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Kunnanvaltuuston kokous 
 
Aika  ma 26.2.2018 klo 18.00  
Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 
 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
3. Muonion kunnan ICT-palvelujen ulkoistus LapIT Oy:lle 
4. Liikuntatoimen investointihankkeen hankesuunnitelman muutos 
5. Lisämääräraha yleishallinnon tehtäväalueelle 
6. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
7. Muiden asioiden käsitteleminen 
8. Kokouksen päättäminen 

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

pito ti 6.3.2018 klo 1115 kunnantalossa yleisesti nähtävänä sekä lisätään kunnan 
verkkosivuille nähtäväksi ti 6.3.2018. 

 
 
Kunnanvaltuuston  
puheenjohtaja  Hannaleena Huhtamäki  
 
 
Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on ke 21.2.2018 julkipantu kunnan julkisten kuulutusten il-

moitustaululle sekä lisätty kunnan verkkosivuille nähtäväksi.  
 
 
 

Aira Luhtaanmäki 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanvaltuuston kokous 

Aika  ma 26.2.2018 klo 18.00–18.27 

Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 

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

Mikael Heikkilä jäsen 
Petteri Hirsikangas ” 
Aki Jauhojärvi ” 
Anne-Mari Keimiöniemi ” 
Anneli Kuortti ” 
Matti Myllykangas ” 
Markku Rauhala ” 
Pentti Reponiemi ” 
Maria Roimaa ” 
Sakari Silén  ” 
Ulla-Maija Kangosjärvi varajäsen (Jukka Korhosen tilalla) 
Pirkko M. Rauhala ” (Petri Sinikummun tilalla) 
Maija Sieppi  ” (Heikki Pöyskön tilalla) 

 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Lasse Peltonen 
  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Matti Pinola 
  tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 
  taloussihteeri Merja Hietala   
 
Poissa  Mika Brännare  jäsen 

Jukka Korhonen ” 
Heikki Pöyskö ” 
Petri Sinikumpu ” 

 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus todettiin (1 §) 
 
Asiat  1–8, 1–8§ 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Hannaleena Huhtamäki  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 5.3.2018, kunnantalo 
 
 
  Mikael Heikkilä  Petteri Hirsikangas 
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Pöytäkirja on ollut ti 6.3.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja lisätään kunnan verkkosivuille nähtäväksi ti 6.3.2018 
 
 
  Matti Pinola 
  pöytäkirjanpitäjä 
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1 § – asia 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä, joka sisältää valtuuston 
toimintaan liittyvät asiat. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja 
hallintolain 27–30 §:issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asi-
oista, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.  
 
1.6.2017 voimaantulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuus-
ton kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kulle-
kin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -
velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan 
verkkosivuilla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on 
oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä 
asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista 
on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset 
syyt ole esteenä.  
 
Hallintosäännön 64 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Valtuutetun, 
joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen 
käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston 
puheenjohtajalle tai sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotet-
tavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin 
on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulo-
järjestystä. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, 
onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava 
voidaan kutsua.  
 
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jäl-
keen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat 
varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja pää-
tösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmas-
osaa valtuutetuista on läsnä.  
 
Kokouskutsu (asialista) on 16.2.2018 toimitettu valtuuston päättämällä  
tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja 
kunnanjohtajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan verk-
kosivuilla ja laitettu kunnantalon ilmoitustaululle nähtäville. Esityslista on 
toimitettu valtuuston 15.6.2017 päättämällä tavalla sähköisesti kullekin 
valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle, varavaltuute-
tuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille 21.2.2018. Nähtävillä pidon päi-
vämäärän osalta tarkistettu kutsu on toimitettu esityslistan ohessa ja li-
sätty 21.2. nähtäville kunnan verkkosivuille ja kunnantalon ilmoitustaulul-
le. 
 
Keskustan valtuutetuista Petri Sinikumpu (7.2.), Jukka Korhonen (16.2.) 
ja Heikki Pöyskö (17.2.) ilmoittivat esteestä saapua valtuuston kokouk-
seen. Sinikummun tilalle kutsuttiin Keskustan ensimmäinen varavaltuu-
tettu Pirkko M. Rauhala, Korhosen tilalle toinen varavaltuutettu Anne Ny-
känen ja Pöyskön tilalle kolmas varavaltuutettu Maija Sieppi. Anne Ny-
känen (26.2.) ilmoitti, että hänellä oli este saapua valtuuston kokouk-
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seen, joten Korhosen tilalle kutsuttiin Keskustan viides varavaltuutettu Ul-
la-Maija Kangosjärvi, koska neljännellä varavaltuutetulla Katja Reginalla 
oli este saapua kokoukseen. Kokoomuksen valtuutettu Mika Brännare 
(23.2.) ilmoitti esteestä saapua valtuuston kokoukseen. Brännaren tilalle 
kutsuttiin Juha Niemelä, joka ilmoitti esteestä saapua valtuuston kokouk-
seen (26.2.), myös varavaltuutetut Pekka Veisto ja Emma Lehtonen oli-
vat estyneitä. 
 

Pj. Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja tote-
si, että läsnä on 13 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Puheenjohtaja to-
tesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.  
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2 § – asia 2 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

Hallintosäännön 77 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-
ralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian 
kohdalla toisin päätä. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös al-
lekirjoittaminen teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.  
 
Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja 
avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (79 §). 

 
Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Mikael Heikkilän ja Petteri Hirsikankaan. 
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3 § – asia 3 
Muonion kunnan ICT-palvelujen ulkoistus LapIT Oy:lle 
Dnro 143/16.8.2017 

– Kunnanhallitus 15.1.2018, 14 § 
 

LapIT Oy on Lapin ja Koillismaan kuntien sekä kuntayhtymien omistama 
tietohallintoyhtiö. Muonion kunta omistaa 2 osaketta (1,25 % osakepää-
omasta). Maakuntauudistuksen myötä todennäköinen kehityssuunta on, 
että ICT-palveluita tuottavat maakuntien (mahdollisesti yhdessä kuntien 
kanssa) omistamat ICT-yhtiöt. Muonion kunnan ICT-palvelujen siirto La-
pIT:lle on tämän kehityssuunnan mukainen ratkaisu.  

  
ICT-palvelujen siirtoa on valmisteltu Muonion kunnan ja LapIT:n yhteis-
työnä. Muonion kunta teetti syksyllä 2017 ICT-ympäristön teknisen kar-
toituksen osana kunnan ICT-palveluiden uudelleenorganisointia. Tekni-
sessä kartoituksessa käytiin läpi IT-hallintorakenne, palvelimet, työase-
mat, toimialue ja tulostusratkaisut, tietoturvaratkaisut sekä sovellukset ja 
tietokannat. 

 
LapIT:n tietoliikennepalvelulla tuotetaan toimintavarmat ja turvalliset tie-
toverkkoyhteydet asiakasorganisaation tarpeisiin. Internet-liittymä, palo-
muuripalvelut ja verkkotason virustorjunta sisältyvät tarjoukseen. Lisäksi 
LapIT uusii nykyiset kunnan sisäverkon aktiivilaitteet. 

 
LapIT Oy:n budjetäärisessä tarjouksessa ICT- palveluiden siirron kus-
tannukset koostuvat tarjousliitteen mukaisesti. Käyttöönoton suunnittelun 
ja projektinhallinnan kustannusarvio on arviolta 8 800 euroa ja työ-
asemaympäristön siirto 17 000 euroa. LapIT:n ICT- tukipalvelusopimus-
ten mukaisen ICT- ostopalvelujen kokonaissumma on arviolta 7 000 eu-
roa / kk. Vuoden 2018 talousarvioon on varattu ICT-palveluille 74 000 eu-
roa.  

 
Tarjouksen voimassaoloaika on 48 kuukautta (tietoliikennepalvelun osal-
ta 60 kk). Mikäli maakuntauudistuksen myötä osa kunnan palveluista siir-
tyy toisen organisaation toteutettavaksi, nämä palvelusopimukset voi-
daan siirtää uudelle organisaatiolle, mikäli se täyttää samat LapIT:n 
omistajia koskevat ehdot, kuin mitä Muonion kunnalla on tämän sopi-
muksen syntymishetkellä.  

  
Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus esittää valtuustolle: 
 
1. että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä inhouse -hankintana LapIT 

Oy:n tarjouksen ICT- palveluista sekä valtuuttaa hallituksen valmiste-
lemaan ja hyväksymään viimeistellyn sopimuksen. 

  
2. että Muonion kunnan atk-vastaava siirtyy LapIT:n palvelukseen käy-

tävän YT-neuvottelun jälkeen.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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— — 

– Kunnanvaltuusto 26.2.2018, 3 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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4 § – asia 4 
Liikuntatoimen investointihankkeen hankesuunnitelman muutos 
Dnro 25/12.2.2018 

– Kunnanhallitus 19.2.2018, 37 § 
 

Vuoden 2018 talousarvioon on varattu investointimäärärahaa 12 000 eu-
roa uuden moottorikelkan hankintaan. Liikuntapaikkojen hoidossa kiireel-
lisemmäksi on kuitenkin havaittu uuden mönkijän ja sen eteen asennet-
tavan lakaisukoneen hankinta. 
 
Sivistyslautakunta on 7.2.2018 esittänyt kunnanhallitukselle, että hanke-
suunnitelmaa muutetaan niin, että moottorikelkan ostamisesta luovutaan 
ja hankitaan mönkijä ja sen eteen asennettava lakaisukone. Hankinnan 
kustannusarvio säilyy alkuperäisen suuruisena eli 12 000 eurona. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion investointiosaa muu-
tetaan liikuntatoimen kalustohankinnan osalta siten, että moottorikelkan 
sijasta hankitaan uusi mönkijä ja sen eteen asennettava lakaisukone. 
Hankinnan kustannusarvio säilytetään 12 000 euron suuruisena. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
— — 

– Kunnanvaltuusto 26.2.2018, 4 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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5 § – asia 5 
Lisämääräraha yleishallinnon tehtäväalueelle 
 
– Kunnanhallitus 19.2.2018, 38 § 
 

Yleishallinnossa työskentelee tällä hetkellä kolme vakituista toimistosih-
teeriä ja osa-aikainen hallintosihteeri. Lisäksi yleishallinnon tehtäviä hoi-
taa yksi määräaikainen toimistosihteeri, jonka työsuhde on voimassa 
30.4.2018 saakka. Yleishallintoon on palkattu myös kunnan työllisyyden 
hoitoon kuuluvien velvoitteiden täyttämiseksi pitkäaikaistyötön ajalle 
3.1.–30.6.2018, millä pienennetään työmarkkinatuen kuntaosuutta. 
 
Ainoastaan yksi vakituisista toimistosihteereistä on kokoaikainen yleis-
hallinnon toimistosihteeri, toisen toimistosihteerin työstä 95 % ja kolman-
nen toimistosihteerin työstä 50 % sijoittuu yleishallinnon tehtävä-alueelle. 
Hallintosihteeri (50 %) hoitaa vuosien saatossa kasaantuneen tilanteen 
ajan tasalle ennen eläkkeelle siirtymistä. Hallintosihteerin viran lakkaut-
tamisesta eläköitymisen myötä on tehty periaatepäätös. 
 
Vuosien 2011–2017 aikana yleishallinnosta on jäänyt eläkkeelle arkis-
tonhoitaja, toimistosihteeri ja palkanlaskija, joiden tilalle ei ole palkattu 
korvaavia henkilöitä. Viime vuosien aikana on osoittautunut, että täyttä-
mättömien paikkojen vuoksi yleishallintoon on muodostunut henkilöstö-
vajetta, jonka paikkaaminen vaatii lisätyövoimaa tehtävien hoitamiseksi 
sekä henkilöstön työssä jaksamisen turvaamiseksi. Lisätyövoimalla on 
mahdollista toteuttaa myös hallinnon ajantasaistaminen sekä laatimatta 
jääneiden suunnitelmien ja ohjeistuksien toteuttaminen. Näistä syistä 
yleishallintoon on palkattu määräaikainen toimistosihteeri. 
 
Määräaikaisen toimistosihteerin tehtävien hoitamiseen ei ole varattu 
määrärahaa kuluvan vuoden talousarvioon. Lisäksi kuluja yleishallinnon 
tehtäväalueelle muodostuu kuluvan vuoden aikana velvoitetyöllistämises-
tä.  
 
Lisämäärärahan tarve yleishallinnon osalta on tällä hetkellä 20 000 eu-
roa. 

 
Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset 
talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muu-
toksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekir-
joittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle 
tehdä. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 20 000 euroa lisä-
määrärahaa yleishallinnon tehtäväalueelle. Lisämääräraha katetaan tu-
loslaskelman tulorahoituksella. 
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Päätös Keskustelun aikana Anne-Mari Keimiöniemi esitti, että lisärahaa ei tässä 

vaiheessa myönnetä. Keimiöniemen esitys raukesi kannattamattomana. 
 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
— — 

– Kunnanvaltuusto 26.2.2018, 5 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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6 § – asia 6 
Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
 

Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 § – asia 7 
Muiden asioiden käsitteleminen 
 

Valtuutettu Matti Myllykangas tiedusteli palveluasumisen ja hyvinvointi-
keskuksen tilanteesta. Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja kertoivat tämän 
hetkisestä tilanteesta. 
 
Hallituksen käsittelemä sivistystoimenjohtajan irtisanoutuminen tuotiin 
valtuustolle tiedoksi. Sivistystoimenjohtaja on irtisanoutunut virastaan 
1.9.2018 alkaen. 

   
Keskusteltiin Tuomaanpalon tonttien myynnistä ja markkinoinnista. Kun-
nanjohtaja ilmoitti, että kauppakirjamalli on käsitelty hallituksessa ja tont-
tien myyminen voidaan aloittaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 § – asia 8 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 
Valitusosoitus liitteenä nro 1. 
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Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 
 

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

pykälät 1-2, 6-8 
 
 

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 3-5 
 
 
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, 
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava pos-
tiosoite 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 to-
distus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan 
kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivä-
nä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-
näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa vi-
ranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen 
asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköi-
sesti tai     lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
ennen valitusajan 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 

 
 


