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§ 189
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää tarpeelliset
määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten kutsumisesta,
puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Hallintosäännön 15.luku
sisältää säännökset toimielimien kokouksissa noudatettavasta kokousmenettelystä.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mahdollisuuksien mukaan
käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se
on mahdollista. Toimielin voi päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi hallituksen edustajalla,
kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava
varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa
kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua
varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä
taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushenkilön pyynnöstä toimittaa kutsun
varajäsenelle.
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki
103 §).
Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti neljäntenä
maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsutaan koolle kokouskutsulla,
joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Vain erityistapauksissa
voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle
puhelimitse. Jos kokousta varten laaditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen
varajäsenille, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä
tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta kunnan
verkkosivuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan
kunnan verkkosivuilla.
Kokouskutsu on toimitettu 21.6.2021 ja esityslista 24.6.2021 sähköisesti.
Päätös
Puheenjohtaja totesi nimenhuudon jälkeen kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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§ 190
Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 191
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta
Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää tarpeelliset
määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä.
Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja
voidaan tarkastaa sähköisesti, samoin allekirjoittaa, kun tekniset välineet ja yhteydet
sen sallivat. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva
pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Hallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan kokousta
seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös etätarkastuksen.
Hallintosäännön mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös
sähköisesti.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Kuortti ja Juha Niemelä.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021

7 (77)

Keskusvaalilautakunta, § 53,16.06.2021
Kunnanhallitus, § 192, 28.06.2021
§ 192
Kuntavaaleissa 2021 valitut valuutetut ja varavaltuutetut
MUODno-2021-332
Keskusvaalilautakunta, 16.06.2021, § 53
Keskusvaalilautakunnan on vaalilain 91 §:n mukaan vaalien tuloksen määräämiseksi
valittava sarjan alusta alkaen niin monta ehdokasta, kuin kunnassa on valtuutettuja
valittava.
Vaalilain 93 ja kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan jokaisen puolueen
ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä varavaltuutettuja, kuin
valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.
Vaalilain 98 §:n mukaan kukin valittu merkitään pöytäkirjaan ilmoittamalla hänen
nimensä ja arvonsa, ammattinsa tai toimensa sekä hänen saamansa vertausluku ja
äänimäärä.
Ehdotus
Keskusvaalilautakunta valitsee 17 ensimmäistä kunnanvaltuutetuiksi kaudelle
1.8.2021 – 31.5.2025 ja riittävän määrän varavaltuutettuja.
Päätös
Keskusvaalilautakunta vahvisti kunnanvaluutetuiksi valitut
Back-Tolonen, Minna, yrittäjä (KOK) 366,000/75
Pöyhtäri-Trøen, Priitta, aikuiskouluttaja (KESK) 319,000/53
Taulavuori, Teemu, lääkäri (KOK) 183,000/67
Sieppi, Tuomas, poromies (KESK) 159,500/44
Holck, Katriina, sairaanhoitaja yamk (SDP) 156,000/51
Friman, Manu, sähköteknikko, eläkeläinen (VAS) 123,000/42
Heikkilä, Mikael, eräopas, kouluttaja (KD) 122,000/54
Korhonen, Jukka, yrittäjä (KESK) 106,333/43
Brännare, Mika, poliisi (KOK) 91,500/35
Myllykangas, Matti, lehtori, eläkeläinen (KESK) 79,750/39
Silén, Sakari, röntgenhoitaja (SDP) 78,000/47
Hirsikangas, Petteri, yrittäjä (KOK) 73,200/30
Rauhala, Pirkko M., kehitysvammaohjaaja (KESK) 63,800/33
Mikkola, Johanna, yrittäjä, eräopas (VAS) 61,500/36
Pietikäinen Maria, sairaanhoitaja (KOK) 61,000/28
Alatalo, Ismo, hinausauton kuljettaja (PS) 57,000/57
Rauhala Pirjo. A, lähihoitaja, eräopas (KESK) 53,167/27
Varalle valittiin:
Suomen Keskusta
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Muotka Maria, hammaslääkäri, sosiaalityöntekijä 45,571/27
Sinikumpu, Petri, autonasentaja 39,875/19
Makkonen, Jari, myyjä 35,444/17
Kangosjärvi, Ulla-Maija, eläkeläinen 31,900/17
Vasemmistoliitto
Jauhojärvi, Aki, sähköasentaja 41,000/32
Muotka, Hekla, ympäristösuunnittelija amk 30,750/7
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
Malila, Kari, yrittäjä 52,000/24
Särkijärvi, Juha, yrittäjä 39,000/22
KOK + KD
Niemelä Juha, opistoups. evp (KOK) 52,286/28
Kangosjärvi, Ulla Annikki, yrittäjä (KOK) 45,750/22
Vikström, Joel, peltiseppä, yrittäjä (KD) 40,667/11
Ivanoff, Pirjo, osastonhoitaja, sairaanhoitaja yamk (KD) 36,600/9
Veisto, Pekka, DI (KOK) 33,273/7

Kunnanhallitus, 28.06.2021, § 192
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Vaalilain 95.2 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava luettelo
valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan
antaman luettelon kuntavaaleissa valtuutetuksi valituista ja heidän varajäsenistään.
Kokouskäsittely
Manu Friman saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 193
Valtuuston vaalilautakunta
MUODno-2021-384
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 hallintosäännön, jonka 113 §:n mukaan valtuusto
valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan.
Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto
valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto päätä toisin.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se asettaa valtuuston vaalilautakunnan
nimeämällä siihen viisi valtuuston jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen valtuuston toimikaudeksi.
Samalla valtuusto nimeää yhden jäsenistä toimimaan valtuuston vaalilautakunnan
puheenjohtajana ja yhden varapuheenjohtajana. Lautakunnan sihteeriksi määrätään
valtuuston pöytäkirjanpitäjä.
Lautakunnan valinnassa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosäännön
määräyksiä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 194
Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen
MUODno-2021-385
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei
valtuusto ole päättänyt, että puheenjohtajien toimikausi on valtuuston toimikautta
lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puhe-oikeus
kunnanhallituksen kokouksessa.
Hallintosäännön 83 §:n (1.8.2021 alk.) mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen
kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin
läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat on valittu.
Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Ennen puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajien valintaa valtuusto päättää heidän toimikaudestaan.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
hyväksyy valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi kaksi vuotta
valitsee puheenjohtajan 31.5.2023 saakka
valitsee ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 31.5.2023 saakka.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 195
Kunnanhallituksen jäsenten valitseminen
MUODno-2021-346
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen ja 32 §:n
mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole
päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Lain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseneksi valituista toimielimen puheenjohtajan
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa
vaalitoimituksessa.
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei ole myöskään henkilö, joka yhteisön
neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa noudatetaan
kuntalain 18 §:n mukaista samaa menettelyä kuin valtuuston puheenjohtajaa ja
varapuheenjohtajia valittaessa.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten
toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
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Kunnan toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus,
lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Tasa-arvovaatimus
koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on
toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että
varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa
sukupuolta.
Kunnan hallintosäännön 8 §:n (1.8.2021 alk.) mukaan valtuusto valitsee joko
toimikaudekseen tai kahden vuoden toimikaudeksi hallitukseen seitsemän jäsentä ja
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Hallituksen ja lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu.
Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
valtuusto päättää hallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta
valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen ajalle 1.8.2021–31.5.2023
valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan ajalle 1.8.2021–31.5.2023.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 196
Tarkastuslautakunnan jäsenten valitseminen
MUODno-2021-351
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 121 §:ssä. Valtuusto
asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on aina oltava valtuutettuja.
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1. kunnanhallituksen jäsen
2. pormestari ja apulaispormestari
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:
n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa eikä
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Em. johtuen sovellettavaksi tulee vaalikelpoisuutta valtuustoon koskeva kuntalain 72 §
sekä vaalikelpoisuutta hallitukseen koskeva 73 §.
Lautakuntaa valittaessa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten
toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Hallintosäännön 9 §:n (1.8.2021 alk.) mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee
toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen
valitsee tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021
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§ 197
Keskusvaalilautakunnan jäsenten valitseminen
MUODno-2021-347
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (2021)
ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokas-hakemuksen
mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua
keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Kunnan
keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan.
Lautakuntaa valittaessa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten
toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Hallintosäännön 14 §:n (1.8.2021 alk.) mukaan kunnan vaaliviranomaisina toimivat
keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta ja -toimikunnat, joiden tehtävät ja ratkaisuvalta
määritellään lainsäädännössä.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
valitsee toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi
varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten
jäsenten sijaan ja
nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021
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§ 198
Elinvoimalautakunnan jäsenten valitseminen
MUODno-2021-386
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyyteen.
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Lautakuntaan
valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnallisten toimielinten
valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä
tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Hallintosäännön 10 §:n (1.8.2021 alk.) mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen tai
kahden vuoden toimikaudeksi elinvoimalautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yhden tulee olla
valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
päättää elinvoimalautakunnan toimikaudeksi kaksi vuotta
valitsee elinvoimalautakuntaan seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen ajalle 1.8.2021–31.5.2023
valitsee jäsenten keskuudesta elinvoimalautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan ajalle 1.8.2021–31.5.2023.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021
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§ 199
Hyvinvointilautakunnan jäsenten valitseminen
MUODno-2021-353
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyyteen.
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Lautakuntaan
valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnallisten toimielinten
valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä
tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Hallintosäännön 10 §:n (1.8.2021 alk.) mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen tai
kahden vuoden toimikaudeksi hyvinvointilautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yhden tulee olla
valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
päättää hyvinvointilautakunnan toimikaudeksi kaksi vuotta
valitsee hyvinvointilautakuntaan seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen ajalle 1.8.2021–31.5.2023
valitsee jäsenten keskuudesta hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan ajalle 1.8.2021–31.5.2023.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021
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§ 200
Sivistyslautakunnan jäsenten valitseminen
MUODno-2021-357
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyyteen.
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnallisten
toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Hallintosäännön 10 §:n (1.8.2021 alk.) mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen tai
kahden vuoden toimikaudeksi sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yhden tulee olla
valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
valtuusto päättää sivistyslautakunnan toimikaudeksi kaksi vuotta
valitsee sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen ajalle 1.8.2021–31.5.2023
valitsee jäsenten keskuudesta sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan ajalle 1.8.2021–31.5.2023.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021
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§ 201
Pyyntö maaseutulautakunnan jäsenten nimeämiseen
MUODno-2021-358
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Valtuusto hyväksyi 12.4.2012 sopimuksen lainsäädännön perusteella kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvien hallinnollisten tehtävien hoitamisesta ja
tarpeellisten palvelujen järjestämisestä Enontekiön, Kittilän ja Muonion kuntien
alueella. Muonion kunta toimii isäntäkuntana ja tehtävistä vastaa maaseutulautakunta.
Sopimuksen mukaan valtuusto valitsee lautakuntaan seitsemän jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Ennen valintaa
Enontekiön valtuusto nimeää kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
Kittilän valtuusto kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Puheenjohtaja valitaan valtuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi
Kittilän valtuuston ja 1. varapuheenjohtaja Enontekiön valtuuston nimeämistä
jäsenistä ja lopputoimikaudeksi puheenjohtaja Enontekiön valtuuston ja 1.
varapuheenjohtaja Kittilän valtuuston nimeämistä jäsenistä. Isäntäkunnan valtuusto
valitsee 2. varapuheenjohtajan koko valtuustokaudeksi.
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyyteen.
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten
toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus pyytää Enontekiön ja Kittilän kuntia valitsemaan sopimuksen mukaan
jäsenet ja varajäsenet maaseutulautakuntaan.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
Kittilän kunta, Enontekiön kunta, maaseutupäällikkö

8/2021

19 (77)

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021
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§ 202
Kirjastoauton johtokunnan jäsenten valitseminen
MUODno-2021-352
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Enontekiön, Kautokeinon ja Muonion kunnat ovat maaliskuussa 2014 allekirjoittaneet
sopimuksen kuntien yhteisen kirjastoautotoiminnan jatkamisesta. Isäntäkuntana
toimii Muonio.
Sopimuksen mukaan kirjastoautotoimintaa johtaa ja ohjaa kuntien yhteisenä
luottamuselimenä kirjastoauton johtokunta. Kukin kunta nimeää johtokuntaan kaksi
edustajaa valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Johtokunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunnittain
aakkosjärjestyksessä. Varapuheenjohtajuus siirtyy uudella kaudella
puheenjohtajuudeksi.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka
on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtävä-alueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Johtokuntaan tai toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.
Kuntalain 31 §:n mukaan valtuusto voi päättää mm. että muu toimielin kuin valtuusto
valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää kirjastoauton johtokuntaan kaksi
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi
yhteistyösopimuksen, kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosäännön mukaisesti.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021
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§ 203
Edustajan nimeäminen Lapin liiton edustajainkokoukseen
MUODno-2021-273
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Perussopimuksen mukaan Lapin liitto toimii maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden
eduksi kehittämis-, suunnittelu-, tutkimus- ja edunvalvonta-asioissa. Lapin liitolle
kuuluu myös maakuntasuunnittelu ja -kaavoitus sekä alueellisen pelastustoimen
järjestäminen.
Perussopimuksen 6 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee valtuuston jäsenet
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja 7 §:n mukaan kukin jäsenkunta valitsee
edustajainkokoukseen edustajan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten,
että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja ja varaedustaja jokaista alkavaa 3 500:aa
asukasta kohti, kuitenkin enintään neljännes
rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä.
Edustajan ja varaedustajan tulee olla jäsenkunnan valtuutettuja. Kullakin edustajalla
on edustajainkokouksessa yksi ääni.
Maakunnan liiton toimielinten kokoonpanosta ja valinnasta säädetään kuntalain 55 §:
ssä.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen edustajan
ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Lapin liiton edustajainkokoukseen.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021
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§ 204
Jäsenten valitseminen Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian
yhtymävaltuustoon
MUODno-2021-368
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Perussopimuksen mukaan Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian
tehtävänä on järjestää ammatillista ja muuta toisen asteen koulutusta,
aikuiskoulutusta ja ammattikorkeakoulutusta ja toimia koulutuksen alueellisena
asiantuntijana ja aluevaikuttajana. Kuntayhtymä toteuttaa koulutukseen ja
toimialueen elinkeinoelämän ja julkishallinnon kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja
kehittämistoimintaa ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtäviä sekä muuta
toimialaansa kuuluvaa mahdollista palvelu-toimintaa.
Yhtymävaltuustossa kunnalla on yksi paikka jokaista kunnan alkavaa 3 000:ta asukasta
kohti, kuitenkin vähintään kaksi paikkaa ja jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Kuntayhtymien toimielinten kokoonpanosta ja valinnasta säädetään kuntalain 55 ja 58
§:issä.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kaksi
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Kemi-Tornionlaakson
koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021
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§ 205
Jäsenten valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen yhtymävaltuustoon
MUODno-2021-369
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän
tehtävänä on järjestää alueellaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa
ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa
laissa säädettyjä palveluja. Lisäksi kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa lastensuojelun
suurten kustannusten tasaus siten kuin siitä on erikseen säädetty.
Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen jäsenet yhtymävaltuustoon
kunnan asukasluvun perusteella ja kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen
varajäsen. Muonion kunnan tulee alle 8 000 asukkaan kuntana valita kaksi jäsentä ja
kaksi henkilökohtaista varajäsentä.
Kuntayhtymistä säädetään kuntalain 55 §:ssä ja yhtymävaltuuston jäsenten valinnasta
59 §:ssä.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kaksi
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kuntalain, tasa-arvolain ja kuntayhtymän
perussopimuksen mukaisesti.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021

24 (77)

§ 206
Jäsenen valitseminen Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaostoon
MUODno-2021-370
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä
erilaisin elinympäristöön kohdistuviin toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon
toiminta-alueena on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Sodankylä.
Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen ympäristöterveydenhuollon
jaostoon jäsenet. Muonion kunta valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaista
varajäsenen.
Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat sopia, että
jokin tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan
puolesta. Kuntien yhteistoiminnan muodosta ja yhteisistä toimielimistä säädetään
kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen jäsenten vaalikelpoisuudessa noudatetaan
samoja säännöksiä kuin yhteistoimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan
toimielimeen. Jos henkilö ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin
toimielimeen, hän ei ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon
jaostoon kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosäännön mukaisesti.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021

25 (77)

§ 207
Jäsenen valitseminen Arktisen Lapin ympäristönsuojelujaostoon
MUODno-2021-371
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Sodankylän kunta on vastannut 1.1.2020 alkaen Sodankylän, Inarin, Muonion,
Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.
Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii teknisen lautakunnan alainen
ympäristöjaosto, jossa on seitsemän jäsentä; kaksi jäsentä Sodankylästä ja Inarista,
yksi Muoniosta, Enontekiöltä sekä Utsjoelta.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee ympäristönsuojelun yhteistoiminta-
alueen jaostoon (Arktisen Lapin ympäristönsuojelu) jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Valinnassa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021
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§ 208
Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokouksen edustajan valitseminen
MUODno-2021-387
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Lapin Jätehuolto kuntayhtymän (Lapeco) perussopimuksen mukaan kuntayhtymän
tarkoituksena on huolehtia jäsenkuntien jätehuollon toimialaan kuuluvien
velvollisuuksien hoitamisesta ja käytännön jätehuoltotehtävien järjestämisestä.
Kuntayhtymässä on 9 jäsenkuntaa, ja sen ylintä valtaa käyttää kaksi kertaa vuodessa
kokoontuva yhtymäkokous, jossa kullakin kunnalla on yksi edustaja. Edustajat toimivat
vuorotellen varsinaisen yhtymäkokouksen puheenjohtajana. Äänivallan perusteena
ovat osakaskuntien osuudet yhtymän varoihin.
Yhtymäkokous hyväksyy mm. toiminta-alueen jätehuoltosuunnitelman,
hallintosäännön, talousarvion ja -suunnitelman, suunnitelman mukaisten poistojen
laskentaperusteet ja tilinpäätöksen. Se vahvistaa peruspääoman muutokset ja
palvelujen hinnoitteluperiaatteet, täsmentää jätehuollon palvelutavoitteet ja
valitsee luottamushenkilöt hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen edustajan
ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Lapin Jätehuolto kuntayhtymän
yhtymäkokoukseen.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021
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§ 209
Jäsenien valitseminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
MUODno-2021-388
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän
tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta sairaanhoitopiirille laissa säädetyt
tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon
palveluja sekä muita palveluja.
Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen yhtymävaltuustoon jäseniä
asukasluvun mukaan ja kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Muonion kunta valitsee kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kaksi
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Lapin
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021
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§ 210
Edustajan valitseminen Suomen Kuntaliiton kuntapäiville
MUODno-2021-389
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kuntien etu- ja palvelujärjestönä toimiva Suomen Kuntaliitto vahvistaa ja tukee
kuntien itsehallintoa sekä kuntien ja kuntayhtymien toimintaedellytyksiä, yhteistyötä
ja elinvoimaisuutta. Jäsenkunnat (hallitus tai valtuusto) saavat valita edustajia
kuntapäiville väkiluvun mukaisessa suhteessa siten, että alle 4 000 asukkaan kunnasta
valitaan yksi edustaja. Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän
varaedustajia.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen edustajan
ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Suomen Kuntaliiton kuntapäiville.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021
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§ 211
Edustajien valitseminen Tornionlaakson Neuvostoon
MUODno-2021-391
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Tornionlaakson Neuvosto on yhteistyö- ja edunvalvontaelin, jonka tehtävänä on
edistää Tornionlaakson kuntien, elinkeinoelämän, yritysten, järjestöjen ja kansalaisten
keskinäistä ja kansainvälistä yhteistyötä huolehtimalla alueen edunvalvonnasta ja
kehittämisestä sekä kulttuuriperinnön säilyttämisestä.
Johtosäännön mukaan jäsenkunnat nimeävät kunnalliseksi vaalikaudeksi edustajansa
ja henkilökohtaiset varaedustajat. Muonion kunnan tulee valita kaksi edustajaa ja
saman verran varaedustajia.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kaksi
edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Tornionlaakson Neuvostoon.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021
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§ 212
Jäsenen valinta Lapin urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan
MUODno-2021-392
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan kuuluu 40 jäsentä ja henkilökohtaista
varajäsentä, jotka valitaan kunnallisvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kukin
jäsenkunta nimeää valtuuskuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lapin urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valtuuskuntaan.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021
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§ 213
Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen
MUODno-2021-349
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kunta valitsee luottamushenkilöitä myös erinäisiin valtion toimielimiin. Näihin
luottamushenkilöihin sovelletaan kuntalain 69 §:n mukaan kunnan
luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä, jollei asianomaisessa erityislaissa muuta
säädetä. Yleensä erityislaissa säädetään ainakin henkilön valintaan liittyvistä asioista.
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 3 §:n mukaan lautamiesten lukumäärän
vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia
kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten
määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa.
Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.
Lain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi
ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti
edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Lautamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja valintaperusteista säädetään 2 §:ssä.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva
Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole
rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa
valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei
saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kaksi
käräjäoikeuden lautamiestä kuntalain ja käräjäoikeuslain säädösten mukaisesti.
Valinnoissa noudatetaan myös tasa-arvolakia ja hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021
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§ 214
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen
MUODno-2021-348
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kunta valitsee luottamushenkilöitä myös erinäisiin valtion toimielimiin. Näihin
luottamushenkilöihin sovelletaan kuntalain 69 §:n mukaan kunnan
luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä, jollei asianomaisessa erityislaissa muuta
säädetä. Yleensä erityislaissa säädetään ainakin henkilön valintaan liittyvistä asioista.
Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt
ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta on voimassa, mitä
käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Käräjäoikeuslain 2 §:n mukaan lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti
edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Valittavan
kunnassa asuvan henkilön tulee olla Suomen kansalainen, joka ei ole
konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana
toimimaan lautamiehenä. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä
tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa
ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä virallinen
syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Valitun tulee
olla 25–64-vuotias.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen vähintään
kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä kuntalain, kiinteistömuodostamislain ja
käräjäoikeuslain säädösten mukaisesti.
Valinnoissa noudatetaan myös tasa-arvolakia ja hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021
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§ 215
Luottamushenkilöiden valitseminen Lapin poliisilaitoksen neuvottelukuntaan
MUODno-2021-350
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kunta valitsee luottamushenkilöitä myös erinäisiin valtion toimielimiin. Näihin
luottamushenkilöihin sovelletaan kuntalain 69 §:n mukaan kunnan
luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä, jollei asianomaisessa erityislaissa muuta
säädetä. Yleensä erityislaissa säädetään ainakin henkilön valintaan liittyvistä asioista.
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan valtuusto valitsee
toimikaudekseen jäsenet poliisin neuvottelukuntaan ja kullakin henkilökohtainen
varajäsen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö. Poliisihallitus
vahvistaa jäsenten lukumäärän. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lapin poliisilaitoksen neuvottelukuntaan.
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021
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§ 216
Kunnanvaltuuston kokoontumisesta päättäminen
MUODno-2021-393
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin,
kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava
koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston käsiteltäviin asioihin liittyy mm. lakeihin perustuvia määräaikoja. Esim.
valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan
tulo- ja kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista, taloussuunnitelma
tulee hyväksyä vuoden loppuun mennessä ja tilinpäätös on saatettava valtuuston
käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi, että valtuuston kokouspäivämäärät ovat
verotuksen perusteiden määräytymisen vuoksi 1.11.2021 ja talousarvion vuoksi
13.12.2021.
Lisäksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuuston koolle, kun katsoo sen
tarpeelliseksi.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021
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§ 217
Kunnanvaltuuston koolle kutsuminen
MUODno-2021-394
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin,
kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan
valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on
valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen
kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin
läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.
Hallintosäännön (1.8.2021 alk.) 12. luku käsittelee valtuuston kokouksia:
88 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu voidaan lähettää sähköisesti.
Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 7 päivää ennen kokousta lähetettävä
erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -
velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan
verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka,
mahdollinen sähköinen kokous sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa tulee
mainita, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.
89 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja
ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä vähintään 7 päivää ennen
kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto päättää, kuinka monelle
varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
90 §:n mukaan esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.
91 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kutsu ja esityslista valtuuston kokouksesta
julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja lähetetään sähköisesti hallintosäännön
edellyttämänä aikana kullekin valtuutetulle, varavaltuutetuille, kunnanhallituksen
jäsenille, kunnanjohtajalle, tarkastuslautakunnan jäsenille sekä
vaikuttamistoimielimille.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021
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§ 218
Kunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
MUODno-2021-397
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa.
Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta,
tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta. Myös pöytäkirjan allekirjoittamisesta
määrätään hallintosäännössä.
Hallintosäännön (1.8.2021 alk.) 109 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja voidaan
tarkastaa sähköisesti. Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua
tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta
kokouksessa. 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää pitää pöytäkirjansa tarkastamisen
jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla kokouskutsussa ilmoitettuna aikana.
Jos pöytäkirjaa ei ole tarkastettu kokouskutsussa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä,
uudesta ajankohdasta ilmoitetaan verkkosivuilla. Pöytäkirjan voi tarkastaa sähköisesti
käytettävissä olevilla menetelmillä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

8/2021
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§ 219
Kunnan ilmoitusmenettelystä päättäminen
MUODno-2021-398
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kuntalain mukaan kunnan ilmoitusten julkaisemisessa hyödynnetään sähköistä
toimintaympäristöä. Ilmoituskanava on yleinen tietoverkko eli kunnan verkkosivut.
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä
tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta
muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä
mainitun ajan kuluttua.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan
verkkosivuilla.
Lisäksi ilmoituksia voi julkaista harkinnan mukaan tarkoitukseen soveltuvissa
sanomalehdissä, ilmoitustauluilla ja kuntatiedotteessa.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus, § 231,23.11.2020
Kunnanvaltuusto, § 52,14.12.2020
Kunnanhallitus, § 220, 28.06.2021
§ 220
Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
MUODno-2020-127
Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 231
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 ote Raahen KV 26.10.2020 § 68 (1).pdf
Raahen kaupunginvaltuusto haastaa päätöksellään 26.10.2020 § 68 valtuustot
tekemään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu.
Haasteessa todetaan, että kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina kovasti
keskusteluissa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Huolta kannetaan kouluissa ja vapaa-
aikana tapahtuvasta väkivallasta, kiusaamisesta ja ahdistelusta.
”Me, Raahen kaupunginvaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa turvallista ja
välittävää koulua sekä samalla punomassa läpi Suomen ulottuvaa turvaverkkoa, ettei
kukaan lapsi ja nuori joutuisi koulukiusaamisen tai kouluväkivallan uhriksi. Tätä
edistämme kantamalla omia lapsia laajempaa, yhteisöllistä vastuuta. Raahelaisena
päättäjänä ja aikuisena tahdon kantaa vastuuta, kysyä, puuttua, antaa luvan puhua ja
kuuntelen. Kyse on ennen kaikkea vastuullisesta asenneilmapiirin muutoksesta sekä
laajemmasta yhteisöllisestä vastuusta lapsista ja nuorista. Tahdomme myös
valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa
toimintatapaa, vaikka olisimme asioista eri mieltä. Tämän tahdonilmauksen ja kutsun
vahvistamme jatkossa aina valtuustokauden alussa.
Lisäksi kutsumme tällä haasteella tähän tärkeään tehtävään (turvallisen koulun
rakentamiseksi) kaikki raahelaiset sekä kaikki Suomen kuntien valtuustot ja samalla
haastamme teidät myös toimimaan esimerkkinä sekä haastamaan oman kunnan
asukkaat mukaan.” (Raahen KV 26.10.2020 § 68)

Esityslistan ohessa toimitetaan Raahen valtuuston päätös haasteesta.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muonio
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ottaa esitetyn haasteen vastaan, kutsuu mukaan kaikki kuntalaiset ja sitoutuu
jatkamaan haasteessa esitettyä työtä kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja
estämiseksi,
tahtoo valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia
kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä
tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa.
Päätös
Hallitus keskusteli aiheesta ja haasteen toimeenpanosta.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 14.12.2020, § 52
Oheismateriaali
1 ote Raahen KV 26.10.2020 § 68 (1).pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muonio
ottaa esitetyn haasteen vastaan, kutsuu mukaan kaikki kuntalaiset ja sitoutuu
jatkamaan haasteessa esitettyä työtä kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja
estämiseksi,
tahtoo valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia
kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä
tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Kunnanhallitus, 28.06.2021, § 220
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto päätti 14.12.2020 § 52 hyväksyä Raahen kaupungin haasteen:
Tehdään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu.
Haasteessa todetaan, että kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina kovasti
keskusteluissa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Huolta kannetaan kouluissa ja vapaa-
aikana tapahtuvasta väkivallasta, kiusaamisesta ja ahdistelusta.
”Me, Raahen kaupunginvaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa turvallista ja
välittävää koulua sekä samalla punomassa läpi Suomen ulottuvaa turvaverkkoa, ettei
kukaan lapsi ja nuori joutuisi koulukiusaamisen tai kouluväkivallan uhriksi. Tätä
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Kunnanhallitus
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edistämme kantamalla omia lapsia laajempaa, yhteisöllistä vastuuta. Raahelaisena
päättäjänä ja aikuisena tahdon kantaa vastuuta, kysyä, puuttua, antaa luvan puhua ja
kuuntelen. Kyse on ennen kaikkea vastuullisesta asenneilmapiirin muutoksesta sekä
laajemmasta yhteisöllisestä vastuusta lapsista ja nuorista. Tahdomme myös
valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa
toimintatapaa, vaikka olisimme asioista eri mieltä. Tämän tahdonilmauksen ja kutsun
vahvistamme jatkossa aina valtuustokauden alussa.
Lisäksi kutsumme tällä haasteella tähän tärkeään tehtävään (turvallisen koulun
rakentamiseksi) kaikki raahelaiset sekä kaikki Suomen kuntien valtuustot ja samalla
haastamme teidät myös toimimaan esimerkkinä sekä haastamaan oman kunnan
asukkaat mukaan.” (Raahen KV 26.10.2020 § 68)
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muonio
ottaa esitetyn haasteen vastaan, kutsuu mukaan kaikki kuntalaiset ja sitoutuu
jatkamaan haasteessa esitettyä työtä kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja
estämiseksi,
tahtoo valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia
kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä
tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja totesi, että haaste on otettu vastaan, mutta konkreettisia toimenpiteitä
koulurauhan takaamiseksi tulee tehdä ja vastuu siitä siirtyy uudelle valtuustolle.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 221
Kukaslompolonvaaran asemakaava
MUODno-2021-402
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi-Pekka Tammilehto
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
tekninen johtaja
Metsähallitus on lähestynyt Kukaslompolonvaaran matkailupalveluita mahdollistavan
asemakaavan laatimisen käynnistämisellä. Kunnan ja maanomistajan välisissä
keskusteluissa tarkoituksenmukaisimmaksi kaavamuodoksi on tarkentunut
asemakaava.
Kaavamuutoksen käynnistämiseksi laadittava sopimus koskee valtion omistamia
kiinteistöää Eteläinen valtionmaa 498-893-11-1 (n. 134 ha). Kukaslompolonvaaran
alueella on voimassa Ylläksen osayleiskaava.
Metsähallituksen tavoitteena on kaavoittaa asemakaavana alueelle matkailua
palvelevia alueita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa mm. taidestudio, autotalli ja
varastorakennus, rantasauna, perinteinen kota, sauna, 5 kpl huvilakokonaisuuksia,
taidepuisto 10 ha. Lisäksi maanomistaja haluaa selvittää, voidaanko alueen
eteläpuolelle sijoittaa lomarakennuksia / matkailua palvelevia rakennuksia.
Kokonaisrakennusoikeus enintään 10 000 kem2.

Käynnistämissopimuksessa sovitaan, että maanomistaja vastaa asemakaavan
laatimisesta aiheutuvista kustannuksista ja asemakaavan valmistelun yhteydessä
vaadittavien selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista kunnan kaavoitustaksan
mukaisesti.
Asemakaavasta sopijapuolille koituvan hyödyn sekä kaavan toteuttamiskustannusten
jako tapahtuu myöhemmin tehtävän maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n mukaisen
maankäyttösopimuksen mukaisesti.
Sopimusluonnos toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Kukaslompolonvaaran asemakaavoituksen
käynnistämissopimuksen hyväksymistä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus, § 147,10.05.2021
Kunnanvaltuusto, § 16,24.05.2021
Kunnanhallitus, § 222, 28.06.2021
§ 222
Kirkonkylän asemakaavan muuttaminen korttelin 124 a:n osalta
MUODno-2021-222
Kunnanhallitus, 10.05.2021, § 147
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi-Pekka Tammilehto
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
tekninen johtaja
XXXXX XXXXXXX ja ********* ovat tehneet ostotarjouksen Muonion kirkon kylän
asemakaavan korttelin 124 a tontista. Kaupan yhdeksi ehdoksi on määritelty tontin
kaavamuutos, jolla tavoitellaan tontin tehokkuusluvun nostoa (e=0,20 -> e=0,50)
ja tontin käyttötarkoituksen muuttaminen palvelurakennusten alueeksi.
Kunnanhallitus esittää 26.4.2021 § 117 valtuustolle ostotarjouksen hyväksymistä.
Kaavoituksen käynnistämissopimuksen perusteeksi sovelletaan Kuntaliiton mallia.
Kaavamuutoksen kustannuksista vastaavat kaavamuutoksen hakijat.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutoksen käynnistämisen
Kirkonkylän asemakaavan korttelissa 124 a.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Päätöksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään tauko 16.33-16.45.
Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi paikalla olevan samat
henkilöt kuin ennen taukoa.

Kunnanvaltuusto, 24.05.2021, § 16
Oheismateriaali
1 kartta 124a

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutoksen käynnistämisen
Kirkonkylän asemakaavan korttelissa 124a.
Päätös
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Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Kunnanhallitus, 28.06.2021, § 222
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi-Pekka Tammilehto
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
tekninen johtaja
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 24.5.2021 § 16 Muonion kirkonkylän
asemakaavamuutoksen käynnistämisen korttelin 124 a osalta.
Kaavoituksen käynnistämiseksi laaditaan sopimus, josta luonnos on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituksen käynnistysopimusluonnoksen (Muonion
kirkonkylän asemakaavamuutoksen korttelin 124 a).
Hallitus valtuuttaa kunnan- ja hallintojohtajan tekemään siihen teknisluontoisia
tarkistuksia.
Kokouskäsittely
Minna Back-Tolonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
(hallintolaki 28.1 § asianosainen).
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Esteellisyys
Minna Back-Tolonen
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§ 223
Maanvuokrasopimus kiinteistöstä Pelastuslaitos
MUODno-2021-399
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko, Jussi-Pekka Tammilehto
katri.rantakokko@muonio.fi, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
hallintojohtaja, tekninen johtaja
Koy Lapin Paloasemat (3219154-2) /Suomen Kuntakiinteistöt Oy on toimittanut
hakemuksen, jolla se ilmoittaa haluavansa vuokrata kiinteistön 498–401–16–43
Pelastuslaitos.
Lapin liiton pelastuslautakunta on 1.6.2021 § 45 valinnut Muonion
vuokrapaloasemahankkeen toteuttajiksi RaveRakennus Oy:n ja Suomen
Kuntakiinteistöt Oy:n.
Kunnanvaltuusto päätti 8.3.2021 § 5 kiinteistön Pelastuslaitos kauppa- ja
maanvuokrahinnoista. Vuosivuokraksi päätettiin 6 % myyntihinnasta (5 100 euroa) ja
kunnanhallitus valtuutettiin laatimaan maanvuokrasopimus em. vuosivuokralla ja
päättämään muista sopimuksen ehdoista.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen Koy Lapin Paloasemat kanssa
1.7.2021–31.12.2060 oheisen luonnoksen mukaisesti.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
Koy Lapin Paloasemat, Lapin Pelastuslaitos, tekninen osasto
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§ 224
Poikkeamishakemus
MUODno-2021-383
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi-Pekka Tammilehto
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 224 § kartta poikkeaminen 20210628 .pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 224 § yhteenveto poikkeaminen 20210628.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kiinteistön 498-401-13-26 Autio määräalan (n. 5 100 m²) omistaja hakee lupaa poiketa
maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä; rakennusta ei saa rakentaa vastoin
asemakaavaa (rakentamisrajoitus). Yksikerroksinen seurakuntatalo (420 m²) halutaan
muuttaa rivitaloksi (10 huoneistoa).
Poikkeamislupahakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Muonion kirkonkylän
asemakaavan YK-alueella korttelissa 117 ja tontilla 3, ETRS-TM35FIN N: 7542027 E:
360908.
Hakija on perustellut hakemustaan mm. seuraavasti:
Haetaan poikkeamista nykyisestä kaavan käyttötarkoituksesta YK, jotta voidaan
sijoittaa tontille asuntoja. Haetaan myös kaavamuutosta.
Rajanaapureilla ei ole huomautettavaa rakennushankkeen johdosta.
Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuksen
tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden
käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tai
rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin
aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171.2 §).
Alueella on vireillä kuntakeskuksen osayleiskaava, jossa tontti on merkitty AL-alueeksi.
Ympärillä on vakituiseen asuinkäyttöön olevia rakennuksia (rivitalo, omakotitaloja,
asuinliikerakennus), sekä kunnan ja seurakunnan käytössä olevia rakennuksia, joissa
on myös asuntoja. Vakituisen asumisen voidaan katsoa sopivan ympäristöön. Tontin
kokoa (5 100 m²) voidaan pitää riittävänä vakituiseen asumiseen ja tarvittavat tilat
piha-alueelle voidaan järjestää (esim. autopaikat, jätehuollon tilat). Kunnallistekniikka
on alueelle valmiiksi rakennettuna.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain 58.1 §:stä
yksikerroksinen seurakuntatalon (420 m²) muuttamiseksi rivitaloksi. Muut
rakentamiseen liittyvät asiat määritellään rakennusluvituksen yhteydessä.
Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen antopäivästä.
Päätöksestä hakijalta peritään 650 euroa ja naapurin kuulemisesta 45 euroa
/naapuri rakennusvalvontataksan mukaisesti.
Päätös annetaan 9.7.2021 julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta
antopäivästä lukien.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
hakija, Lapin ELY-keskus, tekninen osasto
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§ 225
Lausuntopyyntö jäsenkunnille toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022–2024 ja
talousarviota vuodelle 2022 varten
MUODno-2021-248
Valmistelija / lisätiedot:
Henri Muotka
henri.muotka@muonio.fi
vs. sosiaalijohtaja
Lapin Sairaanhoitopiiri varaa perussopimuksen 18 §:n mukaisesti jä sen kunnille
mahdollisuuden antaa lausuntoja ja esityksiä toiminta- ja taloussuunnitelman
valmisteluvaiheessa.Toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhtymävaltuuston
hyväksymiä strategisia linjauksia. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on
22.5.2019 § 79 antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua varten vuosille
2020 – 2022 jatalousarvion 2020 laatimista varten.
Sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmaa
vuosille 2022 – 2024 ja talousarviota vuodelle 2022 varten sekä varaa
perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnille tilaisuuden esityksen tekemiseen
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Lausunnot ja esitykset pyydetään
toimittamaan Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle viimeistään
30.6.2021.
Vs. sosiaalijohtaja on laatinut pyydetyn lausunnon.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Lapin sairaanhoitopiirin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-
2024 vaikuttavat maltillisilta. Kiitettävää on, että Lapin keskussairaalan
laajennusinvestoinnin aiheuttamaa kustannusten kasvua tavoitellaan leikattavan ja
taloutta tasapainotettavan muuten kuin jäsenkuntalaskutusta kasvattamalla.
Läpilaskutettavien ostopalveluiden arvioitu 5% kasvu kuitenkin
huolettaa. Kustannusten hillitsemiseksi tulisi palveluketjujen
kehittämistyön tiivistäminen yhdessä kunnan kanssa ikäihmisten palveluiden ja
erityisesti kotipalvelun kohdalla olla tulevan talousarviokauden keskiössä.
Lisäksi päihde- ja mielenterveyspalveluiden palveluketjujen kehittämistyön jatkaminen
ja saatavuuden turvaaminen. Palvelujen saatavuutta tulisi erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon osalta vahvistaa erikoisosaamisen jalkauttamisella ja
etävastaanottoa kehittämällä.
Kokouskäsittely
Hallitus keskusteli mm. läpilaskutettavien kustannusten noususta sekä
erikoissairaanhoidon kustannusten laskutuksen ennakoitavuuden puutteesta.
Päätös

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
LSHP
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§ 226
Kutsu mukaan Suomen kulttuurirahaston toimintaan
MUODno-2021-381
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Enbuska-Mäki
laura.enbuska-maki@muonio.fi
kunnanjohtaja
Suomen Kulttuurirahasto on kutsunut kunnanjohtajan kannatusyhdistyksen jäseneksi.
Suomen Kulttuurirahasto sr muodostuu Säätiöstä (perustettu 1939) ja sen
Kannatusyhdistyksestä (perustettu 1937). Säätiö koostuu keskusrahastosta ja 17
maakuntarahastosta.
Säätiön 12-jäseninen hallitus edustaa monipuolisesti tieteen, taiteen, yhteiskunnan ja
talouselämän tuntemusta. Se vastaa Kulttuurirahaston hallinnosta sekä apurahojen
myöntämisestä asiantuntijoiden suositusten perusteella. Hallitus kokoontuu 8–10 kertaa
vuodessa. Rutiinipäätösten lisäksi hallitus keskustelee aktiivisesti ja päättää suurista
tukikohteista.
Talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelee raha-asiain toimikunta, jonka enemmistö on
hallituksen jäseniä. Se myös päättää omaisuuden sijoittamisesta hallituksen hyväksymän
sijoitussuunnitelman mukaisesti.
Säätiön hallintoneuvosto on Kulttuurirahaston korkein valittu hallintoelin. Siihen kuuluu
27 jäsentä, joista 15 valitsee Kannatusyhdistyksen kevätkokous ja loput jäsenet
hallintoneuvosto itse. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet sekä hyväksyy mm.
talousarvion ja tilinpäätöksen.
Kannatusyhdistys tukee henkisesti ja taloudellisesti Suomen Kulttuurirahaston säätiötä
mm. levittämällä tietoa Kulttuurirahaston toiminnasta. Sen johtokuntaan kuuluu 3–7
jäsentä. Johtokunta suunnittelee yhdistyksen toimintaa ja kutsuu sen jäseniksi
suomalaisessa kulttuurityössä ansioituneita henkilöitä. Nykyisin jäseniä on noin 2 200.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy, että kunta liittyy Suomen kulttuurirahaston
kannatusyhdistyksen jäseneksi sillä edellytyksellä, että tästä ei koidu kunnalle
taloudellisia kustannuksia.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
Suomen kulttuurirahaston säätiö
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§ 227
Lapin liiton hanke: vuoden 2021 digikannustin
MUODno-2021-288
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Valtiovarainministeriö on avannut vuoden 2021 digikannustin haun, joka on avoinna
4.5.2021 asti. Vuoden 2021 digikannustin haussa, kunnat voivat hakea yhdessä toisten
kuntien kanssa haettavaksi seuraavia kokonaisuuksia :
1. Kuntien toiminnan ja palveluiden digitalisaation kehittäminen rakennetun
ympäristön toimialalla
2. Digitaalisen turvallisuuden edistäminen kuntien toiminnan ja johtamisen
jatkuvuuden varmistamiseksi.
Lapin liitto on saanut alustavasti 11 kunnalta kiinnostuksen hankehaun teemoja
kohtaan, ja on ilmoitetun kiinnostuksen pohjalta rakentanut hankehakemuksen.
Tulevaa vuoden 2021 digikannustin hakua on käsitelty niin kunnanjohtajaverkostossa
(22.3), kuin tämän tiimoilta on pidetty kaksi ideointi- ja hankehaku workshoppia, joihin
kiinnostuksensa ilmaisseilla kunnilla oli mahdollisuus osallistua 21 ja 22.4.
Kuntatyöverkosto on myös kokouksessaan 29.4 käsitellyt hankehakua. Lapin liiton
tavoittelemassa hankekokonaisuudessa kuntien omarahoitusosuus olisi noin 90 000-
105 000 euroa (15 % rahoituksesta). Mikäli hanketta päätyy hakemaan 11 kuntaa, on
kuntakohtainen rahoitusosuus tällöin noin 4 406 euroa vuodessa (vuonna 2022 ja
2023) tai aloitusajan kohdasta riippuen 3 000 euroa vuodessa (2021, 2022 ja 2023).
Kuntien omarahoitusosuutta voitaisiin myös kattaa tuntikirjanpitoon perustuvalla
työpanoksella.
Hanke on suunnattu tukemaan ja helpottamaan kuntien ja maakunnan
johtoryhmätyöskentelyä digitalisoituvassa toimintaympäristössä, jossa tietoturvan
ohella myös toimintamallit, tiedon hyödyntäminen ja sen jakaminen ovat
murroksessa. Valittujen teemojen kautta pyritään lisäämään kuntienvälistä yhteistyötä
ja yhteisiä toimintamalleja, joiden avulla digitaalisessa toimintaympäristössä tehtävä
työ lisää mm.kuntien ennakointikyvykkyyttä.
Yleishallinto on keskustellut resurssien riittävyydestä em. hankkeen suhteen. On
päädytty ratkaisuun, että Muonion kunta ei ole mukana em. yhteishankkeessa vuosina
2021-2023, vaikka hankkeen periaatteet ovat kannatettavia ja hyviä.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että kunta ei osallistu Lapin liiton kuntien digikannustin-
hankkeeseen.
Päätös

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
Lapin liitto
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Kunnanhallitus, § 158,10.05.2021
Kunnanhallitus, § 228, 28.06.2021
§ 228
Lapin Sote-uudistuksen väliaikaishallinto
MUODno-2021-221
Kunnanhallitus, 10.05.2021, § 158
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Sote-rakenneuudistus Lapissa-hankkeessa valmistaudutaan sote-uudistuksen
toimeenpanosta vastaavaan toimielimen muodostamiseen osana hankekokonaisuutta
riippuen siitä, miten uudistus valtakunnallisesti etenee. Lait ovat edenneet
eduskunnan käsittelyyn ja Lapin hyvinvointialueella tulee valmistautua asteittain
toimeenpanon valmisteluun.
Eduskunnassa valmistellaan tulevaa sote-uudistuksen lainsäädäntöä. Valtioneuvosto
on antanut 8.12.2020 esityksen hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta. Ehdotuksen
mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin lakien hyväksymisen ja vahvistamisen
jälkeen. Lait tulisivat voimaan porrastetusti, hallituksen tavoiteaikataulun mukaisesti
osa 1.7.2021 ja viimeiset 1.1.2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.
Sote:n ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtäminen 1.1.2023 hyvinvointialueille
edellyttää aktiivista valmistelua heti lakien voimaantulon jälkeen, jotta
palveluntuotanto kyetään turvaamaan heti vuoden 2023 alusta. Tämän johdosta
ehdotetaan, että hyvinvointialueesta annettavan lain 2 §:ssä tarkoitetut
hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 1.7.2021. Tämän
ajankohdan ja 1.3.2022 välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi
väliaikainen valmistelutoimielin.
Voimaanpanolain 8 § 2. mom. mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on
valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa
toiminnasta ja taloudesta.
Lapin liitto toteaa 14.4.2021 saapuneella kirjeellä, että sote-rakenneuudistuksen
työvaliokunnassa sekä poliittisessa ohjausryhmässä on valmisteltu ja käsitelty
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (Vate) asettamista,
hallinnoijaorganisaatiota ja väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoa.
Kuntia ja muita sote-uudistusta koskevia organisaatioita pyydetään hyväksymään
esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta ja kokoonpanosta sekä
nimeämään edustajat väliaikaiseen valmistelutoimielimeen ajalle 1.7.2021–1.1.2023.
Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista
tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:
1.
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1. selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle
ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja –sopimuksiksi
2. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden
selvittämiseen
3. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien
ja velvollisuuksien selvittämiseen
4. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista
tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
5. valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä
tilintarkastajan valintaa
6. päättää hyvinvointialueen 2021–2022 talousarvioista
7. osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
8. valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen
välittömästi liittyvät asiat.
Päätös tarvitaan jokaisesta kunnasta, vaikka kuntaa edustaisikin yhteisesti sovittu
toisen kunnan edustaja ja päätöksessä tulee käsitellä kaikkia neljää eri asiakohtaa:
1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa maakuntahallitus.
2. Väliaikaisen valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio on Lapin liitto
3. Hyvinvointialueen kunnista nimetään voimaanpanolain 8 § 3 mom. mukaan
yhteensä seitsemän jäsentä seutukunnittain siten, että edustajista neljä jäsentä
on sosiaali- ja kolme perusterveydenhuollosta
Itä-Lapin seutukunta
Kemi-Tornion seutukunta
Pohjois-Lapin seutukunta
Rovaniemen seutukunta
Torniolaakson seutukunta
Tunturi-Lapin seutukunta.
Alueen suurin sairaanhoitopiiri vastaa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta ja
sairaanhoitopiireistä nimetään yhteensä neljä jäsentä, joista kaksi Lapin ja kaksi Länsi-
Pohjan sairaanhoitopiiristä. Lisäksi yksi edustaja erityishuoltopiiristä, pelastustoimesta
ja saamelaiskäräjiltä kustakin.
Jokaiselle jäsenelle nimetään varajäsen ja lisäksi henkilöstöjärjestöjen yksi yhteinen
edustaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus väliaikaisen valmistelutoimielimen
kokouksissa.
Väliaikaistoimielimen jäsenten tulee varautua käyttämään elokuusta 2021 alkaen
vähintään 50 % työajastaan väliaikaistoimielimen työhön ja varajäsenillä tulee olla
valmius työajan käyttämiseen myös.
4. Kuntia, sairaanhoitopiirejä, erityishuoltopiiriä, pelastuslaitosta, Saamelaiskäräjiä
ja henkilöstöjärjestöjä pyydetään käymään tarvittavat seutukuntakohtaiset
neuvottelut ja esittämään edustajansa väliaikaistoimielimeen em. kokoonpanon
mukaisesti. Esitettävien edustajien tulee olla ko. organisaatioiden viranhaltijoita,
joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Esityksessä
toivotaan huomioitavan myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemuksen
lisäksi talouden, hallinnon ja henkilöstöasioiden asiantuntemus.
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Ehdotuksessa tulee olla alueen priorisoimassa järjestyksessä varsinaiseksi
varajäseneksi sekä mies- että naisehdokas.

Tunturi-Lapin kunnanjohtajat ovat neuvotelleet seutukunnan edustajien
nimeämisestä ja päätyivät esittämään jäseneksi Kittilän kunnan perusturvajohtaja
Sirkka-Liisa Ollia ja varajäseneksi Kolarin kunnan perusturvajohtaja Johanna Kiiliä.
Oheismateriaalina Lapin Liiton pyyntö väliaikaisen valmistelutoimielimen
asettamiseksi liitteineen.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1.
2.
3.
4.

todeta, että väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa maakuntahallitus,
todeta, että valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio on Lapin liitto,
todeta, että väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano on perusteltu
esittää, että väliaikaistoimielimeen Tunturi-Lapin seutukunnasta nimetään
varsinaiseksi jäseneksi Kittilän kunnan perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli ja
varajäseneksi Kolarin kunnan perusturvajohtaja Johanna Kiili.

Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanhallitus, 28.06.2021, § 228
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Enbuska-Mäki
laura.enbuska-maki@muonio.fi
kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päätti 10.5.2021 § 158 esittää Lapin sote-uudistuksen väliaikaiseen
valmistelutoimielimeen Tunturi-Lapin seutukunnasta varsinaiseksi jäseneksi Kittilän
kunnan perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Ollin ja varajäseneksi Kolarin kunnan
perusturvajohtaja Johanna Kiilin.
Sittemmin Lapin sote-uuudistuksen hankejohtaja on lähestynyt Lapin kuntia
nimeämisiin liittyen; väliaikaisessa valmistelutoimielimessä tulee huomioida tasa-
arvolain vaatimukset. Alkuperäisessä kirjeessä koskien vaten asettamista on maininta,
että ehdotuksessa tulee olla alueen priorisoimassa järjestyksessä varsinaiseksi ja
varajäseneksi sekä mies- että naisehdokas.Tämä oli jäänyt huomioimatta Tunturi-
Lapin seutukunnan jäsenen nimeämisessä. Tunturi-Lapin kunnanjohtajat ovat käyneet
varajäsenasiasta yhteisen keskustelun.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus esittää, että Lapin sote-uudistuksen väliaikaiseen
valmistelutoimielimeen nimetään Tunturi-Lapista varajäseneksi Muonion kunnan vs.
sosiaalijohtaja Henri Muotka.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
Lapin liitto, Enontekiö, Kittilä, Kolari, sosiaalilautakunta, vs. sosiaalijohtaja
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§ 229
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Kunnanvaltuuston kokous pidettiin 21.6.2021. Valtuusto päätti seuraavista asioista:
§ 27 Vaalikelpoisuuden menettäminen
§ 28 Hallintosääntöuudistuksen hyväksyminen
§ 29 Virkojen perustaminen 1.8.2021
§ 30 Rakennusvalvontataksan tarkistaminen
§ 31 Maanostosta päättäminen, Rautionmukka keskustan asemakaavan korttelin
36 rakennuspaikka 3
§ 32 Kiinteistön myymisestä päättäminen, Leevilä (498-402-1-24)
§ 33 Kiinteistön myymisestä päättäminen, Tievanjänkkä (489-401-2-40)
§ 34 Kiinteistön myymisestä päättäminen, Tupala (498-401-1-52)
§ 35 Talousarviomuutoksesta päättäminen (määrärahasiirto Käkinivan ranta-
asemakaavan toteuttamiseen)
Kokouksesta laadittu pöytäkirja lisätään kunnan verkkosivuille nähtäväksi 29.6.2021 ja
valitusaika päättyy 6.8.2021.
Lainsäädäntö
Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta
ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten
lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia
viipymättä uudelleen käsiteltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy
päätöksessään, hallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko
täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä
täytäntöön sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen.
Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuutta, mutta
täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi.
Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen
oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, että
täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei valituksen
menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.
Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuuston
kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 143 §:n mukaan
täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytäntöönpano on
virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa valituksenalaisen päätöksen
lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös täytäntöönpanokelpoinen ennen
lainvoimaa.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston kokouksen 21.6.2021 päätökset ovat
lainmukaisia ja päättää panna ne täytäntöön, kun ne ovat lainvoimaisia.
Päätös
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Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 230
Uusien avoimien virkojen määräaikainen hoitaminen
MUODno-2021-380
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto päätti 24.5.2021 § 21 hyväksyä uuden organisaatiorakenteen
1.8.2021 alkaen (organisaatiomalli, palvelurakenne sekä johtamis- ja
viranomaisrakenne).
Organisaatiouudistusvalmistelussa ja yhteistoimintamenettelyneuvotteluissa todettiin,
että kunnan palveluiden järjestämisen vuoksi tulisi perustaa viisi (5) uutta virkaa
1.8.2021 alkaen: kehittämispäällikkö, kiinteistöpäällikkö, avopalveluiden vastaava,
tehostetun palveluasumisen vastaava ja työllisyysvastaava.
Hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto perusti uudet virat 21.6.2021 § 29.
Virat julistetaan haettaviksi ja täytetään mahdollisimman pian alkusyksyllä, mutta sitä
ennen palvelujen turvaamiseksi nykyisten toimenhaltijoiden tulisi hoitaa avoimena
olevia virkoja virkaa tekevinä.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ottaa1.8.2021 alkaen avoimia virkoja hoitamaan
vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila
vt. kiinteistöpäällikkö Juha Vainio
vt. avopalveluiden vastaava Kati Korva
vt. tehostetun palveluasumisen vastaava Kati Sirkka ja
vt. työllisyysvastaava Annika Muotka.
Palvelussuhteiden muut ehdot säilyvät ennallaan.

Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
asianosaiset, palkkahallinto, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, tekninen osasto,
sosiaaliosasto
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Tekninen lautakunta, § 39,25.05.2021
Kunnanhallitus, § 231, 28.06.2021
§ 231
Siistijän toimen perustaminen
MUODno-2021-225
Tekninen lautakunta, 25.05.2021, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Virkkunen
sari.virkkunen@muonio.fi
toimistosihteeri
Vuoden 2021 talousarviossa on siivouspalvelut siirretty kustannuspaikalle 4300.
Siivouspalvelun tuottamisesta aiheutuvat menot kirjataan keskitetysti tuolle
kustannuspaikalle ja toteutuneet kustannukset laskutetaan neljän kuukauden välein
hallintokunnilta.
Palveluasumisyksikön valmistuttua kesäkuun lopussa, tulee siivouspalveluun yhden
siistijän lisätarve.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt tämän vuoden talousarvioon 15 000 euron
määrärahan palveluasumisyksikköön sisäisen siivouspalvelun hankintaan.
Hallintosäännön 20 § mukaan kunnanhallitus päättää uuden toimen perustamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta toteaa siivouspalvelun henkilöstömäärän riittämättömäksi
palveluasumisyksikön valmistuttua ja esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa
uuden siistijän toimen.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.

Kunnanhallitus, 28.06.2021, § 231
Tekninen lautakunta toteaa 25.5.2021 § 39 päätöksessä siivouspalvelun
henkilöstömäärän riittämättömäksi palveluasumisyksikön valmistuttua ja esittää
kunnanhallitukselle, että se perustaa uuden siistijän toimen.
Ravitsemispäällikkö on toimittanut lisää tietoja siistijän toimen perusteisiin:
hinnoittelutunnus: 08SII070 (1 854,28 euroa)
TVA 243,35 euroa, tehtäväkohtainen palkka 2 097,63 euroa/kk.
työaikamuoto: yleistyöaika
kelpoisuus: koulutus, ammattitutkinto tai riittävä työkokemus.
Ehdotus
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Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus perustaa siistijän toimen 1.8.2021 alkaen
palkkahinnoittelutunnus KVTES:in mukaan 08SII070
TVA 234,35 euroa, tehtäväkohtainen palkka 2 097,63 euroa/kk
yleistyöaika
kelpoisuus: koulutus, ammattitutkinto tai riittävä työkokemus.
Kokouskäsittely
Hallitus keskusteli kustannusvertailun selvittämisestä ostopalvelun ja oman toiminnan
välillä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
tekninen toimisto, palkanlaskenta, hallinto- ja henkilöstösuunittelija
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§ 232
Sovintosopimuksen laatiminen
MUODno-2020-116
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Pinola
matti.pinola@muonio.fi
hallinto- ja henkilöstösuunnittelija
XXX XXX on toiminut henkilökohtaisena avustajana vuoden 2019 syyskuusta alkaen.
Koronapandemian aikana hän työskenteli sosiaalitoimessa omaishoitajien
tukitehtävissä avustaen mm. hoidettavien päivittäisissä toimissa, ulkoiluissa ja muissa
tukitoimissa, koska palveluasumisyksiköissä työskentely ei ollut mahdollista.
Sosiaalitoimi on sopinut työntekijän kanssa suullisesti kuukauden määräaikaisen
sopimuksen kyseisestä työtehtävästä 6.4.2020 alkaen. Kuukauden jälkeen on sovittu
uudesta kolmen kuukauden määräaikaisesta sopimuksesta niin ikään suullisesti,
koska tapaamista on ollut hankala järjestää mm. koronasta johtuen. Työntekijä on
jäänyt 19.7.2020 pois töistä yhdessä työnantajan kanssa sovitulla tavalla seitsemäksi
viikoksi.
Työntekijä on palvelussuhteensa aikana pyytänyt toistuvasti määräaikaisista
työsuhteista kirjallisia työsopimuksia, joita hänelle ei ole kuitenkaan toimitettu
työsuhteen aikana. Kirjalliset työsopimukset aiemmista työsuhteista työntekijä on
saanut vasta jäädessään pois töistä. Ennen töistä pois jäämistä työntekijä on sopinut
16.7.2020 sosiaalityöntekijän kanssa käydyssä keskustelussa suullisesti uudesta
työsuhteesta siten, että kokoaikainen kolmen kuukauden määräaikainen työsuhde
alkaisi 8.9.2020.
Syksyllä ennen työsuhteen alkamista työntekijä on pyrkinyt saamaan itselleen uuden
sopimuksen 8.9.2020 alkavasta työsuhteestaan kirjallisesti, mutta sosiaalityöntekijä on
ilmoittanut, että hoidettavien tuentarpeen muuttumisen vuoksi töitä ei olekaan
tarjota. Korvaavana työnä on järjestetty viiden päivän sijaisuus palvelukeskus
Marjapaikassa sekä tämän jälkeen tarjottu yksittäisiä päiviä sijaisuuksina.
Työntekijä on pyrkinyt selvittämään asiaa syksyllä 2020 sosiaalitoimen kanssa, ja
ilmoittanut vaativansa työsuhteen perusteettoman päättämisen vuoksi palkkaa 3
kuukauden ajalta. Työntekijä on toimittanut lopulta hallintojohtajan ohjeistuksen
mukaisesti kirjaamoon 16.11.2020 sähköpostiviestin, jossa pyytää asian selvittämistä
ja asian ratkaisemista neuvottelemalla.
Asiaa on selvitetty hallinto-osastolla ja asiassa saadun selvityksen perusteella
esitetään, että kunta laatii kyseisen työntekijän kanssa sovintosopimuksen työsuhteen
perusteettomasta päättämisestä ja siihen liittyvästä korvauksesta. Perusteluna
sovintosopimuksen tekemiselle on, että kyseisen henkilön kanssa tehdyt aiemmat
suulliset sopimukset ovat olleet luonteeltaan samanlaisia kuin 8.9.2020 alkamaan
sovittu työsopimus. Kunnassa ei pääsääntöisesti käytetä suullisia työsopimuksia, vaan
työsuhteesta tulee sopia kirjallisesti. Käsiteltävässä asiassa voidaan kuitenkin lain ja
oikeuskäytännön perusteella tulkita kyseessä olleen suullinen työsopimus, joka on
perusteettomasti päätetty.
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Lainsäädäntö
Työsopimuslain 1.luvun 3 §:n mukaan työsopimus voidaan tehdä suullisesti,
kirjallisesti tai sähköisesti. Saman lain 2.luvun 4 §:n mukaan työnantajan on annettava
työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen
määräajan, kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen
palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, jolleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta
työsopimuksesta.
Työsopimuslain 12.luvun 2 §:n mukaan työnantaja, joka on laissa säädettyjen
perusteiden vastaisesti päättänyt työsopimuksen, on määrättävä maksamaan
korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Yksinomaisena
korvauksena on suoritettava vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka.
Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan työsopimuksen päättämisen syystä
riippuen huomioon työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion menetys,
määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, työsuhteen kesto, työntekijän ikä
ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä,
työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä, työntekijän itsensä antama aihe
työsopimuksen päättämiseen, työntekijän ja työnantajan olot yleensä sekä muut
näihin rinnastettavat seikat. Korvausta määrättäessä on otettava huomioon
mahdollinen samasta teosta yhdenvertaisuuslain nojalla tuomittu hyvitys.
Työsopimuslain 12.luvun 3 §:n perusteella 2 §:n mukaan määrätystä korvauksesta siltä
osin kuin se on korvausta työntekijälle ennen tuomion julistamista tai antamista
menetetyistä työttömyydestä johtuvista palkkaeduista, on vähennettävä:
1. 75 prosenttia työntekijälle kyseiseltä ajalta maksetusta
työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetusta ansioon suhteutetusta
työttömyyspäivärahasta;
2. 80 prosenttia työntekijälle kyseiseltä ajalta maksetusta työttömyysturvalaissa
tarkoitetusta peruspäivärahasta; sekä
3. työntekijälle kyseiseltä ajalta työttömyysturvalain nojalla maksettu
työmarkkinatuki.
Jos työnantajan korvausvelvollisuudesta tehdään sopimus, siinä on erikseen
mainittava 2 §:n nojalla sovittu kokonaiskorvaus sekä siihen sisältyvä työntekijälle
työttömyydestä johtuvista, ennen sopimuksen tekemistä menetetyistä palkkaeduista
maksettava korvaus. Korvauksesta on tehtävä vähennys noudattaen, mitä 3 §:n 1 ja 2
momentissa säädetään. Työnantaja vastaa siitä, että korvauksesta vähennetty
rahamäärä suoritetaan työttömyysvakuutusrahastolle tai Kansaneläkelaitokselle ja
että sopimusjäljennös toimitetaan sille tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että kunta laatii XXX XXX kanssa sovintosopimuksen
työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja siihen liittyvästä korvauksesta. Korvaus
lasketaan kolmen kuukauden määräaikaisuuden perusteella ja siitä tehdään
mahdolliset työsopimuslain 12.luvun 3 §:n mukaiset vähennykset. Lisäksi
korvauksesta vähennetään sijaisuuksien ajalta maksetun palkan määrä.
Sovintosopimus saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi sen laatimisen jälkeen.
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Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
asianosainen, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, palkanlaskenta, sosiaalilautakunta
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§ 233
Irtisanoutuminen toimistosihteerin työsuhteesta
MUODno-2021-355
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Pinola
matti.pinola@muonio.fi
hallinto- ja henkilöstösuunnittelija
Toimistosihteeri XXX XXX on 11.6.2021 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut
irtisanovansa toimistosihteerin työsuhteensa päättymään 1.11.2021 alkaen.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja
työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteen
ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee toimistosihteeri XXX XXX irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kunnanjohtaja kertoi suunnitelmasta, jonka mukaan palkanlaskentaan rekrytoidaan
toimistosihteeri 31.12.2023 saakka. Siihen mennessä tulevan soten vaikutukset sekä
ulkoistamismahdollisuudet selvinnevät.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
työntekijä, palkanlaskenta
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§ 234
Hyvinvointikoordinaattorin työvapaahakemus
MUODno-2021-356
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Pinola
matti.pinola@muonio.fi
hallinto- ja henkilöstösuunnittelija
Hyvinvointikoordinaattori ********* on 21.6.2021 päivätyllä hakemuksellaan hakenut
palkatonta työvapaata 2.8.2021-1.8.2022 väliselle ajalle. Perusteena on määräaikainen
työ toisen työnantajan palveluksessa. Hakija haluaisi käyttää mahdollisuuden
määräaikaiseen työhön sekä ammattillisista että henkilökohtaisista syistä.
Kyseessä olisi harkinnanvarainen työvapaa. Harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla
tarkoitetaan sellaisia virka- /työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai
sopimusmääräyksen perusteella velvollinen myöntämään (KVTES V Luku 11 § 3. mom.
soveltamisohje).
Kunnanhallitus on 24.9.2012 hyväksynyt kunnan henkilöstöperiaatteet, joiden 6.
luvussa käsitellään virka- ja työvapaita. Periaatteissa todetaan, että
harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntämiseen perustellusta syystä
suhtaudutaan Muonion kunnassa henkilöstön työhyvinvointia sekä työ- ja muun
elämän yhteensovittamista edistävänä tekijänä myönteisesti. Edellytyksenä vapaan
myöntämiselle on virka-/työvapaahakemuksen jättäminen vapaan kestoon ja
sijaisjärjestelyihin suhteutettuna hyvissä ajoin ennen haetun vapaan alkamista sekä
tehtävien hoidon järjestyminen sijais- tai muin järjestelyin. Perusteen virka-
/työvapaiden myöntämisen rajoittamiselle voivat muodostaa useiden
henkilövaihdosten tai tilapäisjärjestelyjen aiheuttama tehtävien hoidon rikkonaisuus ja
tämän haitalliset vaikutukset toiminnan järjestämiseen, sekä muut kunnan toimintaan
haitallisesti vaikuttavat tekijät. Pidemmät virkavapaat myönnetään hakemuksen
mukaisesti pääsääntöisesti täysinä kuukausina tai kokonaisena vuotena.
Virka-/työvapaata toisen työnantajan palveluksessa hoidettavia tehtäviä varten
voidaan myöntää viranhaltijan/työntekijän hakemuksesta pääsääntöisesti koeajaksi.
Mahdollisuus vapaaseen pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään. Erityisistä
syistä (esimerkiksi pidemmät määräaikaiset EU-tehtävät) voidaan myöntää myös
vuotta pidempi virkavapaa.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää ********* harkinnanvaraisen virkavapaan 2.8.2021-1.8.2022.
Harkinnanvarainen virkavapaa on palkaton.

Lisäksi kunnanhallitus linjaa seuraavaa harkinnanvaraisista virkavapaista
/työlomista:
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Harkinnanvaraista virkavapaata/työlomaa voidaan myöntää määräajaksi,
enintään vuodeksi kerrallaan, esimerkiksi toisen työnantajan palveluksessa
työskentelemiseksi, jos siitä katsotaan olevan etua työnantajalle. Em. tilanteissa,
jossa harkinnanvaraista virkavapaata/työlomaa myönnetään enintään vuodeksi
kerrallaan, on kyseessä oltava määräaikainen tehtävä toisen työnantajan
palveluksessa.
Harkinnanvaraista virkavapaata/työlomaa voidaan myöntää koeajan ajaksi,
mikäli henkilö on saanut vakinaisen tehtävän toisen työnantajan palveluksessa.
Mikäli palvelualueen, tehtäväalueen tai tehtäväyksikön työtilanne, sijaistarve
tms. syy ovat yksilöitävissä olevia esteitä, harkinnanvaraista virkavapaata
/työlomaa ei myönnetä.
Harkinnassa tulee ottaa huomioon palvelussuhteen kesto ja aiemmin myönnetyt
harkinnanvaraiset virkavapaat/työlomat. Useamman kuukauden
harkinnanvaraista virkavapaata/työlomaa ei tule myöntää ollenkaan, jos
palvelussuhde ei ole kestänyt vähintään yhtä vuotta.
Kokouskäsittely
Keskustelun aikana Juha Niemelä teki esityksen, että linjaukset harkinnanvaraisten
virka-/työvapaiden myöntämisestä siirretään syksyyn uuden hallituksen linjattaviksi.
Jukka Korhonen kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava
kannatettu esitys, on äänestettävä. Äänestys suoritetaan nimenhuutona ja ne, jotka
kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Niemelän
esitystä, äänestävät Ei. Hallitus hyväksyi äänestysmenettelyn.
Jaa-ääniä annettiin neljä (Back-Tolonen, Friman, Kuortti ja Keimiöniemi) ja Ei-ääniä
annettiin kaksi (Korhonen ja Niemelä).
Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen harkinnanvaraisten virka-/työvapaiden
linjauksista tulleen hallituksen päätökseksi.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen sillä lisäyksellä, että yhteistoimintaryhmän
tulee käsitellä linjaukset harkinnanvaraisista virka-/työvapaista.
Tiedoksi
hyvinvointikoordinaattori, palkanlaskenta, yt-toimielin
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§ 235
Oppisopimushakemus varhaiskasvatukseen
MUODno-2021-376
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Pinola
matti.pinola@muonio.fi
hallinto- ja henkilöstösuunnittelija
XXX XXX on on toiminut lastenhoitajan sijaisena Päiväkoti Tunturihelmessä Mansikka-
ryhmässä ajalla 17.2.-4.6.2021. Hän suorittaa lähihoitajan tutkintoa ammattiopisto
Lappiassa, jossa on aloittanut opinnot elokuussa 2020. Lisäksi hän on tehnyt yhden
harjoittelujakson kyseisessä Mansikka-ryhmässä ajalla 28.9.-20.11.2020.
XXX XXX on toimittanut 17.6.2021 kunnanhallitukselle varhaiskasvatusjohtajan kanssa
keskusteltuaan kirjeen, jossa anoo oppisopimuspaikkaa päiväkoti Tunturihelmeen.
Varhaiskasvatusjohtajan 18.6.2021 antaman lausunnon mukaan Mansikka-ryhmään
tarvitaan syksyllä 2021 yksi työntekijä osa-aikaisuuksien (60% + 60%) sekä mahdollisen
opintovapaan aiheuttaman vajeen täyttämiseksi. Lausunnon perusteella haetaan
mahdollisuutta suorittaa hakijan opinnot loppuun 31.5.2022 mennessä Mansikka-
ryhmässä. Varhaiskasvatusjohtajalta 23.6.2021 saadun lisäselvityksen perusteella em.
osa-aikaisuuksien ja tänä vuonna varhaiskasvatuksessa toteutuneen opintovapaan
vuoksi varhaiskasvatuksella on riittävät määrärahat kyseisen henkilön palkkaamiseen.
Oppisopimuksesta on keskusteltu ammattiopisto Lappian kanssa ja aloitusajankohta
olisi elokuun 2021 alusta.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy XXX XXXlähihoitajan oppisopimuskoulutuksen suorittamisen
päiväkoti Tunturihelmen Mansikka-ryhmässä ajalla 1.8.2021-31.5.2022.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
hakija, varhaiskasvatusjohtaja, sivistystoimi, palkanlaskenta
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§ 236
Kunnanjohtajan vuosiloman sijaisuusjärjestelyt
MUODno-2021-378
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki anoo vuosilomaa 1.7.2021-25.7.2021.
Kunnanjohtajan vuosiloman aikana hallintojohtaja Katri Rantakokko voi toimia vs.
kunnanjohtajana aj. 1.7.-2.7.2021 ja maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen aj. 3.7.
-25.7.2021.
Kunnanhallituksen päätöksen 8.6.2020 § 142 mukaan, mikäli yhtäjaksoisesti vähintään
kaksi viikkoa vuosilomasijaisena toimiva henkilö tekee sijaisuutensa aikana kaikki
sijaistettavalle henkilölle kuuluvat tehtävät, maksetaan sijaiselle sama
tehtäväkohtainen palkka kuin henkilölle, jonka sijaisena hän toimii. Palkkauksen
tarkistamisajankohta on sijaisuuden alkamisajankohta ja tätä sovelletaan
vuosilomansijaisuuksiin 1.5.2020 alkaen.
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee kunnanjohtajan vuosilomaa
koskevat asiat.
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan vuosiloman ajalle 1.7.2021-25.7.2021.
Maaseutupäällikkö Heikki Kauppiselle maksetaan sijaisuuden ajalta kunnanjohtajan
palkka 3.7.-25.7.2021.
Kokouskäsittely
Kunnanjohtaja poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi
(hallintolaki 28.1. § asianosainen).
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään tauko
17.08-17.20. Tauon jälkeen pidettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi kokouksessa
olevan läsnä samat henkilöt kuin ennen taukoa (ml. kunnanjohtaja).
Esteellisyys
Laura Enbuska-Mäki
Tiedoksi
asianomaiset, palkanlaskenta, osastot
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§ 237
Kunnanjohtajan syksyn 2021-kevään 2022 viransijaisuusjärjestelyt
MUODno-2021-379
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Enbuska-Mäki
laura.enbuska-maki@muonio.fi
kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki jää lakisääteiselle virkavapaalle lokakuussa 2021
ja palannee töihin arviolta elokuussa 2022.
Virkavapaan ajaksi tulee valita sijainen ja kunnan organisaatiomuutostilanteen
toteuttamisen vuoksi on perusteltua, että kunnanjohtajan sijaisuus toteutettaisiin
sisäisin järjestelyin. Kunnanjohtaja on käynyt keskusteluja
luottamushenkilöiden, hallintojohtajan ja hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan kanssa
ja näkemys on, että hallintojohtaja toimisi kunnanjohtajan sijaisena ja hallinto-
ja henkilöstösuunnittelija hallintojohtajan sijaisena kunnanjohtajan virkavapaan ajan.
Henkilöstöpäällikön (1.8.2021 alk.) tehtäviä jaotellaan ja hänen sijaisekseen
palkattaisiin henkilö. Alustavan keskustelun pohjalta on suunniteltu, että tässä
tehtävässä hoidettaisiin hallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä, mutta
organisaatiouudistuksen jalkauttamissuunnitelman mukaisesti Matti Pinola
vastaisi sijaisuusaikana tehtäväkuvien ja TVA- rakenteen
prosessikokonaisuudesta sekä valmius- ja varautumisasioista. Palkattavan
sijaisen tehtäväkuva koostuisi osittain hallinto- ja henkilösuunnittelijan
tehtäväkuvasta, mutta lisänä muita tehtäviä, tehtävänkuva tarkentuu elokuussa 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajan lakisääteisen virkavapaan ajan
hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan viransijaisena,
hallinto- ja henkilöstösuunnittelija (1.8.2021 alk. henkilöstöpäällikkö) toimii
hallintojohtajan sijaisena.
Kokouskäsittely
Hallintojohtaja Katri Rantakokko poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 § asianosainen).
Kunnanjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta.
Hallitus keskusteli mm. rekrytoivan sijaisen tehtävänkuvasta.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Esteellisyys
Katri Rantakokko
Tiedoksi
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§ 238
Kunnanjohtajan katsaus
Kunnanjohtaja kävi katsauksessaan läpi seuraavat asiat:
Ensilumen maksut
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Hallitus merkitsee kunnanjohtajan katsauksen tiedoksi.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 239
Muut asiat
Kokouskäsittely
Hallitus avustaa Muonion Lohiviikot ry:n tapahtumaa 700 eurolla. Tämä avustus
poissulkee elinvoimalautakunnan tapahtuma-avustuksen elokuussa 2021.
Kunnanjohtaja ei ollut läsnä kokouksessa tämän keskustelun aikana.
Uudella valtuustokaudella otetaan käyttöön luottamushenkilöille CaseM-
kokousjärjestelmä. Tähän järjestetään koulutusta elokuun lopusta alkaen. Uusille
valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille hankitaan uudet laitteet kokouksiin
osallistumista varten. Kuluvan valtuustokauden päättyessä valtuutetut voivat
halutessaan lunastaa käytössään olleet laitteet ja korvauksesta päätetään
myöhemmin.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja kiitti hallitusta hyvästä kaudesta ja keskustelusta
sekä toivotti jatkaville valtuutetuille onnea ja viisaita päätöksiä jatkoon. Hallitus
keskusteli itsearviointina päättyvän kauden onnistumisista ja tulevaisuuden
kehittämiskohteista.
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Hallintovalitus
§224
Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite
PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite
Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero
029 564 2841
Puhelinnumero 029 564 2800
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisesta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite
Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite
Puthaanrannantie 15 a, 99300 Muonio
Sähköpostiosoite kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero 0400 686 211
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.
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Muutoksenhakukielto
§189, §190, §191, §192, §193, §194, §195, §196, §197, §198, §199, §200, §201, §202,
§203, §204, §205, §206, §207, §208, §209, §210, §211, §212, §213, §214, §215, §216,
§217, §218, §219, §220, §221, §225, §227, §228, §229, §233, §238, §239
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§222, §223, §226, §230, §231, §232, §234, §235, §236, §237
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus
Kirjaamon yhteystiedot
Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan
kirjaamosta.

