
 
 
 
 
 
 
 
Kunnanhallituksen kokous 30.1.2017 
 

17 § Uuden terveyskeskuksen rakentaminen 
18 § Lausunto Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavasta 
19 § Poikkeamispäätös 
20 § Hirvenmetsästysoikeus 
21 § Hirvenmetsästysoikeus 
22 § Nopeusrajoituksen pidentäminen Särkijärvellä 
23 § Tien nimeäminen 
24 § Tirrojänkäntien ja Tuohitien nimeäminen 
25 § Vuontisrovantien nimeäminen 
26 § Nuorisovaltuuston toimintasääntö 
27 § Hallintosäännön uudistaminen 
28 § Täytäntöönpano-ohjeet talousarviovuodelle 2017 
29 § Kuntatodistusohjelman limiitin korottaminen 
30 § Kiinteistö Osakeyhtiö Muonion Kotikonnun velkakirja 
31 § Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen 
32 § Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 
33 § Kunnanjohtajan virkaan haastateltavat 
34 § Kunnansihteerin toimenkuvaus 
35 § Osastopäälliköiden palkkauksen tarkistaminen 
36 § Liikunnanohjaajan palkkahinnoittelutunnuksen oikaiseminen 
37 § Korvaus lisätehtävistä ja –vastuista kunnanjohtajan  

rekrytoinnin ajalta 
38 § Perhepäivähoidon kustannuskorvaus 
39 § Hallinto-osaston toimistosihteerin rekrytoinnin lopettaminen 
40 § Sivistystoimen toimistosihteerin tehtäväjärjestelyt 
41 § Sivutoimilupahakemus 
42 § Asiakirjoja tiedoksi 
43 § Muut asiat   

Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutos, kortteli 5  
rakennuspaikat 1 ja 2 

44 § Muut asia 
 Luonnos Lapin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteista  

2012–2020 
45 § Muut asiat 
 HYVE 2018-ohjelmaan osallistuminen 
46 § Muut asiat 

Lautamiesten lukumäärä 
47 § Muut asiat 
 Palkkatoimikunta 
48 § Muut asiat 
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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 30.1.2017 klo 17.00–20.05 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Sakari Silén  puheenjohtaja 
 Matti Myllykangas varapuheenjohtaja 17–49 § 
 Hannaleena Huhtamäki ” 
 Manu Friman  jäsen 
 Raija Lehtimäki ” 
 Pirkko Rauhala ” 
  
 Kosti Hietala  valtuuston puheenjohtaja 
 Katri Rantakokko kunnanjohtaja vt., esittelijä 15–33 ja 36–49 § 
 Elli Rauhala  pöytäkirjanpitäjä 15–36 ja 38–49 § 
 Merja Hietala  taloussihteeri  
 
Poissa Markku Vuollo 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (15 §) 
 
Asiat 15–49 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Sakari Silén  Elli Rauhala  Katri Rantakokko 
ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 
   15–36 ja 38–48 § 37 § 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 6.2.2017, kunnantalo 
 
 
 
 Manu Friman   Hannaleena Huhtamäki 
 
 
 
 
Pöytäkirja on ollut ke 8.2.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä 
 
 
 
 
 Elli Rauhala 
 pöytäkirjanpitäjä 
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15 § 
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. Voi-
massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 
koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-
mielimissä (9 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähe-
tetään 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. Toimielin päättää esityslistan julkaisemisesta Internet-
sivuilla. – Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajistolla on hallituksen   
kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 11 ja 17 §) 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsut-
tava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin 
asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsitte-
lyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. 
Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushen-
kilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätösvaltainen, 
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §). 

Hallitus päätti 9.1.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
kuukauden neljäntenä maanantaina klo 17 alkaen kunnantalossa. Kokous 
kutsutaan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päi-
vää ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyem-
pää koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokous-
ta varten laaditaan esityslista ja se postitetaan ennen kokousta, se toimite-
taan myös hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, kunkin valtuustossa 
edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle ja tarkas-
tuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esitys-
listan julkaisemisesta internet-sivuilla. Tiedoksi annettava esityslista toimi-
tetaan sähköisenä, ellei vastaanottaja toisin halua. Mahdollisuuksien mu-
kaan esityslista toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta ja jul-
kaistaan kunnan kotisivuilla. Kutsu ja esityslista voidaan toimittaa sähköi-
sesti. 

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse 23.1. ja esityslista postitettu 25.1. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Elli Rauhala 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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16 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja 
nähtävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkas-
tetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan 
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös 
etätarkastuksen.  

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Manu Frimanin ja Hannaleena Huhtamäen. 
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17 § 
Uuden terveyskeskuksen rakentaminen 
Dnro 13/25.4.2016 

Valtuusto päätti 28.9.2015 § 43 rakentaa uuden terveyskeskuksen ja  
korjata vanhan terveyskeskuksen välttämättömiltä osin turvatakseen nykyi-
sen henkilöstön työturvallisuuden. Hallitus asetti 25.5.2016 § 111 uuden 
terveyskeskuksen suunnittelua ja rakentamista varten työryhmän, jonka 
tehtävänä on mm. ohjata hankesuunnittelua ja hankkeen toteutusta. 
 
Työryhmä on kokoontunut asettamisen jälkeen useamman kerran ja selvit-
tänyt mm. rahoitusvaihtoehtoja, keskustellut useiden kuntien edustajien 
kanssa näkemyksistä tulevien sote-kiinteistöistä ja kuullut mahdollisia rat-
kaisuja rakentamiseen liittyen. Työryhmä on ollut yhteydessä Sosiaali- ja 
terveysministeriöön lupamenettelyn osalta.  
 
Työryhmän pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan internet-sivustolla 
http://www.muonio.fi/fi/hallinto/tekninen-osasto/tkn-suunnittelu-ja-
rakentamistyoryhma.html 
 
Uusi kiinteistö voitaisiin rakentaa kunnan omistamalle kiinteistölle Marja-
paikan ja Ojusniityn väliin Ojustielle. Kaavoitus rakennuspaikan osalta sallii 
ko. käyttötarkoituksen.  

 
Työryhmä esittää 28.11.2016 § 18 kunnanhallitukselle kahta vaihtoehtoa 
hankkeen toteuttamiseksi 
– rakennetaan terveysasema ja tehdään suunnitelma lähikuntoutusosas-

tosta (lääketieteellinen ja kuntoutusosasto) tai 
– rakennetaan terveysasema ja lähikuntoutusosasto samaan aikaan.  

 
Ehdotus vt. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että hanketta jatketaan rakentamalla ensimmäi-
sessä vaiheessa terveysasema ja samaan aikaan suunnitellaan lähikun-
toutusosaston tiloja ja toimintaa erillisessä hankkeessa. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen siten, että terveysaseman sijasta 
rakennetaan terveyskeskus. 

  

http://www.muonio.fi/fi/hallinto/tekninen-osasto/tkn-suunnittelu-ja-rakentamistyoryhma.html
http://www.muonio.fi/fi/hallinto/tekninen-osasto/tkn-suunnittelu-ja-rakentamistyoryhma.html
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18 § 
Lausuntopyyntö Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavasta 
Dnro 210/22.12.2016 

Kolarin kunnanhallitus pyytää lausuntoa Hannukaisen kaivosalueen osa-
yleiskaavasta 6.2.2017 mennessä.  

Kolarin kunnanhallitus on päättänyt toteuttaa Hannukaisen kaivosalueen 
osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuulemisen uudelleen. Kaavalla muute-
taan osittain Ylläksen osayleiskaavan länsiosaa Hannukaisen kylän poh-
joispuolella ja Rautuvaaran alueella sekä Tornion-Muonionjoen osayleis-
kaavaa kahden tilan osalta Saukkomukanmaalla. Osalyleiskaavan ensim-
mäisestä vuonna 2013 nähtävillä olleesta luonnoksesta kaavoitettavaa 
aluetta on muutettu mm. Hannukaisen kylän alueella jättämällä maantien 
kaakkoispuoliset alueet pois ja laajentamalla kaavaa Valkeajoen länsipuo-
lelle.  

Päivitetty valmisteluaineisto on nähtävillä 6.1.–6.2.2017 osoitteessa 
http://www.kolari.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus.html. 

Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että ympäristövaikutusten arviointia 
tulisi tarkentaa. Kaivoksen käyttämien vesien puhdistaminen ja niiden joh-
tamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Mahdollisuus Tornion-
Muonionjoen vahingoittumiseen tulee estää, koska mm. vaelluskalakanta 
on voimakkaassa kasvussa ja vaikuttaa suoraan ja laajasti paikallisten 
asukkaiden lisäksi matkailuelinkeinon kehittymiseen. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen tarkennettuna, että myös Kuer-, 
Valkea- ja Äkäsjokien vahingoittuminen tulee estää. 
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19 § 
Poikkeamishakemus  
Dnro 8/18.1.2017 

 Hakemus ja teknisen osaston selvitys 

Perttu Mella hakee lupaa poiketa Koskenvainion ranta-asemakaavan  
mukaisesta rakennusalasta. Hakemus käsittää 76 m2 loma-asunnon raken-
tamisen Kuusanka–tilalle (498–401–11–98) osittain ranta-asemakaavassa 
merkityn rakennusalan ulkopuolelle. Rakennus sijoittuisi hieman kauem-
maksi rannasta ranta-asemakaavan määrittämään sijaintiin nähden. 

Hakemuksen mukaan tarkoitus on rakentaa loma-asunto ympärivuotiseen 
käyttöön ja tontilla jo oleva 1977 rakennettu mökki puretaan. Umpikaivo ja 
maasuodattamo rakennetaan purettavan mökin alle ja maisemoidaan, jotta 
ranta säilyy luonnontilaisempana. Kaavan osoittamaa tietä rakennuspaikan 
poikki ei tulla rakentamaan, koska tontilta on poistettu toinen rakennus-
paikka ja ympäröiville tiloille on järjestetty kulku toista kautta. 

Hakija on kuullut naapurit, eikä heillä ollut huomautettavaa hankkeesta.  

Poikkeamista haetaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 57.1 §:ään,  
rakennuksen sijoittaminen asemakaavassa merkitystä rakennusalasta  
poiketen. 

 
Rakennuspaikka sijaitsee kunnanvaltuuston 12.11.2001 hyväksymän  
kunnan osa-aluejaon mukaisella osa-alueella 1 Keskustaajama ja Tunturi-
Lapin maakuntakaavassa alue on merkitty matkailupalveluiden alueeksi ja 
Oloksen matkailukeskuksen alueeksi (RM 1408). Alueella on voimassa 
Olos–Särkijärvi–Toras-Sieppi osayleiskaava, jossa alue on merkitty loma-
asuntoalueeksi (RA) ja alueelle on laadittu ranta-asemakaava (ras)  
Koskenvainio. 

Teknisen osaston päällikkö puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä 17.1. 
lausunnossaan, koska hanke täyttää poikkeamisen edellytykset  
(MRL 171 §). Haettu poikkeaminen poikkeaa vähäisesti ranta-asema-
kaavan rakennusalasta. Rakennus tulee kiinni kaavassa osoitettuun  
tiehen, mutta tietä ei ole toteutettu, vaikka kaava on ollut voimassa jo 41 
vuotta. Tie on jäänyt toteuttamatta tarpeettomana, kun kaavasta on pois-
tettu yksi rivi rakennuspaikkoja. Kaavoituksessa osoitettu tie voidaan tarvit-
taessa toteuttaa.   

Teknisen osaston päällikkö toteaa, että hakija on esittänyt erityisenä syynä 
poikkeamiselle rannan luonnontilaisuuden säilyttämisen sekä ehdotetun 
paikan sopivan hyvin yhteen olemassa olevien rakennusten ja tien suh-
teen. 
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Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 171 §:n mukaan poikkeamisen ratkai-
see kunta. Hallinto- ja johtosäännön mukaan rakennusjärjestyksestä poik-
keamisen ratkaisee kunnanhallitus. 

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-
selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei saa vaikeuttaa luon-
nonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoittei-
den saavuttamista. Poikkeamista ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksil-
taan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitalli-
sia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 171 §) 

Rakennuspaikan sijainnin osoittavasta kartasta toimitetaan kopio esityslis-
tan ohessa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 

Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Rakentaminen ei aiheuta hait-
taa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta 
luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoit-
teiden saavuttamista. Se ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentami-
seen eikä aiheuta muutoin merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaiku-
tuksia. Hakija on esittänyt erityisiä syitä poikkeamiselle.  

Päätös annetaan 8.2. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta 
antopäivästä lukien. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

  



Muonion kunta   Esityslista/  2/2017 26  
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    30.1.2017 
 
 
 
20 § 
Hirvenmetsästysoikeus 
Dnro 2/9.1.2017 

Kätkäsuvannon Metsästäjät ry pyytää lupaa hirvienmetsästykseen  
kunnan omistamalla Antinpalon tilalla (RN:o 5:17) 1.4.2017–31.12.2021. 
Juha Niemelä on myös toimittanut metsästysoikeushakemuksen saman 
yhdistyksen nimissä ja esittää ajaksi kymmentä vuotta.  Tilan ympärillä  
sijaitsevia yksityismaita on vuokralla yhdistyksellä. 

Kunnanhallitus on myöntänyt yhdistykselle oikeuden metsästää hirviä  
Antinpalon tilalla. Alkujaan yhdistys haki oikeutta vuodeksi kerrallaan,  
vuodesta 1997 lähtien neljäksi vuodeksi, ja hallitus on hyväksynyt hake-
mukset. Hallitus myönsi 11.2.2013 hirvenmetsästysoikeuden vuoden 2016 
loppuun saakka. Antinpalon tilan pinta-ala on noin 180 ha ja se sijaitsee 
Kätkäsuvannossa. 

Metsästyksestä säädetään metsästyslaissa ja -asetuksessa. Oikeus har-
joittaa metsästystä ja määrätä siitä kuuluu alueen omistajalle, joka voi  
antaa metsästysoikeutensa vuokralle kokonaan tai osittain. 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää Kätkäsuvannon Metsästäjät ry:n hakeman met-
sästysoikeuden vuosille 2017–2021. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
  

Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 
kokouksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manu Friman   Hannaleena Huhtämäki 
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21 § 
Hirvenmetsästysoikeus 
Dnro 13/24.1.2017 

Sillankorvan Jahtipojat ry hakee lupaa hirvienmetsästykseen kunnan omis-
tamilla Käkivaara (RN:o 47:2) ja Takametsä (RN:o 3:3) tiloilla tulevalle val-
tuustokaudelle.   

 
Kangosjärven Erämiehet ry hakee lupaa hirvenmetsästykseen Käkivaaran 
tilalle 1.4.2017–31.12.2021. 

Kunnanhallitus on aiemmin myöntänyt Sillankorvan Jahtipojat ry:lle oikeu-
den metsästää hirviä molemmilla tiloilla. Alkujaan oikeus myönnettiin met-
sästyskaudeksi, mutta vuodesta 2005 lähtien hallitus on myöntänyt oikeu-
den kerallaan neljäksi vuodeksi. Vuonna 2013 hallitus myönsi Sillankorvan 
Jahtipojat ry:lle oikeuden vain Takametsän tilalle ja Muonion Erämiehet 
ry:lle Käkivaaran tilalle. Pakajokisuun pohjoispuolella sijaitsevan Käkivaa-
ran tilan pinta-ala on noin 150 ha ja Harjujärvien läheisyydessä sijaitsevan 
Takametsän tilan noin 12,50 ha. 

Metsästyksestä säädetään metsästyslaissa ja -asetuksessa. Oikeus har-
joittaa metsästystä ja määrätä siitä kuuluu alueen omistajalle, joka voi  
antaa metsästysoikeutensa vuokralle kokonaan tai osittain. 

Kunnanhallitus on 9.1.2017 keskustellut kiinteistöjen myynnistä ja antanut 
tekniselle osastolle tehtäväksi mahdolliset metsäarvion teettämiset, pohja-
hinta-arvioiden laatimiset myös Takametsän tilalle. Mikäli tila myydään, 
metsästysoikeuden myöntämisestä päättää uusi omistaja omistusoikeuden 
siirryttyä. 

Maaseutupäällikkö toteaa valmistelussaan 27.1.2017, että vuorottelu met-
sästysoikeuksien myöntämisessä on tasapuolinen periaate. Hän esittää 
Käkivaaran tilan hirvenmetsästysoikeuden myöntämistä Kangosjärven 
Erämiehet ry:lle ja toteaa, että Takametsän tilalle on yksi hakemus Sillan-
korvan Jahtipojat ry:ltä.  

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää Kangosjärven Erämiehet ry:lle hirvenmetsästysoi-
keuden Käkivaaraan ja Sillankorvan Jahtipojat ry:lle Takametsään vuosille 
2017–2021.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja vuorotteluperiaatteen metsäs-
tysoikeuksien myöntämisessä. 

 
Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 
kokouksessa. 
 
 
 
 
 
 
Manu Friman   Hannaleena Huhtämäki 
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22 § 
Nopeusrajoitusalueen pidentäminen Särkijärvellä 

Marita Hulkkonen on tehnyt aloitteen nopeusrajoituksen asettamiseksi 60 
km/h koko Särkijärven kylän alueella. Hulkkonen toteaa, että nopeusrajoi-
tus on kesäaikaan 100 km/h ja liikkuminen tiellä koetaan vaaralliseksi. 
Koululaiset joutuvat liikkumaan tiellä esim. koulukyytien vuoksi, koska kyyti 
ei voi pysähtyä ottamaan lapsia mukaan kieltoalueella olevasta kotiristeyk-
sestä. Pyöräily tiellä koetaan myös mahdottomaksi, autot eivät hiljennä tai 
väistä tarpeeksi ja tiellä ei ole kevyen liikenteen väylää. 

Kyseessä olevalla tieosuudella nopeusrajoitus on kesäaikaan 100 km/h ja 
talvella 80 km/h. 

Tekninen osasto on antanut lausunnon ja se kannattaa nopeusrajoituksen 
jatkamista kantatie 79:llä välillä Rovaniementie 1230–1324. Lausunto  
perustuu aloitteen tekijän esittämiin seikkoihin. 

Karttaote tieosuudesta toimitetaan esityslistan ohessa. 

Säännöt Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset valmistelevat kaikki alueensa 
maanteitä koskevat nopeusrajoitusasiat ja käsittelevät ulkopuolelta aloitteet 
nopeusrajoitusten muuttamisesta. 

Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
 Kunnanhallitus esittää Lapin ELY-keskukselle 60 km/h Särkijärven nopeus-

rajoitusalueen pidentämistä aloitteessa mainitulle tieosuudelle.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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23 § 
Tien nimeäminen 
Dnro 198/7.12.2016 

Tekninen lautakunta esittää 87 § 1.12.2016 kokouksessaan Lohirannan-
tieltä kohdasta 26 erkanevan tien nimeksi Isomaantieksi. Aloite nimeämi-
sestä on tullut Harri Rantakokolta 24.11.2016.  

Teiden nimeämisen yhteydessä tekninen osasto antaa teiden varrella ole-
ville kiinteistöille osoitenumerot. Osoitenumero- ja tien nimikilpien hankin-
nasta ja asentamisesta vastaa rakennuksen omistaja. 

Koko kunnan kattavaa rakennusten ja asuntojen osoitejärjestelmää tarvit-
sevat ensisijaisesti turvallisuusviranomaiset ja osoitejärjestelmää pidetään 
yllä rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yhteistyönä. Osoitteen ensisijai-
sena tehtävänä on osoitekohteen yksilöiminen siten, että kohde voidaan 
paikantaa ymmärrettävällä tavalla ja tarvittaessa löytää nopeasti. Jokainen 
erillinen tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle asutulle kiinteistölle,  
tulisi nimetä omalla nimellä. 

Suomen Kuntaliitto on antanut ohjeet ja suosituksen kunnan osoitejärjes-
telmästä. Suosituksessa on otettu huomioon mm. tekniikan kehittymisen 
mukanaan tuomat mahdollisuudet osoitetiedon käsittelyssä ja sijainnin pai-
kantamisessa. Osoitetiedon kattavuus, ajantasaisuus ja saatavuus ovat 
keskeisiä tavoitteita. Osoitteen tulee olla yksiselitteinen, käytännöllinen, 
merkintäkelpoinen, paikkaan liittyvä ja osoitteeksi tunnistettava.  

Kunnanvaltuusto hyväksyi 24.10.1994 kunnan osoitejärjestelmän ja halli-
tuksen johtosäännön 4 §:n mukaan hallitus ratkaisee mm. asiat, jotka kos-
kevat osoitejärjestelmän tarkistamista. Hallituksen 14.3.2016 edellyttämää 
selvitystä hakemuksista teiden nimeämiseksi ei ole saapunut.  

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen tien nimeämi-
sestä Isonmaantieksi. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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24 § 
Tirrojänkäntien ja Tuohitien nimeäminen 
Dnro 198/7.12.2016 

Tekninen lautakunta esittää 88 § 1.12.2016 kokouksessaan Kilpisjärven-
tieltä itään kohdasta 2606 erkanevan tien nimeksi Tirrojänkäntie ja tältä  
erkanevan tien kiinteistölle 498–401–1–15 Tuohitieksi. Aloite teiden  
nimeämisestä on tullut Taneli Tuohivaaralta 11.11. ja Mauno Alatalolta 
25.11.  

Teiden nimeämisen yhteydessä tekninen osasto antaa teiden varrella ole-
ville kiinteistöille osoitenumerot. Osoitenumero- ja tien nimikilpien hankin-
nasta ja asentamisesta vastaa rakennuksen omistaja. 

Koko kunnan kattavaa rakennusten ja asuntojen osoitejärjestelmää tarvit-
sevat ensisijaisesti turvallisuusviranomaiset ja osoitejärjestelmää pidetään 
yllä rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yhteistyönä. Osoitteen ensisijai-
sena tehtävänä on osoitekohteen yksilöiminen siten, että kohde voidaan 
paikantaa ymmärrettävällä tavalla ja tarvittaessa löytää nopeasti. Jokainen 
erillinen tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle asutulle kiinteistölle,  
tulisi nimetä omalla nimellä. 

Suomen Kuntaliitto on antanut ohjeet ja suosituksen kunnan osoitejärjes-
telmästä. Suosituksessa on otettu huomioon mm. tekniikan kehittymisen 
mukanaan tuomat mahdollisuudet osoitetiedon käsittelyssä ja sijainnin pai-
kantamisessa. Osoitetiedon kattavuus, ajantasaisuus ja saatavuus ovat 
keskeisiä tavoitteita. Osoitteen tulee olla yksiselitteinen, käytännöllinen, 
merkintäkelpoinen, paikkaan liittyvä ja osoitteeksi tunnistettava.  

Kunnanvaltuusto hyväksyi 24.10.1994 kunnan osoitejärjestelmän ja halli-
tuksen johtosäännön 4 §:n mukaan hallitus ratkaisee mm. asiat, jotka kos-
kevat osoitejärjestelmän tarkistamista. Hallituksen 14.3.2016 edellyttämää 
selvitystä hakemuksista teiden nimeämiseksi ei ole saapunut.  

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen teiden nimeämi-
sestä Tirrojänkän- ja Tuohitieksi. 

Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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25 § 
Vuontisrovantien nimeäminen 
Dnro 198/7.12.2016 

Tekninen lautakunta esittää 89 § 1.12.2016 kokouksessaan Vuontisjärven 
länsirannalla kulkevan tien nimeksi Vuontisjärventietä, tie erkanee Keräs-
siepintieltä kohdasta 781. Päätöksen jälkeen Hannu Liikavainio on 12.12. 
käynyt ilmoittamassa tekniselle osastolle, että kyseessä oleva tie on tun-
nettu Vuontisrovantienä. Tie on yksityistie, jossa on noin 50 osakasta ja 
Vuontisrovantie–nimeä on käytetty jo vuodesta 1969.  

Teiden nimeämisen yhteydessä tekninen osasto antaa teiden varrella ole-
ville kiinteistöille osoitenumerot. Osoitenumero- ja tien nimikilpien hankin-
nasta ja asentamisesta vastaa rakennuksen omistaja. 

Koko kunnan kattavaa rakennusten ja asuntojen osoitejärjestelmää tarvit-
sevat ensisijaisesti turvallisuusviranomaiset ja osoitejärjestelmää pidetään 
yllä rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yhteistyönä. Osoitteen ensisijai-
sena tehtävänä on osoitekohteen yksilöiminen siten, että kohde voidaan 
paikantaa ymmärrettävällä tavalla ja tarvittaessa löytää nopeasti. Jokainen 
erillinen tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle asutulle kiinteistölle,  
tulisi nimetä omalla nimellä. 

Suomen Kuntaliitto on antanut ohjeet ja suosituksen kunnan osoitejärjes-
telmästä. Suosituksessa on otettu huomioon mm. tekniikan kehittymisen 
mukanaan tuomat mahdollisuudet osoitetiedon käsittelyssä ja sijainnin pai-
kantamisessa. Osoitetiedon kattavuus, ajantasaisuus ja saatavuus ovat 
keskeisiä tavoitteita. Osoitteen tulee olla yksiselitteinen, käytännöllinen, 
merkintäkelpoinen, paikkaan liittyvä ja osoitteeksi tunnistettava.  

Kunnanvaltuusto hyväksyi 24.10.1994 kunnan osoitejärjestelmän ja halli-
tuksen johtosäännön 4 §:n mukaan hallitus ratkaisee mm. asiat, jotka kos-
kevat osoitejärjestelmän tarkistamista. Hallituksen 14.3.2016 edellyttämää 
selvitystä hakemuksista teiden nimeämiseksi ei ole saapunut.  

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus nimeää Kerässiepintieltä kohdassa 781 erkanevan Vuontis-
järven länsirannalla kulkevan tien Vuontisrovantieksi. 

Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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26 § 
Nuorisovaltuuston toimintasääntö 
Dnro 194/30.11.2016 

Kunnanhallitus perusti 112 § 25.5.2016 nuorisovaltuuston ja se on kunta-
lain 26 §:n mukainen vaikuttajatoimielin. Se ei ole kunnan varsinainen toi-
mielin, joten se ei voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä eikä 
sille voida siirtää toimivaltaa niiden tekemiseen. Vaikuttamistoimielimen  
jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä tai jäsenten kelpoisuudesta 
säädetä laissa. 

Nuoriso-ohjaaja on toimittanut 30.11.2016 toimintasäännön, jossa tode-
taan nuorisovaltuuston tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, toimi-
kausi, kokousten koollekutsuminen, puheenjohtajan valinta ja sihteerin teh-
tävien hoitaminen sekä toimintasuunnitelman laatiminen ja –kertomuksen 
antaminen. 

Toimintasäännön mukaan nuorisovaltuuston tarkoituksena on  
– edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia 

tai uskonnollisia sidonnaisuuksia 
– toimia nuorison äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyk-

sissä ja tuoda nuorten näkökulma kunnan päätöksiin 
– edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia 

kunnan toimielinten käsiteltäväksi 
– osallistua kunnan eri hallintokuntien työn suunnitteluun, toteutukseen ja 

arviointiin 
– edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä 
– pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoi-

hin 
– valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille 

sekä seurata niiden käsittelyä ja päätöksentekoa 
– saada nuoriso kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista 
– luoda nuorisolle virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuuden vaikuttaa  

heitä koskeviin asioihin 
– edistää kunnan 14–20 –vuotiaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-

suuksia. 
 

Kuntalain 26 §:n mukaan kunnanhallitus voi hyväksyä nuorisovaltuuston 
toimintasäännön. 
 
Toimintasäännön kohtaa 3.8. kokouspalkkiot on muutettu siten, että palk-
kioissa noudatetaan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä soveltuvin osin 
ja lisäksi ulkoasua on muokattu.  

 
Toimintasääntö toimitetaan esityslistan ohessa. 
 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön liitteen nro 2 
mukaisesti. 

Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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27 § 
Hallintosäännön uudistaminen 

Uusi kuntalaki (410/2015) tuli osittain voimaan 1.5.2015 ja kokonaisuudes-
saan se tulee sovellettavaksi uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2017.  

Uuden kuntalain 90 § edellyttää, että kunnassa on hallintosääntö, johon 
kootaan kaikki nykyisin hallintosäännöllä ja eri johtosäännöillä määrättävät 
asiat.  

Uuteen hallintosääntöön tulee sisällyttää tarpeelliset määräykset kunnan 
hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenette-
lystä sekä valtuuston toiminnasta. Hallintosääntö on kunnan toimintaa oh-
jaava keskeinen ohjausväline strategian, talousarvion ja taloussuunnitel-
man ohella.  

Kuntaliitto on laatinut 31.5.2016 hallintosääntömallin, joka on uuden lain-
säädännön mukainen.  

Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat mm. valtuuston 
työjärjestyksessä, hallintosäännössä ja toimielinten johtosäännöissä. Hal-
lintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, 
jotka kuntalain 90 §:n säännöksessä luetellaan. Hallintosäännössä voidaan 
antaa myös muita kuin laissa mainittuja määräyksiä ja niiden sisältö on val-
tuuston harkinnassa.  

Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta 
ja tehtävistä. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa, millä tarkoitetaan 
kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai muuten kuuluvia asioita, joista kunta 
voi tehdä tai joissa sen edellytetään tekevän päätöksiä.  
 
Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosään-
nöllä, eikä toimivaltaa voi siirtää erillisellä päätöksellä. Päättäessään hallin-
tosäännöstä valtuusto samalla määrittelee oman asemansa kunnan pää-
tösvallan käyttäjänä, päättää toimielinten ja viranhaltijoiden välisestä työn-
jaosta ja ratkaisee, annetaanko kunnan viranomaisele valta päätöksellään 
siirtää toimivaltaansa edelleen.  

Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.  

Hallintosääntö sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännön 
määräyksistä muuten kuin muuttamalla sitä. 

Kunnan hallintosääntö ja eri johtosäännöt eivät ole kaikilta osin ajantasalla 
eivätkä tue parhaalla tavalla toimivan hallinnon vaatimuksia, joten niiden 
siirtäminen sellaisenaan uudeksi hallintosäännöksi ei ole tarkoituksenmu-
kaista.  

Samalla hallintosäännön uudistustyö tarjoaa myös tilaisuuden arvioida  
nykyisin käytössä olevan hallintomallin ja toimintojen tarkoituksenmukai-
suutta. Uudistustyö antaa myös tilaisuuden valmistautua maakuntauudis-
tuksen toteutumisen jälkeiseen toimintaympäristöön. 
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Hallintosäännön uudistaminen on osin teknisluoteista, mutta se sisältää 
myös sellaisia mahdollisuuksia, joiden valmistelu pelkästään virkatyönä ei 
ole tarkoituksenmukaista. Valmistelua tulisi jo ennen varsinaista päätök-
sentekovaihetta täydentää laaja-alaisemmalla keskustelulla toiminnan ja 
sääntöjen tavoitteista sekä saada tietoa luottamushenkilöiden linjausta 
edellyttäviin kokonaisuuksiin sisältäen toimielinorganisaation, henkilöstö-
organisaation, toimivalta ja niiden siirtämiset edelleen sekä luottamushen-
kilöiden palkkiot ja kustannusten korvaukset. 

Hallintosääntömalli löytyy Suomen kuntaliiton sivuilta, linkki toimitetaan 
sähköpostiin. 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön valmistelua varten työryhmän,  
johon kuuluvat kunnanjohtaja, osastojen päälliköt ja valtuutetuista ja halli-
tuksen jäsenistä kunkin poliittisen ryhmän edustaja. Ryhmien edustajat 
tuovat valmisteluun poliittiseen päätöksentekoon liittyvää näkemystä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja edellyttää, että hallintosääntö 
valmistuu toukokuun loppuun mennessä. 
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28 § 
Täytäntöönpano-ohjeet talousarviovuodelle 2017 

 Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion 12.12.2016 ja sen 
toimeenpanoa varten on laadittu ohjeet. 

Ohjeissa korostetaan lautakuntien ja osastojen pysymistä hyväksytyn talo-
usarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa. Aiemmilta vuosilta 
kertyneen alijäämän kattamiseksi odotetaan tuottavuutta parantavia ja ta-
loudellisia säästöjä kaikissa hallintokunnissa.  

Ohjeissa todetaan, että kunnanhallitus seuraa tarkasti vuoden aikana ta-
loudellisen tilanteen kehitystä ja talousarvion toteutumista. Tarvittaessa 
hallitus antaa hallintokunnille lisäohjeita talousarvion täytäntöönpanosta. 

Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamista varten talousar-
viovuonna. Määrärahoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitet-
tuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu käytettäväksi.  

Talousarvion täytäntöönpanossa ja toteuttamisessa korostuu lautakuntien 
merkitys. Talousarvio antaa lautakunnille merkittävästi päätösvaltaa ja vas-
tuuta. Määrärahojen riittäminen ja toiminnan taloudellisuus riippuvat siitä, 
kuinka lautakunnat hoitavat tehtävänsä. 

Lautakuntien on tarkistettava käyttösuunnitelmat talousarviovuoden helmi-
kuun loppuun mennessä. Määrärahan puitteissa tehtävät käyttösuunnitel-
man muutokset on toimitettava kirjanpitoon tallennettaviksi. 

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää 
valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle ta-
lousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä 
myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin (eli  
miten muutos katetaan). Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita 
koskevissa muutosesityksissä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrä-
rahoihin. Muutosesitys on tehtävä vain sitovuustason nettotason muut-
tuessa. 

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnille ja kunnanhallituk-
selle neljännesvuosittain. Täytäntöönpano-ohjeissa on yksityiskohtaisia oh-
jeita mm. laskujen käsittelyyn, laskutukseen, palkkojen ja matkalaskujen 
hoitamiseen.   

 Lainsäädäntö  

Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa 
ja taloutta. Se antaa ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta. 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy laaditut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toi-
mintaohjeiksi hallintokunnille. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja edellyttää, että talousarvioon 
tehtävät muutokset on toimitettava kunnanhallitukselle välittömästi muutos-
tarpeen ilmaannuttua. 
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29 § 
Kuntatodistusohjelman limiitin korottaminen 
Dnro 20/30.1.2017 
 

Kunnalla on Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sopimus kuntatodistusohjelmasta, 
jota käytetään lyhytaikaisena rahoituksena. Hallitus hyväksyi 24.11.2014 
kuntatodistusohjelman korottamisen 3,0 milj. euroon kunnan maksuval-
miuden hoidon ja kassanhallinnan joustavuuden parantamiseksi. Sopimus 
on voimassa toistaiseksi, ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa. 

Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoille laskema lyhyt-
aikainen velkasitoumus, joka on tarkoitettu alle vuoden mittaiseen rahoitus-
tarpeeseen. Se on nopea ja helppo tapa hankkia lyhytaikaista rahoitusta, 
tehokas kilpailutuskeino ja joustava väline maksuvalmiuden hoitoon ja 
kassanhallintaan. 

Kuntatodistusohjelma on maksuton, eikä kuntatodistukselle aseteta  
vakuutta. Jos kuntatodistusten liikkeeseen laskemiseen ei ole tarvetta, ei 
tule kustannuksiakaan. Todistuksen pienin nimellisarvo on 100 000 euroa. 

Kuntatodistukset ovat haltijavelkakirjoja, jotka on tarkoitettu vaihdettavaksi 
Suomen rahamarkkinoilla. Kilpailutus tehdään puhelimitse ja kaupat toteu-
tetaan päivän markkinakorkotasoon.  

Valtuusto on § 14/31.1.2013 päättänyt lainan ottamisen ja antamisen sekä 
sijoitustoiminnan periaatteista. Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toi-
minnasta ja toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta, ja kuntalain 38 §:n 
mukaan kunnanhallitus vastaa hallinnosta ja taloudenhoidosta. Talouden-
hoidon vastuuseen sisältyy laskentatoimi, rahaliikenne, sisäinen valvonta 
ja riskienhallinta sekä muun taloudenhoidon järjestäminen. 

Talousvastuu on hallintosäännössä keskitetty hallitukselle ja mm. käyttö-
omaisuuden ostamisessa ja myymisessä, lyhytaikaisen lainan ottamisessa, 
tilapäislainan antamisessa ja sijoitustoiminnassa, maksujen määräämises-
sä ja riskienhallinnassa annettu hallitukselle mahdollisuus toimivallan edel-
leen siirtämiseen. Hallitus on siirtänyt mm. lyhytaikaisen lainan ottamiseen 
liittyvää ratkaisuvaltaa viranhaltijoille.  

Talousarviossa on varauduttu 400 000 euron ottolainojen lisäykseen. 

Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy kuntatalousohjelman korottamisen 5 000 000  
euroon maksuvalmiuden hoidon ja kassanhallinnan joustavoittamiseksi. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 
kokouksessa. 
 
 
 
 
 
 
Manu Friman   Hannaleena Huhtämäki 
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30 § 
Kiinteistö Osakeyhtiö Muonion Kotikonnun velkakirja 

Muonion kunta on vuosina 1999–2008 myöntänyt omistamilleen tytär-
yhtiöille Kiinteistö Oy Iltintuville ja Asunto Oy Muonionkulmalle pääomalai-
noja yhteensä 55 326,17 euroa. Kiinteistö Oy Iltintuville lainoja on myön-
netty 35 757,71 euroa ja Asunto Oy Muonionkulmalle 19 568,46 euroa. 
Myönnetyistä lainoista ei ole allekirjoitettuja velkakirjoja lukuun ottamatta 
30.7.1999 olevaa velkakirjaa (7 568,50 euroa) Kiinteistö Oy Iltintuville.  

Kaikki lainat (55 326,17) on kirjattu Muonion kunnan taseessa kohtaan  
antolainat tyttärille ja Kiinteistöyhtiö Kotikonnun taseessa kohtaan oma 
pääoma pääomalainat. 

Kiinteistöyhtiö Iltintuvat ja Asuntoyhtiö Muonionkulma fuusioitiin vuonna 
2008 Asuntoyhtiö Pirkantupien ja Ollintupien kanssa Kiinteistö Osakeyhtiö 
Muonion Kotikonnuksi. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 28 §:n mukaan valtuusto päättää lainan ottamista ja anta-
mista sekä muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista ja talousarvion 
ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä antolainojen ja vieraan pää-
oman muutoksista. Hallitus päättää muista rahoitukseen liittyvistä asioista.  

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Allekirjoittamatta jääneistä velkakirjoista (47.757,71 euroa) tehdään yksi 
velkakirja nykyisen yhtiön Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun kanssa. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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31 § 
Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen 

Kunta on tehnyt 1.11.2007 Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kunta-
yhtymän kanssa sopimuksen lakisääteisen työterveyshuollon järjestämi-
sestä henkilöstölleen (laki työterveyshuollosta 4 ja 12 §). Sopimus on voi-
massa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on kolme kuukautta. 

Vuonna 2015 voimaan tullut kuntalaki edellyttää, että esim. kuntayhtymien 
tulee yhtiöittää työterveyshuoltopalvelunsa, mikäli se myy palvelua muille-
kin kuin omistajalleen ja määräaika yhtiöittämiselle oli vuoden 2017 alkuun. 
Sosiaali- ja terveysministeriöstä saapui tieto 12.1.2017, että yhtiöittämis-
velvoitteen siirtymäaika jatkuu vuoden 2019 alkuun (Kuntainfo 1/2017).  

Hallitus päätti § 178/29.6.2015 kunnan henkilöstön työterveyshuollon pal-
veluiden laajentamisen sairaanhoidolla ja kilpailuttaa palveluntuottajan. 
Kuntalain muutoksen vuoksi hallituksen päätöstä ei pantu täytäntöön, vaan 
pyydettiin kuntayhtymältä mahdollisuutta sopimuksen laajentamisesta sai-
raanhoitopalveluihin. Useista pyynnöistä huolimatta asia ei ole edennyt. 

Sote-muutoksen vaikutus työterveyshuoltopalvelujen järjestämiseen ja 
saatavuuteen ei ole vielä selkeä. Rovaniemen työterveysliikelaitoksen (nyt 
Lappica Oy) edustajat kävivät keväällä 2016 esittelemässä suunnitelmaa 
kuntien omistaman In house-yhtiön perustamisesta Lapin sairaanhoitopiirin 
alueella. Tämä hanke etenee Rovaniemen seudulla.  

Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työ-
tään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla 
annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. Kunta voi sopia 
alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kunnan terveyskeskus 
järjestää työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työterveyshuolto-
lain 14 §:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. 
Vastaavanlainen sopimus voidaan tehdä myös yrittäjän ja muun omaa työ-
tään tekevän kanssa. Työnantajat ja yrittäjät viime kädessä kuitenkin itse 
valitsevat palveluntuottajansa. 

 Lainsäädäntö  
 
Työterveyshuoltolain 4 §:n mukaan työnantajan on kustannuksellaan jär-
jestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaa-
rojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turval-
lisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Lain 12 
§:ssä määritellään työterveyshuollon sisältö ja 14 §:ssä muut terveyden-
huollon palvelut.  

  
 Hankintalaki on muuttunut 1.1.2017 (29.12.2016/1397). Uuden lain 25 §:n 

mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa on 400 000 euroa 
lain liitteen 1–4 kohdassa tarkoitetuissa sosiaali- ja terveyspalveluja koske-
vissa hankinnoissa. Työterveyshuollon yhteisen hankintanimikkeistön  
mukaan (CPV) se kuuluu terveydenhuollon palveluihin (85147000-1).  
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Kunnan työterveyshuollon palvelujen kustannukset eivät nouse hankinta-
jakson aikana yli 400 000 euron kynnysarvon, joten kunnan oma hankin-
tamenettely on riittävä menettely.   

 
 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 

 Kunnanhallitus pyytää tarjouksia henkilöstön kokonaisvaltaisesta työ-
terveyshuollosta sekä työterveyshuoltolain 12 §:n mukaisen hyvän työ-
terveyshuoltokäytäntöä noudattavan työterveyshuollon järjestämisestä 
kunnan alueen yrittäjille. Tarjouspyyntö julkaistaan ilmoitustaululla, kunnan 
internet-sivuilla ja lehdessä. 

 
Tarjousta pyydetään ajalle 1.5.2017–31.12.2018 siten, että tehtävään  
sopimukseen sisältyy lisäksi yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla 1.1.2019–
31.12.2019 ja 1.1.2020–31.12.2020.  

 
Tarjouspyynnön ehtona on mm. palvelun saatavuus kunnan keskustan 
alueella. Asia esitellään yt-toimikunnan seuraavassa kokouksessa 
7.2.2017 henkilöstön edustajille. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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32 § 
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 12.12.2016 eron luottamustoimista, keskuskeit-
tiön toiminnan siirtymisen, rakennusvalvontataksan uusimisen, kotihoidon 
kuntalisän maksamisen, investointimäärärahojen siirtämisen, lisämäärära-
hojen myöntämisen ja talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018–
2019. 

Kokouksen pöytäkirja pidettiin 19.12. nähtävänä ja valitusaika on päättynyt 
18.1. 

Lainsäädäntö 

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytän-
töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston 
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toi-
mivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä 
päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsi-
teltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen 
on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle lail-
lisia 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. Muu-
toksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen 
oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, 
että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei vali-
tuksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.  

Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuus-
ton kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 
143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytän-
töönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa  
valituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko pää-
tös täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.  

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toteaa, että 65 §:ään keskuskeittiön siirtämisestä on tehty 
valitus. Muiden päätösten osalta hallitus toteaa kunnanvaltuuston 12.12. 
kokouksen päätökset laillisiksi ja hyväksyy täytäntöönpanon.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
  



Muonion kunta   Esityslista/  2/2017 41  
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    30.1.2017 
 
 
 
33 § 
Kunnanjohtajan virkaan haastateltavat 
Dnro 164/14.10.2016 
 
– Kunnanhallitus 29.8.2016, 158 § 
– Kunnanhallitus 27.9.2016, 192 § 
– Kunnanvaltuusto 10.10.2016, 40 §  
– Kunnanhallitus 21.11.2016, 242 § 
– Kunnanhallitus 9.1.2017, 4 § 
— — 

– Kunnanhallitus 30.1.2017, 33 § 
 
Ilmoitus toisen kerran jatketusta hakuajasta julkaistiin Helsingin Sanomis-
sa, Lapin Kansassa ja Kalevassa. Lisäksi ilmoitus oli Kuntalehden, TE-
toimiston ja kunnan internet-sivustoilla sekä kunnan ilmoitustaululla. 
 
Jatkoajan määräaikaan mennessä virkaa hakivat: Juhani Härkönen, Sanna 
Kumpula, Hannu Kuusela, Isabella Lahtinen, Anniina Niemelä ja Mirja Sa-
volainen 

  Yhteenveto toimitetaan sähköpostilla.  

Ehdotus  vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun Hannu Kuuselan, Antti Mularin, Laila 
Nikunlassin, Lasse Peltosen, Mirja Savolaisen ja Kalle Variksen. 

Vt. kunnanjohtaja sopii haastatteluajat mahdollisimman pian ja haastatteli-
joina toimivat hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja val-
tuustoryhmien edustajat sekä vt. kunnanjohtaja. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja lisäsi, että muistiota haastattelu-
tilaisuuksissa pitää Elli Rauhala.  

 
Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 
kokouksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manu Friman   Hannaleena Huhtämäki 
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34 § 
Kunnansihteerin toimenkuvaus 

Kunnanvaltuusto perusti 9.6.2014 kunnansihteerin viran. Kelpoisuusvaati-
muksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, ja lisäksi vaaditaan riit-
tävää perehtyneisyyttä kunnallishallinnon ja -talouden tehtäviin ja myös 
käytännön kokemusta. Kunnansihteeriltä edellytetään hyviä neuvottelu- ja 
vuorovaikutustaitoja ja lakiasioihin perehtyneisyys sekä erinomainen suo-
men kielen suullinen ja kirjallinen taito katsotaan eduksi.  

Kunnansihteeri kuuluu johtoryhmään ja toimii hallinto-osaston päällikkönä 
ja kunnanjohtajan sijaisena. Hän vastaa tieto- ja henkilöstöhallinnosta, ja 
tehtäviin kuuluu mm. kunnan hallinnon ja talouden kehittäminen ja tiedot-
taminen sekä hallituksen ja valtuuston käsiteltäviin asioihin liittyvä valmis-
telu ja päätösten täytäntöönpano sekä sihteerintehtävät.  

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 42 §:n mukaan toimenkuvauksessa määritellään henkilön 
asema vastuualueella ja hänen tehtävänsä. 

Toimenkuvauksen valmistelee lähin esimies yhteistyössä viranhaltijan 
kanssa. Toimenkuvausta tarkistetaan kehityskeskustelun yhteydessä vuo-
sittain ja myös henkilöstö- tai tehtävänmuutosten yhteydessä.  

Kunnansihteerin toimenkuvauksen hyväksyy kunnanjohtaja, mutta koska 
johtajan rekrytointi on kesken, toimenkuvauksen hyväksyy kunnanhallitus. 

Kunnansihteerin laatima toimenkuvaus ja KT-yhteyshenkilön 21.1. kan-
nanotto toimitetaan esityslistan ohessa.  

Päätös Vt. kunnanjohtaja poistui kokouksesta asianosaisena (hallintolaki 28 §). 
 
 Puheenjohtajan selostuksen jälkeen hallitus keskusteli asiasta ja päätti hy-

väksyä toimenkuvauksen. Samalla päätettiin muuttaa kunnansihteerin vir-
kanimike hallintojohtajaksi. 
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35 § 
Osastopäällikköjen palkkauksen tarkistaminen 
Dnro 12/22.1.2016 

KT-yhteyshenkilö on 21.1. valmistellut esityksen palkan tarkistamiseksi 
kunnansihteeriltä, sivistystoimenjohtajalta, sosiaalijohtajalta ja tekniseltä 
johtajalta.  

Kunnansihteeri on pyytänyt 31.10.2015 päivätyllä sähköpostilla tarkista-
maan palkkaustaan 1.11.2015 alkaen vastaamaan muiden osastopäälli-
köiden palkkoja. Koeaika on päättynyt 30.6.2015. 

 Sosiaalijohtaja on hakenut palkkaansa KVTES:n perusteella tarkistusta 
vuoden 2016 alussa, ja siitä on KT-yhteyshenkilö antanut lausunnon, mut-
ta asiaa ei ole käsitelty. Sosiaalijohtajan tehtävissä on tapahtunut olennai-
nen muutos 1.1.2016 alkaen, kun kunnanvaltuusto päätti 14.12.2015 siir-
tää terveystoimen sosiaalitoimen tehtäviin. 

 Kaikilla mainituilla osastopäälliköillä on valinnan yhteydessä sovittu koko-
naispalkka. Koeajan päättymisen jälkeen ei kenenkään palkkaa ole tarkis-
tettu, mutta näin ei yleensäkään menetellä, ellei asiasta kirjallisesti sovita 
ennakkoon valinnan yhteydessä. Työnantajalla ei ole velvoitetta automaat-
tiseen palkan tarkistukseen koeajan päätyttyä. 

 Sivistystoimenjohtaja on toiminut Muonion kunnassa ensin viransijaisena 
5.11.2012–30.4.2013 ja sen jälkeen vakinaisena 1.8.2013 lähtien (yli 3 v.). 
Sosiaalijohtaja on toiminut vakinaisena 14.3.2013 lähtien (yli 3v.), kunnan-
sihteeri vakinaisena 1.1.2015 lähtien (yli 1v.) ja tekninen johtaja vakinaise-
na 1.6.2015 lähtien (yli 1v.). Kenenkään palkkausta ei siis ole valinnan jäl-
keen tarkistettu.  

Kokonaispalkat ko. tehtävissä ovat tällä hetkellä seuraavat:  
– kunnansihteeri 4 038,80 e/kk  
– sivistystoimenjohtaja 4 892,89 euroa/kk  
– sosiaalijohtaja 4 340,30 euroa/kk ja  
– tekninen johtaja 4 440,68 euroa/kk.  

 
Näihin kaikkiin sisältyy puhelinetu. Kokonaispalkkoihin eivät kuulu määrä-
vuosi- tms. korotukset. 
 
Kuntatyönantajien vuoden 2015 palkkatilaston mukaan vastaavat keski-
arvot tehtäväkohtaisissa kuukausipalkoissa ovat seuraavat: kunnansihteeri 
4 054, sivistystoimenjohtaja 5 225 (kansalaisopiston rehtori 4 036), sosiaa-
lijohtaja 4 366 (sosiaali- ja terveysjohtaja 5 941) sekä tekninen johtaja 4 
586 euroa (rakennustarkastaja 3 237). Ja koska em. summat ovat tehtävä-
kohtaisia palkkoja, niin kokonaispalkat muodostuvat vielä näitä suurem-
miksi erilaisine korotuksineen. 
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Osastopäälliköt ovat laatineet omat tehtäväkuvauksensa, jotka ovat  
ohessa. Kaikilla muilla paitsi kunnansihteerillä on keskeisenä tehtävänä 
esittelijän tehtävät. Kunnansihteerillä on tehtäväkuvauksessa mainittuna 
kaikkien hallintokuntien ohjeistus ja päätösten valvonta, mutta tämä tehtä-
vä ei kuulu kunnansihteerille, vaan kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle.  

 Sosiaalijohtajan ja sivistystoimenjohtajan haun yhteydessä on vaadittu 
ylempää korkeakoulututkintoa, minkä ehdon ko. viranhaltijat myös täyttä-
vät. 

Jokaisella osastopäälliköllä on itsenäinen vastuu omasta osastostaan. 
Osastojen välillä on eroja laajuudessa sekä henkilöstömäärissä. Tällöin 
palkkausta ei voida määritellä yhteneväiseksi, vaan on huomioitava jokai-
sen kohdalla tehtävien vaativuus. Tällöin on otettava huomioon:  
– työn edellyttämä osaaminen (koulutus, kokemus, useiden tehtävä-

alueiden tai monien asioiden yhtäaikainen hallinta sekä itsenäinen 
harkinta) 

– työn vaikutukset ja vastuu (vaikutus kuntalaisten psyykkisiin, sosiaali-
siin ja taloudellisiin olosuhteisiin) 

– yhteistyötaidot (vuorovaikutustaidot, ihmissuhdevaatimukset) 
– työolosuhteet (henkiset ja fyysiset). 

 
Esimiesasemassa olevalla pitää pääsääntöisesti olla selvästi korkeampi 
palkka kuin hänen alaisillaan (sivistystoimenjohtaja alle 5 000, rehtorit yli  
5 000 euroa kuukaudessa). 
 

Johto- tai esimiestehtävissä toimivan palkassa on huomioitava mm. johdet-
tavan yksikön koko, vastuualueen tai johdettavan yksikön palvelutarjonnan 
laajuus ja moninaisuus, erikoispalveluiden tuottaminen sekä muut erityis-
piirteet. 

KT-yhteyshenkilö esittää, että osastopäälliköiden palkkoja tarkistetaan seu-
raavasti 1.1.2017 alkaen:  
– kunnansihteeri 4 100 euroa/kk, lisäksi puhelinetu  
– sosiaalijohtaja 5 000 euroa/kk, lisäksi puhelinetu (huom. tämä korotus 

1.1.2016 alkaen, tulee huomioida terveydenhuolto, joka on vaikuttanut 
tehtävän vaativuuden muuttumiseen, KVTES luku II 10§) 

– tekninen johtaja 4 500 euroa/kk, lisäksi puhelinetu 
– sivistystoimenjohtaja 5 000 euroa/kk, lisäksi puhelinetu (tulee huomioi-

da kansalaisopiston rehtorin tehtävät sekä KT-yhteyshenkilön tehtävät, 
jotka ovat omia kokonaisuuksiaan, vastaava palkka Kolarissa ilman 
KT-yhteyshenkilön tehtäviä on 4 900 euroa/kk). 

 
 Lisäksi hän esittää, että osastopäälliköiden palkkaus ja tehtäväkuvaukset 

tulee tarkistaa kerran vuodessa kehityskeskustelujen yhteydessä. 
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Kunnan säännöt 
 

Hallintosäännön 50 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka kos-
kevat mm. virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanoa ja harkinnan-
varaisten määräysten soveltamista. 
 

Päätös Vt. kunnanjohtaja ei ollut läsnä asian käsittelyn aikana. 
 

Puheenjohtajan selostuksen jälkeen kunnanhallitus päätti siirtää asian 
käsittelyä. 
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36 § 
Liikunnanohjaajan palkkahinnoittelutunnuksen oikaiseminen 
Dnro 5/9.1.2017 

KT-yhteyshenkilö ja sivistystoimenjohtaja Paula Vilamaa on toimittanut 
pyynnön liikunnanohjaajan palkkauksen oikaisemisesta. 

Liikunnanohjaajan peruspalkka on määritelty hinnoittelutunnuksen 
02VAP060 mukaan (kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen 
ammatti tehtävät). Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävänä on 
antaa ryhmä- ja yksilöohjausta sekä tehdä näihin liittyvää asiakastyötä. 
Tehtävä edellyttää yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vas-
taavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa. 

 Liikunnanohjaajan tehtäväkuvauksen mukaisesti tehtävän tarkoituksena on 
liikunnan peruspalvelujen tuottaminen kuntalaisille sekä tehtäväalueen 
toiminnan järjestäminen ja alan asiantuntijana toimiminen. Tehtäväkuvauk-
sen perusteella oikea hinnoittelutunnus on 02VAP050 (kulttuuri-, liikunta-, 
nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen vaativat ammattitehtävät). Tähän palkka-
hinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat mm. kulttuuri-, liikunta-, nuori-
so- ja vapaa-aikapalvelujen kehittäminen, toiminnan suunnittelu ja ohjaus 
sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja ennakointi. Tehtäviin voi si-
sältyä työnjohto- sekä ohjaustehtäviä. Tehtävä edellyttää soveltuvaa alem-
paa korkeakoulututkintoa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa 
tai ammatillista perustutkintoa. 

 Vilamaa esittää KT-yhteyshenkilönä ja liikunnanohjaajan esimiehenä, että 
liikunnanohjaajan palkkahinnoittelutunnus oikaistaan vastaamaan tehtävä-
kuvausta. Aikaisemman hinnoittelutunnuksen (02VAP060) mukainen  
peruspalkka on 2 016,00 euroa.  Lisäksi liikunnanohjaajan tehtävästä 
maksettava vaativuus on 249,45 euroa eli tehtäväkohtainen palkka on tällä 
hetkellä yhteensä 2 265,45 euroa/kk. 

 Tehtäväkuvausta vastaavan palkkahinnoittelutunnuksen (02VAP050)  
mukaisesti liikunnanohjaajalle tulee maksaa peruspalkkana 2 116,00 eu-
roa. Lisäksi tehtävän vaativuudesta maksettava osuus 250 euroa, jolloin 
uusi tehtäväkohtainen palkka on yhteensä 2 366,00 euroa/kk. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 39 §:n mukaan Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehto-
sopimukseen perustuvista palvelussuhdeasioita päättää hallitus. 

Liikunnanohjaajan toimenkuvaus toimitetaan esityslistan ohessa. 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus oikaisee 1.2. alkaen liikunnanohjaajan palkkausta koske-
van hinnoittelutunnuksen ja hyväksyy Vilamaan esityksen mukaisesti  
peruspalkan lisäksi tehtäväkohtaiseksi vaativuudeksi 250 euroa/kk.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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37 § 
Korvaus lisätehtävistä ja -vastuusta kunnanjohtajan rekrytoinnin ajalta 

Hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen 
taikka viran ollessa avoinna sijaisena toimii kunnansihteeri ja hallitus päätti 
159 §/29.8.2016, että kunnansihteeri toimii kunnanjohtajan sijaisena 
1.9.2016 alkaen kunnes virkaan valittava aloittaa tehtävässään. Kunnan-
sihteerin tehtävien hoitamisesta piti päättää erikseen myöhemmin.  

Rekrytointiprosessin ajaksi ei ole valittu kunnansihteerille sijaista, vaan  
vt. kunnanjohtaja, taloussihteeri ja toimistosihteeri ovat hoitaneet kunnan-
sihteerin tehtäviä omien toimiensa ohella.  

Vastaavissa tilanteissa aiemmin kunnanhallitus on päättänyt maksaa lisä-
tehtävistä ja –vastuusta korvausta 200–400 euroa/kuukaudessa  
(40 §/8.2.2010 ja 165 §/4.6.2012). 

KT-yhteyshenkilö toteaa 15.1.2017 lausunnossaan (Dnro 171/28.10.2016), 
että lisääntyneet tehtävät ja vastuu tulee korvata 22.8.2016 alkaen siihen 
asti, että uusi kunnanjohtaja aloittaa tehtävässään. Korvaus määritellään 
aiempien käytäntöjen mukaisesti. 

 Kunnan säännöt ja KVTES 

Hallintosäännön 39 §:n mukaan KVTES:een perustuvista harkinnanvarai-
sista ja palvelussuhdeasioista päättää hallitus. 

KVTES:in luvussa 2.3.2 todetaan, että viranhaltijalle tai työntekijälle voi-
daan määrätä hänen tavanomaisten tehtäviensä lisäksi lisätehtäviä ja –
vastuita, mikä osaltaan vaikuttaa tehtävien vaativuuteen ja sitä kautta teh-
täväkohtaisen palkan määrään, myös määräaikaisesti. 

 Ehdotus Vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy korvausten maksamisen kunnansihteerin tehtä-
vien hoitamisesta johtuvista lisätehtävistä ja –vastuusta takautuen 
1.9.2016 alkaen siten, että taloussihteeri Hietalan ja toimistosihteeri  
Rauhalan tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 470 euroa kuukaudessa 
KVTES:iin perustuen siihen saakka, kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa  
virassaan.  

Päätös Elli Rauhala poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjanpitä-
jänä toimi vt. kunnanjohtaja. 

 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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38 § 
Perhepäivähoidon kustannuskorvaus 
Dnro 3/9.1.2017 

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle kor-
vataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan Suomen Kuntaliiton suosituk-
sen perusteella. Suositusta tarkistetaan kalenterivuosittain ja laskennan 
perusteena käytetään viimeisimpiä käytettävissä olevia indeksejä ja arvioi-
tua kustannusten muutosta. Korvausten tarkoituksena on kattaa hoidosta 
hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Kulukorvaus on perhepäivä-
hoitajalle veronalaista ansiotuloa. 

Suomen Kuntaliitto on lähettänyt yleiskirjeessä 2/2017 suosituksen perhe-
päivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2017. Kuntaliitto on keskus-
tellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Kunta-alan Unioni ry:n kanssa.  

Kustannuskorvausten perusteena käytettyjen indeksien osalta elintarvik-
keiden ja alkoholittomien juomien alaindeksin kehitys marraskuusta 2015 
marraskuuhun 2016 oli –0,8 %. Kokonaisindeksin muutos oli 0,65 %. Mar-
raskuusta joulukuuhun 2016 kokonaisindeksin sekä elintarvikkeiden ja al-
koholittomien juomien kasvuksi on arvioitu 0,1 %. Vuoden 2017 kuluttaja-
hintojen kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 1,1 %. Elintarvikkeiden ja 
alkoholittomien juomien kasvuna on käytetty 0,6 %.  

Indeksimuutoksista huolimatta Kuntaliitto suosittelee kustannuskorvausten 
pitämistä vuoden 2016 tasolla.  

Varhaiskasvatus esittää 9.1.2017, että perhepäivähoidon kustannuskorva-
ukset pidetään vuoden 2016 tasolla. Kustannuskorvaukset eivät nousseet 
vuoden 2016 aikana, vaan Kuntaliitto suositteli niiden laskemista. Kunnan-
hallitus säilytti perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2016 vuo-
sien 2014 ja 2015 tasolla.  

Hallitus hyväksyi § 31/22.2.2017 kustannuskorvaukset vuodelle 2016. 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy Kuntaliiton suosituksen perhepäivähoidon kus-
tannuskorvauksista. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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39 § 
Hallinto-osaston toimistosihteerin rekrytoinnin lopettaminen 

– Kunnanhallitus 19.9.2016, 185 § 
 

Hallintotoimen johtosäännön mukaan yleishallinto tuottaa tai muutoin jär-
jestää mahdollisimman taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti ne palve-
lut, joita ei johtosäännöin tai muutoin ole osoitettu muun päävastuualueen 
hoidettavaksi. Yleishallinnon toimialaan kuuluvat siten mm. talouden, hen-
kilöstöhallinnon, elinkeinotoimen, maaseutuelinkeinoviranomaisen ja kun-
nan keskitetyt sisäiset palvelut (mm. kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, 
palkat, asiakirjahallinto ja arkistointi). Hallinto-osasto huolehtii kunnanval-
tuuston ja -hallituksen sekä tarkastus-, elinkeino-, maaseutu- (isäntäkun-
tana) ja keskusvaalilautakunnan kokousten valmistelu- ja täytäntöönpano-
tehtävistä. 

Hallinto-osastolla toimii mm. kunnanjohtaja ja -sihteeri, maaseutupäällikkö, 
elinkeinokoordinaattori, taloussihteeri ja atk-vastaava. Osastolla on työs-
kennellyt myös hallintosihteeri ja seitsemän toimistosihteeriä, joista 

– kaksi on jäänyt eläkkeelle  
– yhden irtisanoutuneen tilalle on palkattu uusi henkilö  
– yksi henkilö on siirtynyt kunnan palvelukseen kuntayhtymästä ja hoitaa 

kuntayhtymän kirjanpitoa  
– tiedossa on kaksi eläköitymistä ensi vuoden alkupuoliskolla.  
 

Tiedossa olevien eläköitymisten jälkeen toimistotyötä tekevien sihteerien 
määrä laskisi yhdeksästä viiteen henkilöön.  

Kuntien toiminta on merkittävässä muutoksessa, josta osa on sote- ja 
maakuntauudistusta ja kuntalain täytäntöönpano edellyttää varsinkin alku-
vaiheessa laajaa suunnittelua ja valmistelua. Kunnanvirastossa tehdään 
muutoksia mm. asia- ja asiakirjahallinnan, sähköisen asioinnin ja palvelu-
jen osalle. Esim. asiakirjahallinnassa ohjelmahankintojen myötä työ painot-
tuu asian vireilletuloajankohtaan ja vaikka palveluja sähköistetään, toimis-
tosihteerien työ on oleellinen osa prosessia. Ensi kevään erityinen haaste 
on kuntavaalit, joihin toimistosihteerien panos on merkittävä.  

Hallinto-osaston henkilöstökustannukset eivät nouse mahdollisen palve-
lussuhteen myötä. Kuluvan vuoden palkkaus katetaan kunnanjohtajan teh-
täväjärjestelyjen myötä säästyvästä määrärahasta ja tulevasta vuodesta 
eteenpäin varataan määräraha eläkkeelle jääntien tasatessa tilanteen. 

Hallintosäännön 42 §:n mukaan henkilön asema vastuualueella ja tehtävä 
määritellään toimenkuvauksessa. Sen valmistelee lähin esimies yhteis-
työssä työntekijän kanssa ja hyväksyy tehtäväalueen esimies. 

 Ehdotus vs. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus avaa toimistosihteerin tehtävän haettavaksi toistaiseksi 
voimassaolevaan palvelussuhteeseen. Tehtävään edellytetään koulutusta 
ja kokemusta toimistoalalta.  
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Päätös Keskustelun aikana Hannaleena Huhtamäki esitti, että asia palautetaan 
valmisteluun. Esitystä ei kannatettu. 

 Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen ja tarkensi sitä niin, että 
tehtävään edellytetään opistoasteen koulutusta sekä kokemusta toimisto-
alalta. Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaisesti. 

  Hannaleena Huhtamäki ilmoitti eriävän mielipiteensä.  

— — 

– Kunnanhallitus 31.10.2016, 211 § 
 

Toimistosihteerin tehtävä on haettavana 28.10.2016 klo 14 saakka.  
Määräaikaan mennessä kunnalle toimitettiin 16 hakemusta.  

 Ehdotus vs. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus valitsee hakijoista haastateltavat henkilöt. Haastateltaviksi 
kutsutaan viisi hakijaa. Haastattelijoina toimivat vs. kunnanjohtaja Katri 
Rantakokko, hallintosihteeri Anneli Uusitalo ja toimistosihteeri Elli 
Rauhala. 

Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen. 

— — 

 
– Kunnanhallitus 30.1.2017, 39 § 

 
Kunnanvaltuusto päätti 12.12.2016 talousarviokäsittelyn yhteydessä pois-
taa hallinto-osaston toimistosihteerin palkkaukseen varatun määrärahan 
(70 §). Kokouksessaan 9.1.2017 hallitus keskusteli toimistosihteerin palk-
kaamisesta. 
 

 Ehdotus Vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus lopettaa hallinto-osaston toimistosihteerin rekrytoinnin val-
tuuston päätöksen perusteella. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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40 § 
Sivistystoimen toimistosihteerin tehtäväjärjestelyt  
Dnro 168/14.10.2016 

Kunnanvaltuuston 24.11.2014 hyväksymässä ja 14.12.2015 tarkistamassa 
talouden tasapainottamissuunnitelmassa on eräitä yleisiä periaatteita. 
Henkilöstöasioihin sisältyy virkojen ja toimien täyttämiseen ja yli kolmen 
kuukauden mittaisiin sijaisuuksiin tarvittava kunnanhallituksen lupa. Suun-
nitelmassa todetaan, että taseen alijäämän kattamistavoitteen saavuttami-
seksi käyttötalousmenoja tulee karsia ja mikäli talousarviossa ei pysytä, 
kunta varautuu lomauttamaan henkilöstön kahden viikon ajaksi. 

Sivistyslautakunta esittää 104 § 11.10.2016, että kunnanhallitus myöntää 
täyttöluvan toimistosihteerin tehtävään sivistystoimistossa 1.1.2017 alkaen.  

Sivistystoimiston toimistosihteerijärjestelyt ovat olleet haasteelliset helmi-
kuun 2015 alusta lähtien, jolloin toimistosihteeri siirtyi kokonaan lukion ja 
perusopetuksen tehtäviin. Sivistystoimiston toimistosihteerin tehtäviä on 
hoitanut sen jälkeen lyhyissä jaksoissa ainakin neljä eri henkilöä. Osittain 
henkilöä ei ole ollut lainkaan. Teknisen toimiston toimistosihteerin työajasta 
on 50 % osoitettu sivistystoimeen, mutta käytännössä tämä on muodostu-
nut erittäin hankalaksi.  

Toimistosihteerin vaje on aiheuttanut asiakaspalvelun laadun heikkenemis-
tä, mistä on tullut kuntalaisilta palautetta. Lisäksi sivistystoimenjohtajan 
tehtävät ovat suuntautuneet liiaksi rutiinitoimistotehtäviin, mikä ei ole tar-
koituksenmukaista. Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatus, perusope-
tus, lukio, kansalaisopisto, kulttuuri, kirjasto, liikunta ja nuorisotoimi.  
Toimistosihteerin tarve on 100 %. 

Talousarviossa toimistosihteerin palkkaukseen sivistystoimessa on varattu 
50 %.  

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan sivistystoimen toimistosihteerin re-
surssin lisäämiseen 50 %:lla ja esittää valtuustolle lisämäärärahaa sivistys-
toimelle 16 000 euroa henkilöstökulujen kattamiseen. Lisämääräraha kate-
taan lainarahoituksella. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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41 § 
Sivutoimilupahakemus 
Dnro 203/14.12.2016 

Teknisen osaston päällikkö tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto  
hakee lupaa sivutoimen hoitamiseen toistaiseksi. Hänellä on tarkoitus  
tehdä ammattiin liittyviä konsulttitöitä. Tammilehto perustelee hakemustaan  
rakennusalan tietämyksen syventämisellä, mikä tukee virkatehtävien  
hoitamista.  

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 §:ssä säädetään sivutoimi-
sesta ja kilpailevasta toiminnasta. Jos sivutoimi edellyttää työajan käyttä-
mistä tehtävien hoitamiseen, tarvitaan työnantajan lupa, jos ei, ilmoitus riit-
tää. Työnantaja voi viranhaltijaa kuultuaan kieltää sivutoimen, jos se hait-
taa virkatehtävien asianmukaista suorittamista tai viranomaisen toimintaa 
muutoin. Sivutoimi ei saa tehdä viranhaltijaa esteelliseksi tehtävässään  
eikä vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen eikä muutenkaan haitata 
asianmukaisten tehtävien hoitamista. Myös kilpaileva toiminta on kielletty. 

Hallintosäännön 47 §:n mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivu-
toimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää hallitus. 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen sivutoimen hoitamisen. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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42 § 
Asiakirjoja tiedoksi 

Eräistä kunnanhallitukselle saapuneista ja kunnanvirastossa valmistelluista 
asiakirjoista on laadittu yhteenveto mm. erilaisten päätösten ja yleiskirjei-
den tiedoksi antamista varten. Yhteenveto sisältää tietoa myös eräistä 
valmistelun jälkeen käsittelyyn tulevista asiakirjoista. 

Yhteenvetoon merkitään myös ne lauta- ja toimikuntien pöytäkirjat, joiden 
päätöksiin ei enää ole mahdollista käyttää otto-oikeutta. 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteeseen nro 3 merkityt asiakirjat ja 
mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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43 § 
Muut asiat 
Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutos, kortteli 5 rakennuspaikat 1 ja 2 
Dnro 9/18.1.2017 

 

Maanomistaja Hannu Jantunen on lähettänyt ranta-asemakaavan muutos-
hakemuksen, jossa Keimiöniemen ranta-asemakaavan korttelin 5 raken-
nuspaikkoja 1 ja 2 muutetaan poistamalla rakennuspaikka 1 ja osoittamalla 
sen rakennusoikeus rakennuspaikalle 2. 

Keimiöniemen ranta-asemakaava sijoittuu Keimiöniemeen Jerisjärvellä ja 
se sijaitsee yleiskaavan alueella. Muonio kuuluu Tunturi-Lapin maakunta-
kaavan alueeseen, mutta maakuntakaava ei ole voimassa ranta-asema-
kaavan alueella. Ranta-asemakaava sijoittuu maakuntakaavan M 4529 
alueelle.  

Ranta-asemakaavan koko aluetta käsittävä muutos on hyväksytty 
18.12.2000 § 60.  

Kaavoittajana toimii Tapani Honkanen Seitap Oy:stä ja hän on 27.1.2017 
toimittanut laatimansa osallistumis- ja arviointisuunnitelman Keimiöniemen 
ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta päättämistä varten.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 25.1.2017 on selostettu mm. 
suunnittelutilanne, kaavoitustyön tavoite, muutettavan alueen olosuhteet, 
arvioitavat vaikutukset ja kaavaratkaisun perustelut, osalliset, osallistumi-
nen ja aikataulu. Tavoitteena on, että kaava saadaan kesäkuussa 2017 
valtuuston käsittelyyn. 

Osallisiksi on merkitty viranomaiset ja maanomistajat sekä eräät yhteisöt. 
Viranomaisina mainitaan kunta, ELY-keskus ja Lapin liitto sekä maanomis-
tajina alueen maanomistaja ja rajanaapurit. Osallisen toivotaan esittävän 
suunnitelmassa havaitsemansa puutteet kunnalle tai kaavan laatijalle en-
nen kuin vaatii neuvottelun käymistä ELY-keskuksen kanssa suunnitelman 
riittävyydestä 

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta 
omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava     
yhteydessä kuntaan ja toimitettava suunnitelma osallistumis- ja arviointi-
menettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen 
tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan tulee 
toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säily-
tettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maankäyttö- ja 
rakennuslain 63 ja 74 §)  
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Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merki-
tykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutus-
menettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja raken-
nuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaavoitetta-
vaan alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla olevien 
maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten määrään.  

Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki osalli-
set on mahdollista tavoittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittävät mah-
dollisuudet valmisteluun osallistumiseen.  

Kunta voi esittää maanomistajalle osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämi-
seksi. Varmistaakseen suunnitelman riittävyyden kunta voi neuvotella  
asiasta Lapin ELY-keskuksen kanssa, ja osallisilla on mahdollisuus kaavan 
muutosehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka esittää ELY-keskuk-
selle neuvottelun käymistä suunnitelman riittävyydestä. 

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-
listen ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta tiedotta-
misen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitellusta aika-
taulusta.  

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paikkakun-
nalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 

Kaavan hyväksyy valtuusto, ja kunnanhallituksen johtosäännön mukaan 
kaavoitusviranomaisena toimii hallitus.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan kokoukseen. 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen ja merkitsee Keimiöniemen 
ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tie-
doksi ja kuuluttaa vireilletulon. Kaavanlaatijaa pyydetään lisäämään muu-
tokseen osalliseksi viranomaiseksi myös Museovirasto.   

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.   
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44 § 
Muut asiat 
Luonnos Lapin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteista 2016–2020 
Dnro 209/22.12.2016 
 

Kunnalta on pyydetty lausuntoa Lapin joukkoliikenteen palvelutasotavoit-

teet 2016–2020 -raporttiluonnoksesta 31.1.2017 mennessä. 
 

Lapin joukkoliikenteestä merkittävä osa on markkinaehtoista eli itsekannat-
tavaa joukkoliikennettä. Tällainen liikenne on keskittynyt alueille, joilla on 
kysyntää eli päätieverkolle, tiheään asutuille alueille sekä matkailukeskuk-
siin. Muilla alueilla asiakastulojen varassa toimivaa liikennettä on varsin 
vähän tai ei ollenkaan. Näillä alueilla joukkoliikennepalvelut joudutaan jär-
jestämään osin tai kokonaan Lapin ELY-keskuksen tai kuntien hankkimana 
ostoliikenteenä.  

Lapin joukkoliikenteen runkoverkko -raportti valmistui 2010. Raportissa 
määriteltiin joukkoliikenteen runkoverkko ja sen palvelutasotavoitteet sekä 
laadittiin runkoliikenteen kehittämissuunnitelma. Runkoverkkoselvityksen 
jatkoksi valmistui 2012 palvelutasosuunnitelma, jossa määriteltiin Lapin 
joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuosille 2012–2016. 
  
Lapin ELY-keskuksen toimivalta on muuttunut vuoden 2016 alusta, kun 
Meri-Lapin alueesta muodostui oma seudullinen toimivaltainen viranomai-
nen. Rovaniemen kaupunki toimii myös joukkoliikenteen toimivaltaisena vi-
ranomaisena. Raportin valmistelussa Rovaniemen ja Meri-Lapin hallin-
noimat joukkoliikennevuorot jäävät tarkemman tarkastelun ulkopuolelle. 
  
Suunnittelutyön tavoitteena on päivittää vuonna 2010 valmistunut runko-
verkkosuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään Lapin joukkoliikenteen 
runkoverkko ja se palvelutasotavoitteet. Palvelutason määrittelyn tavoit-
teena on turvata samantyyppiset joukkoliikennepalvelut samantyyppisille 
alueille. Määritelty palvelutaso muodostaa palvelutasotavoitteen, joka oh-
jaa joukkoliikenteen suunnittelua ja järjestämistä. Palvelutason määrittely 
ei sido toimivaltaista viranomaista tarjoamaan joukkoliikennettä palveluta-
son määrittelyn mukaisesti. 
  
Raporttiluonnoksen mukaan nykyistä liikennetarjontaa ja asetettuja palve-
lutasotavoitteita vertaamalla selvitetään joukkoliikennejärjestelmän puut-
teet ja tasapuolisuus runkoverkolla. Tavoitteena on myös arvioida nykyisen 
liikennetarjonnan taloudellisia toimintaedellytyksiä jatkuvasti muuttuvassa 
tilanteessa (siirtymäajansopimusten päättyminen, ostoliikenteen karsimi-
sen vaikutukset markkinaehtoisen liikenteen ajamiseen jne.). 
  
Tavoitteena on, että joukkoliikenteen jatkuvasti vähenevillä määrärahoilla 
huolehditaan siitä, että määrärahat kohdennetaan oikein. Valtion ostolii-
kenteellä on Lapissa pyritty ensisijaisesti turvaamaan peruspalvelutaso 
runkoverkolla. Lisäksi on pyritty turvaamaan keskeiset matkailua palvelevat 
runko- ja liityntäliikenneyhteydet. 
  

  



Muonion kunta   Esityslista/  2/2017 57  
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    30.1.2017 
 
 
 

Asetettavien palvelutasotavoitteiden pohjalta määritellään liikennetarjon-
nan kehittämistoimenpiteet sekä mahdolliset jatkosuunnittelutarpeet. 
 
Raporttiluonnos on toimitettu etukäteen sähköpostitse. 
 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen ja esittää lausuntonaan Lapin 
joukkoliikenteen palvelutaso-tavoitteet 2016–2020 –raporttiluonnoksesta 
seuraavaa: 
 
Kunnan liikenteeseen vaikuttaa voimakkaasti matkailu sekä työmatkaliiken-
teen että vapaa-ajan matkojen osalta. Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 
kunnassa yöpyjistä on Lapin merkittävin, 65 %.   
  
Kolariin saapuva rata tulee sähköistää ja vuoroja lisätä. Matkailun edelleen 
lisääntyessä junaliikenne on taloudellinen ja ekologinen vaihtoehto omalla 
autolla liikkumisen ohella. Jäämeren ratayhteyttä tulee jatkaa Kolarista 
Tromsaan.  
 
Lentoliikennettä tulee kehittää mm. vuorojen lisäämisellä Kittilän ja  
Enontekiön kentillä. Edelleen matkailun lisääntyessä lentoyhteydet ovat 
kriittisessä asemassa alueen saavutettavuudessa. Lisäksi jatkoliikenne-
yhteydet kentiltä on turvattava.  
 
Luonnoksen mukaan Kittilän yhteyssuunnassa sovellettaisiin palvelu-
tasoluokkaa, jonka mukaan liikennöintiä on säännöllisesti arkisin ja viikon-
loppuina tarpeen mukaan. Kolarin ja Enontekiön yhteyssuunnassa sovel-
lettaisiin luokkaa, jonka mukaan liikennöinti tapahtuu vain arkisin ja vähäi-
sillä vuoroilla.  
 
Kunnan sivukylien liikenne on turvattava, jotta palveluiden saatavuus on 
tasapuolista koko kunnan alueella. Kolarista on turvattava junaliikenteen 
jatkoyhteys jokaiselta vuorolta. Lisäksi Norjan suutaan yhteyksiä on lisät-
tävä.  
 
Kerässiepin tie tulee kunnostaa pikimmin. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja lisäsi, että Kolarista on 

turvattava junaliikenteen jatkoyhteys jokaiselta saapuvalta junavuorolta 
Muonioon ja Muoniosta yhteys lähteviin juniin. 
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45 § 
Muut asiat 
Hyve 2018-ohjelmaan osallistuminen 
Dnro 6/13.1.2017 
 

Lapin kuntajohtajien tapaamisessa 21.12.2016 on esitelty HYVE 2018-
johtaminen tulevaisuuden kunnassa –ohjelmaa. Sen sisältönä on kuntien 
hyvinvointi-, elinvoima- ja verkostojohtamisen kehittäminen. Ohjelmassa 
tehdään alkukartoitus, laaditaan kunnan yksilöllinen kehittämis- ja toiminta-
suunnitelma sekä järjestetään vuosittain kaksi seutukuntakohtaista työ-
pajaa, kaksi kuntakohtaista työpajaa sekä kaksi väliarviointia kehittämis- ja 
toimintasuunnitelmaan.  

Ohjelmaan osallistumisesta keskusteltiin Tunturi-Lapin kuntajohtajatapaa-
misessa ja näkemys oli, että ohjelmaan osallistuminen on perusteltua, kos-
ka lähitulevaisuudessa muutokset ovat erittäin suuria. Toiminnan kehittä-
misen kannalta seutukunnan kaikkien kuntien osallistuminen työskentelyyn 
mahdollistaisi suurimman hyödyn. Enontekiön kunnanjohtaja ilmoitti tilai-
suudessa, että Enontekiön kunta ei osallistuisi ohjelmaan ja Kittilän kun-
nan-johtaja ilmoitti heidän harkitsevan asiaa. 

Ohjelman osallistumismaksu on korkeintaan 2 500 euroa ja palvelun tuot-
taa BDO Oy.  

Kolari on 23.1. tehnyt päätöksen osallistua ohjelmaan, mikäli vähintään  
yksi muu Tunturi-Lapin alueen kunta osallistuu ohjelmaan. 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen ja päättää, että kunta osallis-
tuu HYVE 2018 –ohjelmaan ja aloituksessa pyritään ottamaan huomioon 
valittavan kunnanjohtajan viran vastaanottamisen aikataulu. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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46 § 
Muut asiat 
Lautamiesten lukumäärä 
Dnro 17/21.1.2017 
 

Lapin käräjäoikeus varaa tuomiopiiriinsä kuuluville kunnille tilaisuuden  
antaa lausunto oikeusministeriön (OM 14/31/2016) lausuntopyyntöön lau-
tamiesten lukumäärästä. Lausunto tulee toimittaa viimeistään 13.2.2017. 
 
Uusi kuntalaki (410/2015) muuttaa kuntavaalien ajankohtaa lokakuusta 
huhtikuuhun. Vaaliajankohdan muuttumisen vuoksi vuoden 2012 vaaleissa 
valitun valtuuston toimikautta on jatkettu 31.5.2017 saakka. 
 
1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n 
(675/2016) mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuus-
ton toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päät-
tyy, kun kunnanvaltuustot ovat vallinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat 
tulleet lainvoimaisiksi. 
 
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n mukaan käräjäoikeuden lauta-
miesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuo-
miopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kun-
nan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärän ensisijaisesti kuntien 
henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. 
 
Kunnanvaltuusto on valinnut toimikaudeksi 2013–2016 kaksi käräjäoikeu-
den lautamiestä. 
 

Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
 Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen ja antaa lausunnon, että kun-

nan lautamiesten lukumäärä tulisi edelleen olla kaksi. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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47 § 
Muut asiat 
Palkkatoimikunta 
 

Kunnanhallitus keskusteli palkka-asioiden yhteydessä palkkatoimikunnan 
nimeämisen ottamista esille muissa asioissa. 

 
Päätös  Keskustelun jälkeen hallitus nimeäsi palkkatoimikuntaan jäseniksi KT-

yhteyshenkilön, Manu Frimanin, Kosti Hietalan, Sakari Silénin ja ammatti-
liittojen luottamusmiehet 

 
Hallitus edellyttää työn vaativuuden arviointien laatimista koko henkilöstölle 
huhtikuun loppuun mennessä. 
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48 § 
Muut asiat 
 

Kokouksen alkuvaiheessa taloussihteeri esitteli talousarvion täytäntöön-
pano-ohjeet, Kuntarahoituksen kuntatodistuslimiitin korottamisen ja  
Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun velkakirjan. 
 
Hallitus keskusteli valtuuston 12.12.2016 päätöksestä keskuskeittiön toi-
minnan siirtämisestä tehdystä valituksesta ja terveydenhuollon kuntayhty-
män johtajan irtisanoutumisesta. 
 
Vt. kunnanjohtaja selosti lain tiukentuneen keskusvaali- ja vaalilauta-
kuntien jäsenten osalta, mm. ehdokkaiden puolisot eivät voi olla ko. lauta-
kunnissa jäsenenä. Hän ilmoitti Lapin sotilassoittokunnan esiintyvän huhti-
kuussa Muoniossa. 
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49 § 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 
Valitusosoitus on liitteenä nro 4. 
 



Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

Kokouspäivämäärä Liite 

 
30.1.2017  4 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, 

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 15–16, 18, 22, 27– 28, 31–33, 35, 39–40, 42–44, 46, 48–49 

 
Seuraaviin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niistä voi tehdä kuntalain 134 §:n mukaan 

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 81 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  17, 20–21, 23–26, 29–30, 34, 36–38, 41, 45, 47 
 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 

valittamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
  

  
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  17, 20–21, 23–26, 29–30, 34, 36–38, 41, 45, 47 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, telefax 

 
Muonion kunnanhallitus 
osoite Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio 
faksi (016) 532 774 

 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa lasket-

taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
 
  



 
 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-

tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 

myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
  

 
Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

19 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika     päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta 

lukuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi    

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. 

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 

tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskir-

jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 

joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan 

alkamisen ajankohdasta. 

  



 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin 

hallintolain 12.§:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 

oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran-

omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 

lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1)
 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  
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