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§ 25
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä, joka sisältää valtuuston toimintaan
liittyvät asiat. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja hallintolain 27–30 §:issä
sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja
pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuuston kokoukseen tulee lähettää
kymmenen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto
kunnan verkkosivuilla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava
läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä.
Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista on lähetettävä vähintään viisi
päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Hallintosäännön 64 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Valtuutetun, joka on
estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotakin
asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.
Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä
puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1
momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan
sijaantulojärjestystä. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä,
onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kutsua.
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen
puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut
sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätösvaltaisuus
edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu (asialista) on toimitettu 11.6.2021 valtuuston päättämällä tavalla
sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä
nuorisovaltuuston edustajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan
verkkosivuilla. Esityslista on toimitettu valtuuston päättämällä tavalla sähköisesti
kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille
ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä nuorisovaltuuston edustajalle 16.6.2021.
Päätös
Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa oli läsnä 14 valtuutettua
ja kaksi varavaltuutettua. Nuorisovaltuuston edustaja ei ollut läsnä.
Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
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§ 26
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Hallintosäännön 77 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän
tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekirjoittaminen teknisten välineiden
ja yhteyksien sen salliessa.
Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat
toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (79 §).
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Manu Friman ja Jukka Korhonen.
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Kunnanhallitus, § 162,07.06.2021
Kunnanvaltuusto, § 27, 21.06.2021
§ 27
Vaalikelpoisuuden menettäminen
MUODno-2021-240
Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 162
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Valtuutettu Maria Roimaa (KD) on 12.5.2021 ilmoittanut luopuvansa Muonion kunnan
luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Valtuuston jäsenyyden lisäksi
Roimaa on sosiaalilautakunnan jäsen ja sivistyslautakunnan varajäsen.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka
kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä
vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on,
todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.
Kuntalain 17 §:n mukaa valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen
kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä
valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin
vähintään kaksi. Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet
on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen
sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai
yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
valtuusto toteaa Maria Roimaan luottamustoimet päättyneeksi hänen
menettäessään vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi,
valtuuston puheenjohtaja kutsuu Maria Roimaan sijaan valtuutetuksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi KD:n ja KOK:n vaaliliiton ensimmäisen varavaltuutetun
Juha Niemelän (KOK) ja
valtuusto nimeää Roimaan tilalle sosiaalilautakuntaan jäsenen ja
sivistyslautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 21.06.2021, § 27
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Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
valtuusto toteaa Maria Roimaan luottamustoimet päättyneeksi hänen
menettäessään vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi,
valtuuston puheenjohtaja kutsuu Maria Roimaan sijaan valtuutetuksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi KD:n ja KOK:n vaaliliiton ensimmäisen varavaltuutetun
Juha Niemelän (KOK) ja
valtuusto nimeää Roimaan tilalle sosiaalilautakuntaan jäsenen ja
sivistyslautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto totesi Maria Roimaan luottamustoimet päättyneeksi vaalikelpoisuuden
menettämisen vuoksi ja puheenjohtaja kutsui Juha Niemelän (KOK) valtuutetuksi
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Valtuusto valitsi sosiaalilautakunnan jäseneksi Maria Pietikäisen ja sivistyslautakunnan
varajäseneksi Ulla Kangosjärven jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
asianosaiset, sosiaalilautakunta, sivistyslautakunta
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Kunnanhallitus, § 163,07.06.2021
Kunnanvaltuusto, § 28, 21.06.2021
§ 28
Hallintosääntöuudistuksen hyväksyminen
MUODno-2018-7
Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 163
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Enbuska-Mäki, Merikki Lappi, Heikki Kauppinen, Merja Hietala, Jussi-Pekka
Tammilehto, Matti Pinola, Henri Muotka, Katri Rantakokko
laura.enbuska-maki@muonio.fi, merikki.lappi@muonio.fi, heikki.kauppinen@muonio.
fi, merja.hietala@muonio.fi, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi, matti.pinola@muonio.
fi, henri.muotka@muonio.fi, katri.rantakokko@muonio.fi
kunnanjohtaja, sivistystoimenjohtaja, maaseutupäällikkö, taloussihteeri, tekninen
johtaja, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, vs. sosiaalijohtaja, hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto hyväksyi 24.5.2021 § 21 uuden organisaatiorakenteen 1.8.2021
alkaen. Päätöksessään valtuusto hyväksyi esitetyn organisaatiomallin,
palvelurakenteen sekä johtamis- ja viranomaisrakenteen. Kunnan hallintosääntö
tulee muuttaa vastaamaan uutta organisaatiorakennetta.
Hallintosääntövalmistelu on aloitettu jo syksyllä 2019 viranhaltija- ja
luottamushenkilötyöpajojen myötä ja jatkettu sittemmin mm. yhdessä
luottamushenkilöiden kanssa kesällä 2020 iltakoulussa. Valmistelua on jatkettu
viranhaltijavalmisteluna loppukeväällä 2021 yhdessä organisaatiouudistusvalmistelun
kanssa.
Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Kunnassa ja
kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410
/2015) 90 §. Muonion kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä
päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan 1.8.2021 voimaan tulevan
hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.
Uuden hallintosäännön merkittävimmät muutokset verrattuna voimassa olevaan
hallintosääntöön:
1. 1. 8.2021 voimaan astuva hallintosääntö on päivitetty Kuntaliiton (2021, 2.
uudistettu, täydennetty painos) mallia soveltaen ja rakenne noudattaa em.
hallintosääntömallia (sis. mm. uudistukset: normaalista toimivallasta
poikkeaminen, päätöksenteko ja hallintomenettely, tiedonhallinta).
2. Kunnanhallituksen alaisuuteen perustetaan elinvoimajaosto, joka käsittelee ja
valmistelee kunnanhallitukselle kunnan elinvoiman edistämiseen liittyviä
strategisia asioita, kannanottoja tai lausuntoja.
3. Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja
tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.
Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin
hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. 1.8.2021 alkaen kunnan
lautakuntarakenne ja palvelut ovat seuraavat

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
21.06.2021

3/2021

9 (34)

Elinvoimalautakunta
Hallinto- ja tukipalvelut
Rakennusvalvontapalvelut
Vesihuoltolaitos
Ravitsemus- ja siisteyspalvelut
Kiinteistö- ja tiepalvelut
Liikuntapaikat ja reitistöt
Kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut (ml. hyvinvoinnin
edistämisen palvelut)
Hyvinvointilautakunta
Hallinto- ja tukipalvelut
Sosiaalipalvelut
Vammais- ja kehitysvammapalvelut
Ikäihmisten palvelut
Terveyspalvelut
Työllisyyspalvelut
Tunturi-Lapin Maaseutulautakunta
Maaseutuhallinnon palvelut ja tukipalvelut
Sivistyslautakunta
Hallinto- ja tukipalvelut
Varhaiskasvatus
Perusopetus
Lukio
Kansalaisopisto
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
Nuorisopalvelut.
Lautakuntien jäsenmääräksi esitetään viisi (5) jäsentä (pl. Tunturi-Lapin
maaseutulautakunta). Em. esitys koskee myös tarkastuslautakunnan
jäsenmäärää.

4. Palvelualueiden organisaatio ja tehtävät 1.8.2021 alkaen:
Palvelualuejohtajat
kunnanhallitus: hallinto- ja talous -palvelualue: hallintojohtaja
elinvoimalautakunta: elinvoimajohtaja
hyvinvointilautakunta: hyvinvointijohtaja
sivistyslautakunnta: sivistysjohtaja.
Palvelualuejohtaja vastaa palvelualueensa toiminnasta sekä johtaa ja
kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan
alaisuudessa. Kunnanhallitus määrää palvelualuejohtajan sijaisen, joka
hoitaa palvelualuejohtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.
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Tehtäväaluevastaavat
Tehtäväaluevastaava vastaa tehtäväalueen toiminnasta sekä johtaa ja
kehittää toimintaa kunnanhallituksen, lautakunnan ja palvelualuejohtajan
alaisuudessa. Kunnanhallitus määrää tehtäväaluevastaavan sijaisen, joka
hoitaa tehtäväalueen vastaavan tehtäviä hänen ollessa poissa tai
esteellinen.
Maaseutuhallinnon palveluita johtaa luonnonvarapäällikkö.

Tehtäväyksikkövastaavat
Tehtäväyksikkövastaava vastaa tehtäväyksikön toiminnasta sekä johtaa ja
kehittää toimintaa tehtäväaluevastaavan
alaisuudessa. Lautakunta määrää tehtäväyksikkövastaavan sijaisen, joka
hoitaa tehtäväyksikkövastaava tehtäviä hänen ollessa poissa tai
esteellinen.
5. Perusopetuksen ja lukion johtokunnat on poistettu. Johtokunnille
kuuluneet tehtävät on määritelty sivistyslautakunnalle tai viranhalijoille.
6. Lautakuntien yleistä toimivaltaa on yhtenäistetty ja toimivaltaa on tarkistettu.
7. Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivaltakysymykset on yhtenäistetty ja tarkistettu
mm. harkinnanvaraisten hankintarajojen sekä henkilöstöön liittyvissä toimivalta-
asioissa. Samoin tarkistettiin em. toimivaltakysymyksiä suhteessa
kunnanhallitukseen ja lautakuntiin.
8. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö sisältyy hallintosääntöön.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön,
sääntö astuu voimaan 1.8.2021 alkaen ja se korvaa aikaisemman
hallintosäännön.
Yleishallinto valtuutetaan tekemään mahdollisia teknisluotoisia korjauksia
hallintosääntöön.
Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että 1.8.2021 alkaen kunnanhallituksen alainen
jaosto on elinvoimajaosto, ei elinvoima- ja konsernijaosto.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen muutoin, mutta totesi, että seuraavat kohdat
hallintosääntöehdotukseen täydennetään/muutetaan:
10 § Lautakunnat
Valtuusto valitsee lautakunnat joko toimikaudekseen tai kahden vuoden
toimikaudeksi.
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Elinvoimalautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.
Sivistyslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.
Hyvinvointilautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu.
15 § Vaikuttamistoimielimet
Kunnassa on nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto, joiden
kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää
kunnanhallitus.
Vaikuttamistoimielimillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikkiin elinvoima-,
hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouksiin, pl. salassapidettävät tai
yksilöasioita käsittelevät asiat. Lisäksi ao. lautakunnan puheenjohtajalla on
perustellusta syystä oikeus rajata vaikuttamistoimielinten edustajien
läsnäolo-oikeutta.
Vaikuttamistoimielimien edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston
kokouksissa tehtäväalueeseensa liittyvissä asioissa.
Vaikuttamistoimielimien edustajilla ei ole läsnäolo-oikeutta valtuuston
suljetussa kokouksessa. Vaikuttamistoimielimillä on oikeus järjestää
tarvittaessa kuulemistilaisuuksia.
42 a § Palvelussuhteeseen ottaminen
Valtuusto päättää kunnanjohtaja palvelualuejohtajien valinnasta.
Hallitus päättää talouspäällikön ja henkilöstöpäällikön valinnasta.
Lautakunnat valitsevat alaisensa organisaation tehtäväaluevastaavat ja
tehtäväyksikkövastaavat.
Palvelualuejohtaja valitsee alaisensa organisaation työntekijät ja
viranhaltijat (pl. tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat).
Tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat valitsevat alaisensa
organisaation määräaikaiset työntekijät korkeintaan 12 kuukaudeksi.
Palvelualuejohtaja päättää hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisen
henkilöstön ottamisesta. Mikäli hankesuunnitelman mukaisen henkilöstön
työsuhde kestää korkeintaan kuusi (6) kuukautta, tämän päättää
tehtäväaluevastaava tai tehtäväyksikkövastaava.
Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää
se, joka ottaa palvelussuhteeseen.
Hallitus päättää oppisopimuskoulutuksen yleiset linjaukset. Hallitus
päättää kunnanjohtajan, palvelualuejohtajien, talouspäällikön ja
henkilöstöpäällikön oppisopimuksista. Lautakunnat päättävät alaistensa
viran- ja toimenhaltijoiden oppisopimuskoulutuksiin ottamisesta. Mikäli
oppisopimus kestää korkeintaan kaksitoista (12) kuukautta,
palvelualuejohtajat voivat päättää näistä alaistensa osalta määrärahojen
puitteissa. Mikäli oppisopimus kestää korkeintaan kuusi (6) kuukautta,
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tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat saavat päättää näistä
alaistensa osalta määrärahojen puitteissa.

49 § Sivutoimet
Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta
sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää
kunnanhallitus.
Sivutoimiluvat ja - ilmoitukset tarkistetaan valtuustokausittain.

51 b Kirjallisen varoituksen antaminen
Viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan antaa tai kirjallinen varoitus, jos hän
on laiminlyönyt velvollisuuksiaan tai rikkonut niitä.
Kirjallisen varoituksen antaa lähiesimiehen esimies, lähiesimiehen
esittelystä. Hallitus antaa kirjallisen varoituksen kunnanjohtajalle,
palvelualuejohtajille ja talouspäällikölle.
Ennen kirjallisen varoituksen antamista viranhaltijalle tai työntekijälle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi asian johdosta.
Hallitus antaa tarkemman ohjeistuksen kirjallisen varoituksen antamisessa
noudatettavasta menettelystä.

160 § Vuosipalkkiot
Kunnanhallitus
puheenjohtaja 1 200 euroa/vuosi.

Kunnanvaltuusto, 21.06.2021, § 28
Liitteet

1 Hallintosääntö palsta 1.8.2021_kh7.6.pdf
2 LIITE1_hallintosääntö1.8.2021.pdf
3 LIITE 2_hallintosääntö1.8.2021.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön (täydennetty muutokset
kunnanhallitus 7.6.2021 § 163 mukaisesti)
sääntö astuu voimaan 1.8.2021 alkaen ja se korvaa aikaisemman
hallintosäännön.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
21.06.2021
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Yleishallinto valtuutetaan tekemään mahdollisia teknisluotoisia korjauksia
hallintosääntöön.
Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että 1.8.2021 alkaen kunnanhallituksen alainen
jaosto on elinvoimajaosto, ei elinvoima- ja konsernijaosto.
Kokouskäsittely
Juha Niemelä liittyi kokouksen tämän asian käsittelyn aikana.
Puheenjohtaja esitti, että hallituksen esitykseen tehdään seuraavat muutokset:
Lisätään kohtaan
28.1. § Hallinto- ja talouspalvelut
Talouspäällikkö päättää
Lisäys:
kassavarojen sijoittamisesta kunnahallituksen vahvistamien periaatteiden
mukaisesti,
tilien avaamisesta ja lopettamisesta.
28.2 § Elinvoimapalvelut
Rakennustarkastaja
Lisätään:

Poistetaan:

rakennustarkastaja hoitaa MRL:n mukaisista rakennusvalvontaviranomaisen
tehtäviä (pl. hallintopakko ja oikaisuvaatimus).

68 § Maksuista päättäminen
Maksupäätöksen tehnyt päättää kunnan puolesta jo maksettavaksi
erääntyneestä suorituksesta maksuvelvolliselle annettavasta maksuajasta.
(Poistetaan: ja maksuajalta perittävästä viivästyskorosta.)
Kunnanjohtaja esitteli uuden hallintosäännön merkittävimmät muutokset, joita ovat
mm. toimivaltamuutokset henkilöstöasioissa, hankintarajat sekä
luottamushenkilöiden palkkiosäännön sisältyminen
hallintosääntöön. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi totesi,
että hallintosäännön muutoksella pyritään joustavoittamaan toimintaa mm.
lautakuntien toimikauden mahdollistavalla muutoksella.
Keskustelun kuluessa Sakari Silén esitti, että luottamushenkilöiden kokouspalkkiota
nostetaan 20 euroa kokousta kohti ja Juha Niemelä sekä Matti Myllykangas
kannattivat esitystä.
Matti Myllykangas esitti myös, että puheenjohtajien vuosipalkkioiden määrä
korotetaan seuraavasti: kunnanvaltuusto 1 000 euroa, kunnanhallitus 1
500, lautakunta 250 ja johtokunta 100 euroa. Sakari Silén ja Juha Niemelä kannattivat
Myllykankaan esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi kunnanhallituksen esityksestä poikkeavaa
kannatettua esitystä ja luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden ja toimielinten

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
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puheenjohtajien palkkioiden määrästä on äänestettävä. Äänestykset suoritetaan
nimenhuutoäänestyksenä. Valtuusto hyväksyi äänestysmenettelyn ja -järjestyksen.
Ensin äänestettiin kokouspalkkioiden korottamisesta 20 eurolla. Puheenjohtaja esitti,
että ne, jotka äänestävät kunnanhallituksen esityksen puolesta, äänestävät JAA ja
SIlénin esittämän 20 euron korotusta kannattavat äänestävät EI. JAA-ääniä annettiin
kahdeksan (Heikkilä, Keimiöniemi, Korhonen, Pöyskö, Rauhala, Sinikumpu, Veisto ja
Hietala) ja EI-ääniä annettiin kahdenksan (Brännare, Friman, Jauhojärvi, Kuortti,
Myllykangas, Reponiemi, Silén ja Niemelä). Äänten mennessä tasan puheenjohtajan
ääni ratkaisi ja hän totesi, että kunnanhallituksen esitys kokouspalkkioiden määrästä
tuli valtuuston päätökseksi.
Toiseksi äänestettiin puheenjohtajien vuosipalkkioiden korottamisesta:
kunnanvaltuusto 1 000 euroa, kunnanhallitus 1 500, lautakunta 250 ja johtokunta 100
euroa.Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka äänestävät kunnanhallituksen esityksen
puolesta, äänestävät JAA ja Myllykankaan esittämiä korotuksia kannattavat äänestävät
EI. JAA-ääniä annettiin kahdeksan (Heikkilä, Keimiöniemi, Korhonen, Pöyskö, Rauhala,
Sinikumpu, Veisto ja Hietala) ja EI-ääniä annettiin kahdenksan (Brännare, Friman,
Jauhojärvi, Kuortti, Myllykangas, Reponiemi, Silén ja Niemelä). Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisi ja hän totesi, että kunnanhallituksen esitys
puheenjohtajien palkkioista tuli valtuuston päätökseksi.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen muutoin, mutta puheenjohtajan esityksen
perusteella hallintosääntöön tehtiin seuraavat tarkistukset:
28.1. § Hallinto- ja talouspalvelut
Talouspäällikkö päättää
Lisäys:
kassavarojen sijoittamisesta kunnahallituksen vahvistamien periaatteiden
mukaisesti,
tilien avaamisesta ja lopettamisesta.
28.2 § Elinvoimapalvelut
Rakennustarkastaja
Lisäys:

Poistetaan:

rakennustarkastaja hoitaa MRL:n mukaisista rakennusvalvontaviranomaisen
tehtäviä (pl. hallintopakko ja oikaisuvaatimus).

68 § Maksuista päättäminen
Maksupäätöksen tehnyt päättää kunnan puolesta jo maksettavaksi
erääntyneestä suorituksesta maksuvelvolliselle annettavasta maksuajasta.
(Poistetaan: ja maksuajalta perittävästä viivästyskorosta.)
Tiedoksi
osastot
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Kunnanhallitus, § 164,07.06.2021
Kunnanvaltuusto, § 29, 21.06.2021
§ 29
Virkojen perustaminen 1.8.2021
MUODno-2021-299
Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 164
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Enbuska-Mäki
laura.enbuska-maki@muonio.fi
kunnanjohtaja
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 perustaa uudet virat.
Perustettavien virkojen yleiset tehtäväkuvaukset toimitetaan oheismateriaalina.
Tehtäväkuvaukset päivitetään tarvittaessa organisaatiouudistusmallin ja
toimeenpanosuunnitelman mukaisesti syksyn 2021 aikana ja siinä yhteydessä
tarkistettaneen KVTES:n mukaiset hinnoittelutunnukset, tehtäväkohtaiset palkat ja TVA:
t.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa viisi (5) uutta virkaa 1.8.2021
alkaen oheismateriaalin mukaisin tehtäväkuvauksin:
kunnossapitopäällikkö
kehittämispäällikkö
avopalveluiden vastaava
tehostetun palveluasumisen vastaava
työllisyysvastaava.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 21.06.2021, § 29
Oheismateriaali

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto
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21.06.2021

3/2021

16 (34)

1 Uudet perustettavat virat_oheismateriaali_4.6.2021.docx

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa viisi (5) uutta virkaa 1.8.2021
alkaen oheismateriaalin mukaisin tehtäväkuvauksin:
kunnossapitopäällikkö
kehittämispäällikkö
avopalveluiden vastaava
tehostetun palveluasumisen vastaava
työllisyysvastaava.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Tämän asian käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 18.30-19.00.
Tauon jälkeen pidettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan läsnä
muutoin samat henkilöt kuin ennen taukoa, mutta Juha Niemelä oli poistunut
kokouksesta.
Tiedoksi
palkkahallinto, osastot, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija
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Kunnanvaltuusto
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Tekninen lautakunta, § 37,25.05.2021
Kunnanhallitus, § 165,07.06.2021
Kunnanvaltuusto, § 30, 21.06.2021
§ 30
Rakennusvalvontataksan tarkistaminen
MUODno-2021-245
Tekninen lautakunta, 25.05.2021, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaakko Muotka
jaakko.muotka@muonio.fi
kunnanrakennusmestari
Liitteet

1 rakennusvalvontataksa-valt-hyvaksynyt-1.3.2017 (2).pdf
2 Rakennusvalvontataksa tekla 20.5.2021.docx
Rakennusluvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on maankäyttö- ja rakennuslain 145
§:n mukaan velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista
viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan
hyväksymässä taksassa (rakennusvalvontataksa).
Muonion kunnan rakennusvalvonnan taksa on vahvistettu 12.12.2016 ja otettu
käyttöön 1.3.2017.
Kuntaliiton suosituksen mukaan maksujen tarkastamista suositellaan tehtäväksi
vähintään joka toinen vuosi. Taksan rakenne on Kuntaliiton suosituksen mukainen.
Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan rakennusvalvonnan toimintatulot olivat 52 305
eur ja toimintamenot 97 110 eur.
Rakennusvavonnan taksaa on korotettu noin 20 %. Tiettyjen pykälien osalta
taksamallia on selkeytetty muuttamalla hintahaitarit yhdeksi summaksi. Hintoja
tarkasteltaessa tehtiin vertailua muutamaan Lapin maalaiskuntaan ja tarkistetut
hinnat ovat linjassa vastaavankokoisten kuntien taksojen kanssa.
Hallintosäännön 47 § mukaan valtuusto päättää taksoista ja maksujen yleisistä
perusteista ja hallitus päättää maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista.
Lautakunnalle jaetaan tarkistettu Rakennusvalvonnan taksa 2021 -ehdotus esityslistan
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Muotka, kunnanrakennusmestari
Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennusvalvonnan taksan 2021 ja esittää sen
kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.
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Kunnanvaltuusto
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Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 165
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaakko Muotka
jaakko.muotka@muonio.fi
kunnanrakennusmestari
Liitteet

1 Rakennusvalvontataksa tekla 20.5.2021.docx
Tekninen lautakunta esittää hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi
rakennusvalvontataksan päivittämisen ja maksujen tarkistukset.
Edelllisen kerran taksaa ja maksuja on tarkistettu vuodelle 2017 ja lautakunnan
ehdotuksen mukaan maksuja korotetaan n. 20 %
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan taksan ja
maksujen tarkistukset.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 21.06.2021, § 30
Liitteet

1 Muonion rakennusvalvontataksa 2017 - hintapäivitys 2021.docx

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan taksan ja
maksujen tarkistukset.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Tiedoksi
tekninen osasto

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto
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Kunnanhallitus, § 166,07.06.2021
Kunnanvaltuusto, § 31, 21.06.2021
§ 31
Maanostosta päättäminen, Rautionmukka keskustan asemakaavan korttelin 36
rakennuspaikka 3
MUODno-2020-87
Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 166
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi-Pekka Tammilehto
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Karttaote, Kortteli 36, tontti 3.pdf
Kiinteistön 498-401-16-39 omistaja on tehnyt kuntaan myyntitarjouksen

Rautionmukan 1 578 m2 AO-tontista, 622 m2 VL- ja 222 m2 katualueesta. Hinnaksi
omistaja on ehdottanut 16 800 euroa. AO-tontilla on rakennusoikeutta 316 m2.

Kunta myy Rautionmukasta vastaavan kaltaista tonttia 40 euroa/rak.oik.m2, AO-tontin
arvo em. hinnalla laskettuna olisi 12 640 euroa. VL-aluetta kunta on vuonna 2012

myynyt 0,56 euroa/m2. VL-alueen arvo elinkustannusindeksillä tarkistettuna olisi 0,595
euroa/m * 622 m2 = 370 euroa. Tekninen johtaja on keskustellut maanomistajan
kanssa 24.3.2021 puhelimitse ja hän on alustavasti suostunut myymään AO-tontin, VL-
ja tiealueen kunnalle 13 010 eurolla.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
kunta ostaa keskustan asemakaavassa olevat Rautionmukan korttelin 36

rakennuspaikan 3 AO-tontin 1 578 m2, VL-alueen 622 m2 ja tiealueen 222 m2 hint
aan 13 010 euroa,
se myöntää kaupan toteuttamiseen investointina maanostoon lisämäärärahan,
joka katetaan kassavaroista ja
kunnanhallitus valtuutetaan sopimaan muista kaupan ehdoista.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 21.06.2021, § 31
Oheismateriaali
1 Karttaote, Kortteli 36, tontti 3.pdf
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Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
kunta ostaa keskustan asemakaavassa olevat Rautionmukan korttelin 36

rakennuspaikan 3 AO-tontin 1 578 m2, VL-alueen 622 m2 ja tiealueen 222 m2 hint
aan 13 010 euroa,
se myöntää kaupan toteuttamiseen investointina maanostoon lisämäärärahan,
joka katetaan kassavaroista ja
kunnanhallitus valtuutetaan sopimaan muista kaupan ehdoista.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Tiedoksi
tekninen osasto, kirjanpito

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto
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Kunnanhallitus, § 167,07.06.2021
Kunnanvaltuusto, § 32, 21.06.2021
§ 32
Kiinteistön myymisestä päättäminen, Leevilä (498-402-1-24)
MUODno-2021-159
Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 167
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi-Pekka Tammilehto
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Kartta: Leevilä, palstat 3-5.pdf
Tomi Rauhala on toimittanut ostotarjouksen kiinteistön Leevilä (498-402-1-24)
palstoista 3-5.
Kunnassa ei ole voimassa olevaa maapoliittista ohjelmaa, jossa valtuusto määrittelee
maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet.
Kunta on aiemmin käyttänyt mm. kiinteistöjen myynnissä Huutokaupat.com -palvelua,
jossa voidaan asettaa myytävälle kohteelle pohjahinta.
Tekninen johtaja esittää, että kiinteistön pohjahintana käytetään sen
metsätaloudellista arvoa, jonka määrittää Metsänhoitoyhdistys. Tekninen johtaja
esittää myös, että ko. kiinteistön palsta 3 jätetään vielä toistaiseksi myymättä ja
selvitetään sen myyntiä lomarakennuspaikkana.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
kiinteistön Leevilän (498-402-1-24) palstat 4-5 myydään ja tarjouksia pyydetään
Huutokaupat.com -palvelun kautta,
pohjahinta on Metsänhoitoyhdistyksen määrittämä metsätaloudellinen arvo ja
kunnanhallitus valtuutetaan hyväksymään korkein tarjous ja sopimaan kaupan
muista ehdoista.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 21.06.2021, § 32
Oheismateriaali
1 Kartta: Leevilä, palstat 3-5.pdf
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Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
kiinteistön Leevilän (498-402-1-24) palstat 4-5 myydään ja tarjouksia pyydetään
Huutokaupat.com -palvelun kautta,
pohjahinta on Metsänhoitoyhdistyksen määrittämä metsätaloudellinen arvo ja
kunnanhallitus valtuutetaan hyväksymään korkein tarjous ja sopimaan kaupan
muista ehdoista.
Kokouskäsittely
Keskustelun aikana Markku Rauhala totesi, että rannassa olevasta palstasta ei ole
yhteyttä väylälle.
Manu Friman totesi, että saaressa oleva palsta voitaisiin myydä yhdessä rantapalstan
kanssa, mutta ei kylän eteläpuolella olevaa palstaa, jonka kautta kulkee kunnan
moottorikelkkareitti.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Tiedoksi
asianosainen, tekninen osasto
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Kunnanvaltuusto
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Kunnanhallitus, § 168,07.06.2021
Kunnanvaltuusto, § 33, 21.06.2021
§ 33
Kiinteistön myymisestä päättäminen, Tievanjänkkä (489-401-2-40)
MUODno-2021-80
Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 168
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi-Pekka Tammilehto
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 498-401-2-40_Karttaote Tievanjänkkä.pdf
Jarno Muotka on toimittanut ostotarjouksen kiinteistöstä Tievanjänkkä (498-401-2-40).
Kunnassa ei ole voimassa olevaa maapoliittista ohjelmaa, jossa valtuusto määrittelee
maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet.
Kunta on aiemmin käyttänyt mm. kiinteistöjen myynnissä Huutokaupat.com -palvelua,
jossa voidaan asettaa myytävälle kohteelle pohjahinta.
Tekninen johtaja esittää, että kiinteistön pohjahintana käytetään sen
metsätaloudellista arvoa, jonka määrittää Metsänhoitoyhdistys.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
kiinteistö Tievanjänkkä (498-401-2-40) myydään ja tarjouksia pyydetään
Huutokaupat.com -palvelun kautta,
pohjahinta on Metsänhoitoyhdistyksen määrittämä metsätaloudellinen arvo ja
kunnanhallitus valtuutetaan hyväksymään korkein tarjous ja sopimaan kaupan
muista ehdoista.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 21.06.2021, § 33
Oheismateriaali
1 498-401-2-40_Karttaote Tievanjänkkä.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
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kiinteistö Tievanjänkkä (498-401-2-40) myydään ja tarjouksia pyydetään
Huutokaupat.com -palvelun kautta,
pohjahinta on Metsänhoitoyhdistyksen määrittämä metsätaloudellinen arvo ja
kunnanhallitus valtuutetaan hyväksymään korkein tarjous ja sopimaan kaupan
muista ehdoista.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Tiedoksi
tekninen osasto, asianosainen
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Kunnanhallitus, § 169,07.06.2021
Kunnanvaltuusto, § 34, 21.06.2021
§ 34
Kiinteistön myymisestä päättäminen, Tupala (498-401-1-52)
MUODno-2020-109
Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 169
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi-Pekka Tammilehto
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 kartat.pdf
Juha Kiiha Ky on toimittanut ostotarjouksen kiinteistöstä Tupala (498-401-1-52).
Kunnassa ei ole voimassa olevaa maapoliittista ohjelmaa, jossa valtuusto määrittelee
maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet.
Kunta on aiemmin käyttänyt mm. kiinteistöjen myynnissä Huutokaupat.com -palvelua,
jossa voidaan asettaa myytävälle kohteelle pohjahinta.
Tekninen johtaja esittää, että kiinteistön pohjahinnaksi asetetaan saapunut
tarjoushinta 5 000 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
kiinteistö Tupala (498-401-1-52) myydään ja tarjouksia pyydetään Huutokaupat.
com -palvelun kautta,
pohjahinnaksi asetetaan saapuneen tarjouksen perusteella 5 000 euroa ja
kunnanhallitus valtuutetaan hyväksymään korkein tarjous ja sopimaan kaupan
muista ehdoista.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 21.06.2021, § 34
Oheismateriaali
1 kartat.pdf

Ehdotus
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
kiinteistö Tupala (498-401-1-52) myydään ja tarjouksia pyydetään Huutokaupat.
com -palvelun kautta,
pohjahinmaksi asetetaan saapuneen tarjouksen perusteella 5 000 euroa ja
kunnanhallitus valtuutetaan hyväksymään korkein tarjous ja sopimaan kaupan
muista ehdoista.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Tiedoksi
tekninen osasto, asianosainen
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Kunnanhallitus, § 173,07.06.2021
Kunnanvaltuusto, § 35, 21.06.2021
§ 35
Talousarviomuutoksesta päättäminen (määrärahasiirto Käkinivan ranta-asemakaavan
toteuttamiseen)
MUODno-2021-270
Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 173
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi-Pekka Tammilehto
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 kartta.pdf
Kunta on myynyt kaikki omistamansa ranta-asemakaavatontit Käkinivasta ja ranta-
asemakaavaa olisi mahdollista tiivistää.
Kaavoituksesta aiheutuneet kustannukset on tarkoitus kattaa Käkinivan
metsänhakkuista saaduista myyntituloista.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
käynnistää Käkinivan ranta-asemakaavamuutoksen omistamansa kiinteistön
osalta ja
esittää kunnanvaltuustolle Käkinivan ranta-asemakaavan muutoksen
laatimiseen 12 000 euron määrärahan siirtoa kiinteistönhoidon tehtäväalueelta
(kustannuspaikka 4390) alueiden käytön tehtäväalueelle (kustannuspaikka 4110).
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 21.06.2021, § 35

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Käkinivan ranta-asemakaavan muutoksen
laatimiseen 12 000 euron määrärahan siirtoa kiinteistönhoidon tehtäväalueelta
(kustannuspaikka 4390) alueiden käytön tehtäväalueelle (kustannuspaikka 4110).
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Tiedoksi
kirjanpito, tekninen osasto

Pöytäkirja
21.06.2021

3/2021

28 (34)

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

§ 36
Kiireellisten asioiden käsitteleminen
Päätös
Kiireellisiä asioita ei ollut käsiteltävänä.
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§ 37
Muut asiat
Kokouskäsittely
Pentti Reponiemi kiitti yhteistyöstä ja toivotti kaikille hyvää jatkoa.
Kosti Hietala totesi, että kyseessä on hänen viimeinen valtuuston kokouksensa ja yli 20
vuotta luottamustehtäviä on takana. Hietalan mielestä Muoniossa on aina ollut hyviä
luottamushenkilötä, aina on menty asian kautta eikä ole suuresti tarvinnut äänestää.
Kaikkien valtuutettujen kanssa ollut helppo tulla toimeen ja kunnan viranjaltijoitlta on
voinut kysyä ja aina on saanut vastauksen saanut. Hietala uskoo, että tulevakin
valtuusto jatkaa hyvää perinnettä. Hän kehotti ottamaan asioista selvää ja kokouksiin
on osallistuttava kuntalaisten vuoksi. Kuntalaiset ottavat yhteyttä ja antavat
palautetta. Toiminta on ollut mielenkiintoista, Hietala on saanut tavata laajasti erilaisia
henkilöitä ja tehnyt mm. ministeriövierailuja ja hänen puheenjohtajakausillaan
kunnassa ovat vierailleet mm. pääministeri ja presidentti ja Hietala toivoi, että
tulevaisuudessakin kuntaan saadaan vastaavia vierailijoita.
Kunnanjohtaja kiitti valtuutettuja päättuvästä kaudesta.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
21.06.2021

3/2021

31 (34)

Kunnallisvalitus
§27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
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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 voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite
Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite
Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero 0400 686 211
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.
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Muutoksenhakukielto
§25, §26, §37
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 §)

