallinto-
johtajan, sivistystoimenjohtajan, sosiaalijohtajan ja teknisen johtajan valin-
nasta. Hallintosäännön 24 §:ssä todetaan, että viran tai virkasuhteen, jo-
hon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi hallitus. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää julistaa sosiaalijohtajan viran haettavaksi toistai-
seksi voimassaolevana virkasuhteena. Virka täytetään mahdollisimman 
pian. 
 
Virkaan valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä anne-
tun lain (817/2015) 7 §:n mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Tehtä-
vän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista sosiaalityön käy-
tännön kokemusta, kehittävää työotetta ja riittävää esimies- ja johtamisko-
kemusta. 
 
Viran palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja koeaika on 6 kuu-
kautta. 
 
Lisäksi kunnanhallitus nimeää rekrytoinnista vastaavan työryhmän. 

  
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi rekrytoinnista vastaavaan 

työryhmään kunnanjohtajan, vs.sosiaalijohtajan, henkilöstökoordinaattorin 
ja Sakari Silénin. 

— — 
 
– Kunnanhallitus 11.6.2018, 167 § 
 

Sosiaalijohtajan toistaiseksi voimassaoleva virkasuhde on ollut julkisesti 
haettavana 17.5.–1.6.2018. Hakuaikaan mennessä hakemuksen jätti kaksi 
hakijaa, jotka molemmat täyttivät viran hakuvaatimukset. Toinen hakijoista 
ilmoitti vetävänsä hakemuksen pois.  
 
Kunnanjohtaja, vs. sosiaalijohtaja, henkilöstökoordinaattori ja sosiaalilau-
takunnan puheenjohtaja ovat haastatelleet Aira Kurtin 6.6.2018. Haastatte-
luryhmä esittää, että Aira Kurtti valitaan sosiaalijohtajan virkaan. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sosiaalijohtajan toistai-
seksi voimassaolevaan virkasuhteeseen Aira Kurtin. Viranhoito alkaa vii-
meistään 1.8.2018. 
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Palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja on 4500 euroa kuukaudes-
sa. Lisäksi maksetaan rekrytointilisänä 200 euroa kuukaudessa 
31.12.2018 saakka. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 
 
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan.  

 
 Muutettu kunnanjohtaja 

ehdotus Aira Kurtti on 11.6. ilmoittanut, että ei tule ottamaan virkaa vastaan kysei-
sellä palkkauksella. Sosiaalijohtajan virkaan ei ole tällä hetkellä muita ha-
kemuksia. 
 
Kunnanhallitus päättää jatkaa sosiaalijohtajan toistaiseksi voimassa olevan 
virkasuhteen hakuaikaa 28.6.2018 saakka. Aiemmin toimitettuja hakemuk-
sia ei huomioida virkaa täytettäessä. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanhallitus 20.8.2018, 202 §  
 

Sosiaalijohtajan toistaiseksi voimassaolevan virkasuhteen jatkettu hakuai-
ka on päättynyt 28.6.2018. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuk-
sen jättivät Kristiina Okkonen, Katja Regina ja Henna Takala. Kaikki hakijat 
täyttävät viran hakuvaatimukset. 
 
Kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohta-
ja, sosiaalilautakunnan puheenjohtaja ja henkilöstökoordinaattori haastat-
telivat kaikki kolme hakijaa 26.–27.7.2018. 
 
Haastatteluryhmä on esittänyt tekemänsä vertailun pohjalta yksimielisesti, 
että koulutuksen, tehtävän kannalta olennaisen työkokemuksen, haastatte-
lussa saadun vaikutelman ja henkilökohtaisien ominaisuuksien perusteella 
virkaan valittaisiin Henna Takala, ensimmäiselle varasijalle Kristiina Okko-
nen ja toiselle varasijalle Katja Regina. 
 
Yhteenveto hakijoista toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sosiaalijohtajan toistai-
seksi voimassaolevaan virkasuhteeseen Henna Takalan 24.9.2018 alkaen. 
Ensimmäiselle varasijalle valitaan Kristiina Okkonen ja toiselle varasijalle 
Katja Regina. 
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Palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja on 4500 euroa kuukaudes-
sa. Lisäksi maksetaan rekrytointilisänä 200 euroa kuukaudessa 
31.12.2018 saakka. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 
 
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 27.8.2018, 38 § 
 

Virkavaalista säädetään kuntalain 88 §:ssä. Toimielin noudattaa viranhalti-
jaa ottaessaan kuntalain 105 §:n vaalia koskevia säännöksiä. Jos virkavaa-
li ei ole yksimielinen se on aina enemmistövaali, jossa on vain yksi valitta-
va. Jos joku valitaan sen varalle, ettei virkaan valittu ota virkaa vastaan, 
tämäkin vaali suoritetaan erikseen. Valituksi tulee se, joka on saanut eniten 
ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.  

 
Päätös Keskustelun kuluessa Pentti Reponiemi esitti, että virkaan valitaan Katja 

Regina ja Matti Myllykangas oli samalla kannalla. Sakari Silén esitti virkaan 
valittavaksi Henna Takalan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 
 Puheenjohtaja ilmoitti, että esitysten perusteella suoritetaan kaksi vaalia 

suljetuin lipuin, virkaan valittavasta ja sen jälkeen varalle valittavien järjes-
tyksestä. Pöytäkirjantarkastajat Matti Myllykangas ja Heikki Pöyskö toimi-
vat hallintosäännön mukaisesti ääntenlaskijoina. Valtuusto hyväksyi  
menettelyn.  

  
Sosiaalijohtajan vaalissa Takala sai 13 ja Regina 4 ääntä. Varalle valittavi-
en vaalissa Regina sai 10 ja Okkonen 7 ääntä. 
 
Puheenjohtaja ilmoitti, että valtuusto on valinnut sosiaalijohtajan toistaisek-
si voimassaolevaan virkasuhteeseen Henna Takalan 24.9.2018 alkaen. 
Ensimmäiselle varasijalle valitaan Katja Regina ja toiselle varasijalle Kris-
tiina Okkonen. 
 
Palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja on 4500 euroa kuukaudes-
sa. Lisäksi maksetaan rekrytointilisänä 200 euroa kuukaudessa 
31.12.2018 saakka. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 
 
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan. 
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39 § – asia 4 
Periaatepäätös palveluasumishankinnasta 
Dnro 87/14.5.2018 

 
– Kunnanhallitus 20.8.2018, 203 § 
 

Sosiaalilautakunta käsitteli ikäihmisten asumispalveluiden uudelleenjärjes-
tämistä 8.5. Lisäksi sosiaalilautakunta on 8.2. käsitellyt ikääntyneiden pal-
veluiden järjestämissuunnitelmaa vuosille 2018–2021. Sen perusteella 
ikääntyvien ihmisten palveluasumisen järjestäminen on ajankohtaista väes-
tötietojen perusteella. 

Kunnassa on tällä hetkellä kaksi tehostettua palveluasumisyksikköä ikäih-
misille, joista palvelukeskus Marjapaikassa on 15+3 ja Ojusniityssä 12 
paikkaa. Valmisteilla olevan vanhustenhuollon suunnitelman mukaan ja 
väestön määrä huomioiden tehostetun palveluasumisen tarve tuleville 
vuosille on yhteensä 24 paikkaa, joista 6 on tarkoitettu vuorohoitoon. Tarve 
on myös tavalliseen ja tuettuun palveluasumiseen, joiden määrä on 7 pal-
veluasumiseen ja 3 tukiasuntoon. 

Nykyinen palvelukeskus Marjapaikka on osittain remontoitu, mutta vaatii 
edelleen huomattavia investointeja korjauksiin tulevina vuosina. Sote-
uudistuksen siirtymisen myötä on hyvä harkita kiinteistön myyntiä saman-
aikaisesti, mikäli asumispalveluita hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Palveluasumishankinta on vaativa prosessi, joten siihen tarvitaan toimi-
alaan perehtynyt konsultti laatimaan tarjouspyynnöt ja muut vaadittavat 
asiakirjat. 

Vs. sosiaalijohtaja esitti sosiaalilautakunnalle 8.5., että lautakunta esittäisi 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että  kunta kilpailuttaa ikäih-
misten asumispalvelut; tehostettua asumispalveluita 9 ja 3 vuorohoitopaik-
kaa sekä palveluasumiseen 7 ja tukiasumiseen 3 paikkaa. Lisäksi vs. sosi-
aalijohtaja esitti, että kunta myy samassa yhteydessä palvelukeskus Mar-
japaikan irtaimistoineen yksityiselle palveluntuottajalle ja palvelutuotannon 
osalta toimittaisiin liikkeenluovutusperiaatteella. 

Sosiaalilautakunta päätti, että se esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle, että kunta kilpailuttaa ikäihmisten palveluasumisen 7 
paikkaa sekä tukiasumisen 3 paikkaa. Sosiaalilautakunta päätti lisäksi esit-
tää kunnanhallitukselle, että selvitetään palveluasumisen Marjapaikan kiin-
teistön kunto ja siihen liittyvä palveluasumisen tarve ja mitoitus. Lisäksi 
suunnittelussa tulee huomioida kotona asumisen tueksi tarvittava yöhoito 
ja muut tarvittavat palvelut. 

Palveluasumisen osalta on järjestetty valtuuston iltakoulu 15.6.2018. 

Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan esitys: Sosiaalihuollon asumis-
palvelut ja suunnittelu kevät 2018. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se tekee periaatepäätöksen ikäih-
misten asumispalveluhankinnasta. Hankinta koskee enintään 9 tehostetun 
asumispalvelun paikkaa ja 3 vuorohoitopaikkaa sekä 7 palveluasumisen 
paikkaa ja 3 tukiasumisen paikkaa. Kunnalla tulee olla mahdollisuus joko 
hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Kilpailuttamisen toteuttamisesta vas-
taa kunnanhallitus. Lopullisen päätöksen mahdollisesta hankinnasta tekee 
valtuusto. 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankintaan sisällytetään mahdolli-
suus myydä palvelukeskus Marjapaikka sillä ehdolla, että se joko korjataan 
palveluasumiseen soveltuvaksi tai korvataan uudella nykyaikaisella palve-
luasumiseen soveltuvalla rakennuksella tarjoajan toimesta. 

 Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että kunta hankkii ulkopuolisen asian-
tuntijan palveluita hankintaprosessin järjestämiseen. 

Päätös Keskustelun aikana Sakari Silén esitti, että palvelukeskus Marjapaikkaa ei 
esitettäisi myytäväksi. Silénin esitys raukesi kannattamattomana. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 27.8.2018, 39 § 
 

Päätös Keskustelun kuluessa Sakari Silén esitti, palveluntuotanto säilyy kunnan 
omana, mutta Marjapaikka voidaan myydä. Manu Friman kannatti Silénin 
esitystä ja esitti, että 7 palveluasumisen ja 3 tukiasumispaikan rakennutta-
minen voidaan kilpailuttaa myös erillisenä hankkeena. Sakari Silén kannat-
ti Manu Frimanin esitystä.  

 
Asiasta käytiin vilkasta keskustelua ja mm. kunnanjohtaja totesi omassa 
kommentissaan, että valmistelua varten tarvitaan poliittinen tahtotila, jotta 
voidaan edetä päätöksen kautta toimenpiteisiin.  
 
Puheenjohtaja esitti, että asia pannaan pöydälle ja Pentti Reponiemi ja 
Petteri Hirsikangas kannattivat sitä.  
 
Koska oli tehty kannatettu esitys pöydällepanosta, puheenjohtaja esitti,  
että ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä, jatketaanko asian käsittelyä. 
Puheenjohtaja esitti myös, että asian käsittelyn jatkamista kannattavat ää-
nestävät ”jaa” ja asian pöydällepanoa kannattavat äänestävät ”ei”. Valtuus-
to hyväksyi menettelyn ja äänestysesityksen. 
 
Äänestyksessä annettiin 17 ei -ääntä (liite nro 6). 
 
Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen panna asian pöydälle. 
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40 § – asia 5 
Hallituksen ja valtuuston sihteerin tehtävien hoitaminen 
 
– Kunnanhallitus 20.8.2018, 204 § 

Hallintosäännön 58 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä 
ja valtuuston sihteerinä toimii hallintojohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. 
Lisäksi valtuusto päätti 9.6.2014 perustaessaan kunnansihteerin viran, että 
kunnansihteerin tehtäviin kuuluu hallituksen ja valtuuston sihteerin tehtä-
vät.  

Kunnanhallitus päätti 14.5. perustaa hallintosuunnittelijan määräaikaisen 
toimen 31.12.2019 saakka. Toimi on ollut täytettynä 1.6. alkaen. Hallinto-
suunnittelijan pääasialliset työtehtävät ovat kunnanhallituksen ja valtuuston 
asioiden tekniseen valmisteluun, pöytäkirjojen laatimiseen sekä kunnan 
koko hallinnon suunnitteluun ja ohjeistukseen liittyvät tehtävät. Keskeisenä 
tehtävänä hallintosuunnittelijalla on myös asiakirjahallinnan, asianhallinnan 
ja arkistotoimen kehittäminen nykyaikaiseksi, muun muassa asianhallinta-
ohjelman käyttöönoton myötä. Hallintosuunnittelijan tehtävänä on tukea 
kaikkien osastojen valmistautumista tuleviin muutoksiin. 

Pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimiminen on luonteeltaan teknisluonteis-
ta, joten pöytäkirjanpitäjän ei tarvitse olla virkasuhteessa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrittää hallituksen ja valtuus-
ton pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi hallintosuunnittelijan 31.12.2019 
saakka. Hallintosuunnittelijan ollessa estyneenä tehtävää hoitaa hallinto-
johtaja tai muu toimielimen päättämä viranhaltija tai työntekijä. 

Päätös Matti Pinola ilmoitti olevansa esteellinen (yleislausekejäävi) ja poistui asian 
käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi kunnanjoh-
taja. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 20.8.2018, 40 § 
 

Päätös Pöytäkirjanpitäjänä toiminut hallintojohtaja ilmoitti olevansa esteellinen 
(hallintolaki 28 § 1 mom. 7 kohta, yleislausekejäävi) ja poistui paikaltaan 
asian käsittelyn ajaksi. 

 
Puheenjohtaja ilmoitti kunnanjohtajan toimivan kokouksen pöytäkirjanpitä-
jänä tämän asian käsittelyn ajan.  
 
Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.  
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41 § – asia 6 
Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
 
  Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 § – asia 7 
Muiden asioiden käsitteleminen 
 
 
  Muita asioita ei ollut käsiteltävänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 § – asia 8 
Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
  Valitusosoitus on liitteenä nro 7. 
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Asia  39 § – asia 4 Periaatepäätös palvelusasumishankinnasta 
 

 

Ehdotus   asian käsittelyä jatketaan kokouksessa  = jaa 

 

    asia pannaan pöydälle   = ei 

 
 
 nimi  jaa ei tyhjää poissa 
 

Mika Brännare __ X __ __ 

Manu Friman  __ X __ __ 

Mikael Heikkilä __ X __ __ 

Kosti Hietala   __ X __ __  

Petteri Hirsikangas __ X __ __ 

 Aki Jauhojärvi __ X __ __   

 Anne-Mari Keimiöniemi  __ X __ __  

 Jukka Korhonen __ X __ __  

Anneli Kuortti __ X __ __   

 Matti Myllykangas __ X __ __  

 Heikki Pöyskö __ X __ __ 

 Markku Rauhala __ X __ __  

 Pentti Reponiemi __ X __ __   

 Maria Roimaa __ X __ __ 

 Sakari Silén  __ X __ __  

 Petri Sinikumpu  __ X __ __ 

Hannaleena Huhtamäki __ X __ __ 

 

 __________________ __ __ __ __ 

 __________________ __ __ __ __ 

 __________________ __ __ __ __ 

 __________________ __ __ __ __ 

 

 Yhteensä   – 17  – – 
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Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 
 

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

pykälät 36–37, 39, 41–43 
 
 

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 38 ja 40  
 
 
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 
 

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

 
1)

 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 


