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325 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka si-
sältää tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, vara-
jäsenten kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta koko-
uksessa. Voimassa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että ko-
kousmenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ot-
tamatta kunnan toimielimissä (90 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va-
rapuheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka se-
kä mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lä-
hetetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin 
voi päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lä-
hetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, 
toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjoh-
tajistolla on hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 
§) 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kut-
suttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään 
jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asi-
an käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsit-
telemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi 
luottamushenkilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on 
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 
103 §). 

Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsu-
taan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää 
ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää 
koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta 
varten laaditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenil-
le, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille se-
kä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta 
kunnan verkkosivuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esi-
tyslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 11.12.2017 ja esityslista 15.12.2017 sähkö-
postitse. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti 
Pinola toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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326§ 
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 tar-
kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan 
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi 
myös etätarkastuksen. 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mu-
kaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.  

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Petteri Hirsikankaan ja Sakari Silénin. 
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327 § 
Kunnan viestinnän ohjeisto ja graafinen ohjeisto 
Dnro 138/30.8.2016 
 

Kunnassa on laadittu kunnan viestinnän ohjeisto samalla kun graafista 
ilmettä on päivitetty. Kunnan viestintästrategia on tehty yhteistyössä 
kunnan viestintätyöryhmän ja Várri Oy:n kanssa ja se antaa perustiedot 
niin kuntaviestinnän toteuttajataholle kuin kenelle tahansa Muonion 
kunnan työntekijälle. 
 
Nykyään kunnan viestintää ei ole johdettu erityisen suunnitelmallisesti, 
eikä kuntaviestinnän toteutusta ole vastuutettu, vaan viestintää on to-
teuttanut kulloinkin tehtävään sopiva työntekijä. Kunnassa ei ole mitattu 
viestintää tai sen vaikuttavuutta, eikä toteutettu mielipidemittausta. Vies-
tintään ei ole myöskään käytetty ylimääräisiä resursseja kuntalain vaa-
timan viestintävastuullisuuden ulkopuolelle. Kunnan viestinnässä on 
otettava käyttöön vanhat viestinnän kanavat entistä tehokkaammin ja 
käytettävä uusia viestinnän kanavia entistä suunnitelmallisemmin. 
 
Keskeisiä kunnan viestinnän periaatteita ovat: 
– Viestintä on olennainen osa Muonion kunnan toimintaa. 
– Viestintä parantaa kuntalaisille tarjottuja palveluita. 
– Viestintä lisää kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. 
– Viestintä on Muonion kunnan identiteettiä kehittävää ja ylläpitävää. 
– Viestintä on olemassa kuntalaisia varten. 
– Viestintä on osallistavaa. 
– Viestintä on esteetöntä ja helposti saavutettavaa. 
 
Kunnan viestinnän perusarvot ovat luonnonläheisyys, perhekeskeisyys, 
yrittäjyyden tukeminen, puhtaus, rehellisyys ja avoimuus. 
 
Sisäinen viestintä tarkoittaa kaikkea viestintää, tiedonkulkua ja vuoro-
vaikutusta, joka tapahtuu kunnan työntekijöiden välillä. Sisäinen viestin-
tä voi olla joko virallista tai epävirallista ja sisäisen viestinnän toteuttaji-
na ovat kaikki kunnan työntekijät. Hyvä sisäinen viestintä on avointa, 
rehellistä, helposti ymmärrettävää ja oikea-aikaista. Sisäisen viestinnän 
tarkoitus on saada kaikki kunnan työntekijät ymmärtämään, mihin ollaan 
menossa, miten ja miksi. Sisäisen viestinnän keskeisimmät tehtävät 
ovat: 
– Työhön ja sen toteutukseen liittyvän tiedon välittäminen 
– Kunnan sisäisen kulttuurin rakentaminen ja vahvistaminen 
– Organisaation muutoksista viestiminen 
– Palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
– Organisaation strategioiden jalkauttaminen 
 
Viestinnän ohjeistossa todetaan, että kunnan viestintää johtaa kunnan-
hallitus ja kunnanjohtaja. Kunnanhallitus hyväksyy suuret linjat kunta-
markkinoinnin ja tiedotuksen osalta. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja 
antavat tarvittavat valtuudet hajautettuun viestintään. Hajautettu viestin-
tä tarkoittaa, että se joka kustakin asiasta on muutoin vastuussa, ottaa 
vastuun myös tiedottamisesta. Viestinnän vuosikelloa seurataan sään-
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nöllisesti ja sen mukaan toteutetaan aktiivista kuntaviestintää normaaliti-
lanteessa. Esiin nousevista aiheista tiedotetaan myös suunnitellun vuo-
sikellon ulkopuolella. Päätöksistä kerrottaessa on tärkeää kertoa en-
nemmin niiden vaikutuksista kuin itse päätöksentekoprosessista. 
 
Kunta tunnistaa seuraavat kohderyhmät ulkoisessa viestinnässään: 
kunnan työntekijät, kuntalaiset, yritykset, matkailijat, ympäristökunnat, 
viranomaiset, hanketahot ja tiedotusvälineet. Kunnassa käytetään muun 
muassa seuraavia välineitä ulkoisen viestinnän toteuttamiseen: kunnan 
verkkosivut, viralliset tiedotteet, tiedotustilaisuudet, ilmoitustaulu, kunta-
laistilaisuudet ja paikallismediat. 

 
Toimiva viestintästrategian jalkauttaminen vaatii, että jokainen kunnan 
viestinnästä vastaava työntekijä ymmärtää viestinnän merkityksen 
omassa työssään ja osaa käyttää tarvittavia keinoja sen toteuttamiseen. 
Kunnan viestinnän johtamisesta vastaa kunnanjohtaja, alakohtaisesti 
vastuussa ovat toimialajohtajat. Strategian jalkautusta kunnan jokapäi-
väiseen toimintaan kehitetään seuraavilla tavoilla: 
 
– Nimetään viestinnän vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt henkilöstöstä. 
– Pidetään huolta, että viestinnän vastuuhenkilöillä on riittävät valtuudet, 
osaaminen ja työkalut tehokkaan viestinnän toteuttamiseen ja seuran-
taan. 
– Seurataan ja mitataan viestinnän onnistumista. Onnistumisista ja 
epäonnistumisista otetaan oppia ja kehitetään kunnan viestintää. 
– Vastuuhenkilöt tarkastetaan vuosittain ja tarvittaessa nimitetään uusia 
henkilöitä. 
– Seurataan viestinnän kehitystä säännöllisin väliajoin. 
 
Kriisiviestinnän perustavoitteena on: 
– Varmistaa ihmisten turvallisuus. 
– Turvata organisaation toimintaedellytykset 
– Tiedottaa palveluiden järjestämisestä 
– Varmistaa, että julkisuudessa on totuudenmukainen mielikuva tilan-
teesta 
– Ennakoida mahdolliset kriisit ja valmistautua niihin hyvissä ajoin 
 
Graafinen ohjeisto on tarkoitettu kaikille kunnan graafista materiaalia 
tuottaville ja sen kanssa toimiville henkilöille. Kaikissa tilanteissa, joissa 
graafisen ohjeiston käyttö on mahdollista, tulisi sitä käyttää yhtenäisen 
viestinnällisen ja graafisen ilmeen saavuttamiseksi. Graafinen ohjeisto 
on toteutettu, jotta sen käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja sen käyt-
tö tulisi osaksi koko kunnan viestintää ja markkinointia. 
 
Viestinnän ohjeisto ja graafinen ohjeisto toimitetaan esityslistan oheis-
materiaalina. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy kunnan viestinnän ohjeiston ja graafisen oh-
jeiston. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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328 § 
Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksen luonnos 
Dnro 208/19.12.2016 

– Kunnanhallitus 9.1.2017, 6 § 

Äkäskeron ranta-asemakaava-alue sijoittuu Pekanjärven ja Kerojärven  
väliselle alueelle ja kuuluu ympäristöministeriön 22.6.1993 vahvistaman 
Kittilän, Kolarin ja Muonion kuntien yhteisenä laatiman Ylläksen 
osayleiskaavan alueeseen. Äkäskero sijoitsee Pallas–Yllästunturin kan-
sallispuiston sisällä. Muonio kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alu-
eeseen, mutta maakuntakaava ei ole voimassa ranta-asemakaavan 
alueella. Äkäskero  
sijoittuu maakuntakaavan SL 4009 alueelle.  
 
Ranta-asemakaava on vahvistettu 24.4.1991. Korttelin 7 käsittävä ran-
ta-asemakaavan muutos hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 26.1.2015 § 
6. 
 
Maanomistajien toimeksiannosta Tapani Honkanen Seitap Oy:stä on 
19.12.2016 toimittanut kunnanhallitukselle laatimansa osallistumis- ja  
arviointisuunnitelman Äkäskeron ranta-asemakaavan muutosten vireille-
tulosta päättämistä varten. Nyt vireille tuleva muutos koskee kortteleita 
2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikkaa 1.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 19.12. on selostettu mm. suun-
nittelutilanne, kaavoitustyön tavoite, muutettavan alueen olosuhteet, ar-
vioitavat vaikutukset ja kaavaratkaisun perustelut, osalliset, osallistumi-
nen ja  
aikataulu. Tavoitteena on, että kaava saadaan kesäkuussa 2017 val-
tuuston käsittelyyn. 

Osallisiksi on merkitty viranomaiset ja maanomistajat sekä eräät yhtei-
söt. Viranomaisina mainitaan kunta, ELY-keskus, Lapin liitto ja Metsä-
hallituksen luontopalvelut ja maanomistajina alueen maanomistaja ja ra-
janaapurit. Osallisen toivotaan esittävän suunnitelmassa havaitsemansa 
puutteet kunnalle tai kaavan laatijalle ennen 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 arvioin-
timenettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alu-
een tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomista-
jan tulee toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta 
kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. 
(Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja 74 §)  

Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja 
merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuoro-
vaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovai-
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kutteiseen suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maan-
käyttö- ja rakennuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota eri-
tyisesti kaavoitettavaan alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, 
suunnitteilla olevien maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten 
määrään.  

Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki 
osalliset on mahdollista tavoittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittä-
vät mahdollisuudet 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-
keskukselle 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 käsitel-
lään. Osallisten ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletu-
losta tiedottamisen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen 
suunnitellusta aikataulusta.  

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalli-
set ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paik-
kakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.12. toimitetaan esityslistan 
ohessa.  

valmistelija vt. kunnanjohtaja 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja kuuluttaa vireilletulon. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

― ―  

– Kunnanhallitus 18.12.2017 

Kaavan laatijalta on 8.3.2017 saatu kaavakartta ja 10.3. päivätty selos-
tus. Viranomaisneuvottelu Lapin ELY-keskuksen, Muonion kunnan ja 
kaavanlaatijan välillä on käyty 19.1.2017.  
 
Selostuksen mukaan kaava-alueella on 17 yksityis- tai yhteisöomistuk-
sessa olevaa lomarakennusta ja kahden osakeyhtiön omistuksessa on 
8 lomarakennusta ja hotellirakennus. Kaava-alueella on siten 26 raken-
nusta ja lisäksi 14 rakentamatonta rakennuspaikkaa, joten koko alueen 
rakennuspaikkojen määrä on 40. Kaavamuutos sisältää korttelit 2 ja 6 ja 
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korttelin 7 rakennuspaikan nro 1, ja tarkoitus on muuttaa kaavaa maan-
omistajan tavoitteen mukaiseksi. 
 
Kortteleihin 2 ja 6 ei ole osoitettu rakennuspaikkoja ohjeellisella merkin-
nälläkään, joten kaavaa muutetaan toteutuneen tilanteen mukaisesti. 
Korttelin 2 kokonaisrakennusoikeus kasvaa 100 k-m2:llä ja korttelin 6 
rakennusoikeus pienenee 150 k-m2:llä. Korttelin 7 rakennuspaikka 1 
jaetaan 3 rakennuspaikaksi ja rakennusoikeudeksi osoitetaan yhteensä 
600 k-m2. Kokonaisrakennusoikeus kasvaa siten 50 k-m2:llä. 
 
Puhelinlinkin mastoa varten korttelissa 2 erotettu kiinteistö osoitetaan 
yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Maanomistajan tavoitteena 
on sijoittaa jätevesienkäsittelylaitos omistamalleen tilalle, joten puhdis-
tamoaluetta laajennetaan. 
 
Muutoksen luonnoksessa todetaan, että ranta-asemakaavan muutos ei 
aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittä-
vää heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suomen 
ehdotukseen Natura 2000-suojeluverkostoksi eikä luonnonsuojelulain 
(65 ja 66 §) mukaista Natura-arviointia ole tarpeen suorittaa. 

 
Lainsäädäntö  
 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten MRL 62 
§:ssä tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Ti-
laisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asetta-
malla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mieli-
pide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa 
koskevassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Ti-
laisuuden varaamisesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Il-
moitus on aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä 
sanomalehdessä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 
§:ssä.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus merkitsee Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksen 
valmisteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän 
ajaksi. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja edellytti että puhdistamoalu-

een laajennuksen tarpeesta neuvotellaan. 
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329 § 
Visannon ranta-asemakaavan muutoksen luonnos 
Dnro 4/9.1.2017 

– Kunnanhallitus 27.2.2017, 60 § 
 

Rakennus–Arolin Oy on lähettänyt hakemuksen Visannon ranta-asema-
kaavan muuttamiseksi. Tavoitteena on osoittaa asuinpientalojen kortteli 
1 pysyvän asumisen kannalta sopivampaan paikkaan. Loma-asuntojen 
kortteleita 2 ja 3 muutetaan tarvittaessa pysyvän asumisen sijoittuminen 
huomioon ottaen. Muutoksen tavoitteena ei ole lisätä rakennuspaikkoja 
vaan siirtää niitä tai vähentää yksi loma-asunnon rakennuspaikka.  

Visannon ranta-asemakaava on hyväksytty 18.12.2000 § 61. 

Visannon ranta-asemakaava sijoittuu Muonion–Tornionjoen varteen  
Ylimuonion pohjoispuolelle. Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa, Muo-
nio kuuluu Tunturi–Lapin maakuntakaavan alueeseen, mutta maakun-
takaava ei ole voimassa ranta-asema-kaavan alueella. Ranta-
asemakaava sijoittuu maakuntakaavan M 4529 alueelle ja maaseudun 
kehittämisen kohde-alueelle mk–8011. Maakuntakaavan moottorikelk-
kailureitti tulee ottaa kaavassa huomioon.  

Kaavanlaatijana toimii Seitap Oy:n Tapani Honkanen ja hän on 
13.2.2017 toimittanut laatimansa osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
Visannon  
ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta päättämistä varten.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 13.2. on selostettu mm. suun-
nittelutilanne, kaavoitustyön tavoite, muutettavan alueen olosuhteet, ar-
vioitavat vaikutukset ja kaavaratkaisun perustelut, osalliset, osallistumi-
nen ja  
aikataulu. Tavoitteena on, että kaava saadaan kesäkuussa 2017 val-
tuuston käsittelyyn. 

Osallisiksi on merkitty viranomaiset ja maanomistajat sekä eräät yhtei-
söt. Viranomaisina mainitaan kunta, ELY-keskus ja Lapin liitto sekä 
maanomistajina alueen maanomistaja ja rajanaapurit. Osallisen toivo-
taan esittävän suunnitelmassa havaitsemansa puutteet kunnalle tai 
kaavan laatijalle ennen 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 arvioin-
timenettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alu-
een tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomista-
jan tulee toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta 
kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. 
(Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja 74 §)  
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Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja 
merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuoro-
vaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovai-
kutteiseen suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maan-
käyttö- ja rakennuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota eri-
tyisesti kaavoitettavaan alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, 
suunnitteilla olevien maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten 
määrään.  

Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki 
osalliset on mahdollista tavoittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittä-
vät mahdollisuudet 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 käsitel-
lään. Osallisten ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletu-
losta tiedottamisen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen 
suunnitellusta aikataulusta. 

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalli-
set ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paik-
kakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan esityslistan ohessa. 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee Visannon ranta-asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja kuuluttaa vireilletulon. 
Kaavanlaatijaa pyydetään lisäämään muutokseen osalliseksi viran-
omaiseksi myös Museovirasto.   

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.   

― ― 
 
– Kunnanhallitus 18.12.2017 
 

Kaavan laatijalta on 8.3.2017 saatu kaavakartta ja 15.3. päivätty selos-
tus. Viranomaisneuvottelu Lapin ELY-keskuksen, Lapin Liiton, Muonion 
kunnan ja kaavanlaatijan välillä on käyty 10.3.2017. 
 
Ranta-asemakaavan muutos käsittää korttelit 1,2 ja 3 sekä niitä ympä-
röivän maa- ja metsätalousalueen, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 
(MY), ja tarkoitus on muuttaa kaavaa maanomistajan tavoitteen mukai-
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seksi. Muutoksen myötä korttelialueiden pinta-alat tai rakennusoikeudet 
eivät muutu. Kaavan alueella tiestö on rakennettu kaavan mukaisesti, 
mutta muuten kaava-alue on rakentamaton.  
 
Ranta-asemakaavan muutoksella on tavoitteena osoittaa ranta-
asemakaavan asuinpientalojen (AP) kortteli 1 pysyvän asumisen kan-
nalta sopivampaan paikkaan. Loma-asuntojen (RA) kortteleita 2 ja 3 
muutetaan tarvittaessa pysyvän asumisen sijoittuminen huomioon otta-
en. Maanomistajan tavoitteena on, että kortteli 1 siirretään rakentami-
sen kannalta parempaan paikkaan ja vastaavasti korttelia 2 siirretään 
pohjoiseen päin, minkä lisäksi korttelin 1 tarpeisiin osoitetaan rantasau-
nan rakennusala lähelle venevalkamaa (LV), kun pysyvään asumiseen 
osoitettu kortteli sijaitsee kaukana rannasta. 
 
Ranta-asemakaava sijoittuu pohjavesialueelle, ja tämä otetaan kaavan 
muutosta laadittaessa huomioon siten, että rakentamiselle asetetaan 
kaavassa pohjavesialueen vaatimat määräykset. Kaavan muutoksella ei 
osoiteta korttelialueeksi sellaisia alueita, jotka olisivat aiemmin ranta-
asemakaavoituksessa todettu ympäristöarvoiltaan erityisen arvokkaiksi.  
 
Muutoksen luonnoksessa todetaan, että ranta-asemakaavan muutos ei 
aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittä-
vää heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suomen 
ehdotukseen Natura 2000-suojeluverkostoksi eikä luonnonsuojelulain 
(65 ja 66 §) mukaista Natura-arviointia ole tarpeen suorittaa. 

 
Lainsäädäntö  
 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten MRL 62 
§:ssä tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Ti-
laisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asetta-
malla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mieli-
pide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa 
koskevassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Ti-
laisuuden varaamisesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Il-
moitus on aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä 
sanomalehdessä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 
§:ssä.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee Visannon ranta-asemakaavan muutoksen 
valmisteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän 
ajaksi. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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330 § 
Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutoksen luonnos 
Dnro 9/18.1.2017 
 
– Kunnanhallitus 30.1.2017, 43 § 
 

Maanomistaja Hannu Jantunen on lähettänyt ranta-asemakaavan muu-
toshakemuksen, jossa Keimiöniemen ranta-asemakaavan korttelin 5 ra-
kennuspaikkoja 1 ja 2 muutetaan poistamalla rakennuspaikka 1 ja osoit-
tamalla sen rakennusoikeus rakennuspaikalle 2. 

Keimiöniemen ranta-asemakaava sijoittuu Keimiöniemeen Jerisjärvellä 
ja se sijaitsee yleiskaavan alueella. Muonio kuuluu Tunturi-Lapin maa-
kuntakaavan 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 päättämis-
tä varten.  

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

Osallisiksi on merkitty viranomaiset ja maanomistajat sekä eräät yhtei-
söt. Viranomaisina mainitaan kunta, ELY-keskus ja Lapin liitto sekä 
maanomistajina alueen maanomistaja ja rajanaapurit. Osallisen toivo-
taan esittävän suunnitelmassa havaitsemansa puutteet kunnalle tai 
kaavan laatijalle ennen 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 arvioin-
timenettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alu-
een tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomista-
jan tulee toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta 
kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. 
(Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja 74 §)  
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Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja 
merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuoro-
vaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovai-
kutteiseen suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maan-
käyttö- ja rakennuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota eri-
tyisesti kaavoitettavaan alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, 
suunnitteilla olevien maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten 
määrään.  

Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki 
osalliset on mahdollista tavoittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittä-
vät mahdollisuudet 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 käsitel-
lään. Osallisten ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletu-
losta tiedottamisen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen 
suunnitellusta aikataulusta.  

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalli-
set ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paik-
kakunnalla 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 
tiedoksi ja kuuluttaa vireilletulon. Kaavanlaatijaa pyydetään lisäämään 
muutokseen osalliseksi viranomaiseksi myös Museovirasto.   

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.   

― ― 
 
– Kunnanhallitus 18.12.2017 
 

Kaavan laatijalta on 8.3.2017 saatu kaavakartta ja 15.3. päivätty selos-
tus. Viranomaisneuvottelu Lapin ELY-keskuksen, Lapin Liiton, Muonion 
kunnan ja kaavanlaatijan välillä on käyty 10.3.2017.  
 
Selostuksessa todetaan, että Keimiöniemessä on paljon rakennuspe-
rinnön kannalta arvokasta ympäristöä, erityisesti vanhoja kalakenttiä ja 
niihin liittyvää rakennettua ympäristöä. Muutettava kortteli on pysyvän 
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asumisen erillispientalojen kortteli (AO), jossa rakennusperinnön kan-
nalta arvokasta ympäristöä tai rakennuksia ei ole todettu olevan. Kaa-
van muutos käsittää osittain rakennetun korttelin kaksi rakennuspaik-
kaa. Muutettavista rakennuspaikoista eteläisempi rakennuspaikka 2 on 
rakennettu.  
 
Ranta-asemakaavaa on tarkoitus muuttaa maanomistajan tavoitteen 
mukaisesti siten, että kyseisen korttelin pinta-ala ei muutu. Rakennus-
paikan 1 pinta-alaa pienennetään ja sen rakennusoikeus alennetaan 
120 k-m2:ksi. Tämän myötä rakennuspaikka 2:n pinta-ala kasvaa ja sen 
rakennusoikeus korotetaan 210 k-m2:ksi. Rakennuspaikkojen yhteen-
laskettu rakennusoikeus kasvaa 30 k-m2:llä, mutta jää keskimääräisesti 
alhaisemmaksi kuin korttelin 5 muilla rakennuspaikoilla, joiden raken-
nusoikeus on 180 k-m2/rakennuspaikka. 
 
Muutoksen luonnoksessa todetaan, että ranta-asemakaavan muutos ei 
aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittä-
vää heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suomen 
ehdotukseen Natura 2000-suojeluverkostoksi eikä luonnonsuojelulain 
(65 ja 66 §) mukaista Natura-arviointia ole tarpeen suorittaa. 

 
 Lainsäädäntö 
 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten MRL 62 
§:ssä tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Ti-
laisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asetta-
malla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mieli-
pide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa 
koskevassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Ti-
laisuuden varaamisesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Il-
moitus on aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä 
sanomalehdessä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 
§:ssä.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutok-
sen valmisteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 
päivän ajaksi. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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331 § 
Kilpimellan ranta-asemakaavan muutoksen luonnos 
Dnro 208/19.12.2016 

– Kunnanhallitus 9.1.2017, 5 § 
 

Kilpimellan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Muonionjoen varrella. 
Muonio kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen, mutta maa-
kuntakaava ei ole voimassa ranta-asemakaavan alueella. Kilpimella si-
joittuu maakuntakaavan M 4529 alueelle ja rajoittuu jokeen SL 4207. 
Ranta-asemakaava-alue ei ole minkään yleiskaavan alueella.   

Ranta-asemakaava on vahvistettu 9.11.2009 eikä siihen ole tehty muu-
toksia.  

Maanomistajien toimeksiannosta Tapani Honkanen Seitap Oy:stä on 
19.12.2016 toimittanut kunnanhallitukselle laatimansa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman Kilpimellan ranta-asemakaavan muutosten vireil-
letulosta päättämistä varten. Nyt vireille tuleva muutos koskee korttelin 
2 rakennuspaikkaa 2 ja korttelia 3.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 19.12. on selostettu mm. suun-
nittelutilanne, kaavoitustyön tavoite, muutettavan alueen olosuhteet, ar-
vioitavat 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 yhtei-
söt. Viranomaisina mainitaan kunta, ELY-keskus, Lapin liitto ja Metsä-
hallituksen luontopalvelut ja maanomistajina alueen maanomistaja ja ra-
janaapurit. Osallisen toivotaan esittävän suunnitelmassa havaitsemansa 
puutteet kunnalle tai kaavan laatijalle ennen 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 arvioin-
timenettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alu-
een tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomista-
jan tulee toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta 
kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. 
(Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja 74 §)  

Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja 
merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuoro-
vaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovai-
kutteiseen suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maan-
käyttö- ja rakennuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota eri-
tyisesti kaavoitettavaan alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, 
suunnitteilla olevien maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten 
määrään.  
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Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki 
osalliset on mahdollista tavoittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittä-
vät mahdollisuudet 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-
keskukselle 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 käsitel-
lään. Osallisten ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletu-
losta tiedottamisen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen 
suunnitellusta aikataulusta.  

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalli-
set ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paik-
kakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.12. toimitetaan esityslistan 
ohessa.   

valmistelija vt. kunnanjohtaja 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee Kilpimellan ranta-asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja kuuluttaa vireilletulon. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
― ― 
 
– Kunnanhallitus 18.12.2017 
 

Kaavan laatijalta on 8.3.2017 saatu kaavakartta ja 15.3. päivätty selos-
tus. Viranomaisneuvottelu Lapin ELY-keskuksen, Muonion kunnan ja 
kaavanlaatijan välillä on käyty 19.1.2017.  
 
Ranta-asemakaavan muutos käsittää korttelin 2 rakennuspaikan 2 ja 
korttelin 3 sekä korttelien välisen retkeily- ja ulkoilualueen (VR). Selos-
tuksen mukaan korttelin 2 rakennuspaikka 2 on rakennettu voimassa 
olevan ranta-asemakaavan mukaisesti. Kortteli 3 on rakentamaton. Ky-
seisten korttelien alueella ei ole todettu merkittäviä luontoarvoja. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on siirtää korttelia 3 koko-
naisuutena etelään päin. Korttelin rakennusoikeutta tai pinta-alaa ei ole 
tarkoitus muuttaa. Korttelin 2 rakennuspaikalla 2 on tavoitteena korottaa 
rakennusoikeus 120 k-m2:ksi, joka on sama kuin kyseisen korttelin toi-
selle rakennuspaikalle kaavalla vahvistettu rakennusoikeus. Ranta-
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asemakaavan muutoksella kaava-alueen mitoitus ei muutu, eikä muu-
toksella osoiteta uusia rakennuspaikkoja tai korttelialueiden pinta-alaa 
kasvateta. Kokonaisrakennusoikeus kasvaa 40 k-m2:llä. 
 
Muutoksen luonnoksessa todetaan, että ranta-asemakaavan muutos ei 
aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittä-
vää heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suomen 
ehdotukseen Natura 2000-suojeluverkostoksi eikä luonnonsuojelulain 
(65 ja 66 §) mukaista Natura-arviointia ole tarpeen suorittaa. 
 
Kaavan muutoksesta ei aiheudu haitallista maisemavaikutusta. 

 
Lainsäädäntö  
 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten MRL 62 
§:ssä tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Ti-
laisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asetta-
malla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mieli-
pide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa 
koskevassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Ti-
laisuuden varaamisesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Il-
moitus on aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä 
sanomalehdessä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 
§:ssä.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee Kilpimellan ranta-asemakaavan muutoksen 
valmisteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän 
ajaksi. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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332 § 
Asiavirheen korjaaminen 
 

Kunnanhallitus asetti 13.11.2017 (292 §) presidentinvaalia varten Muo-
nion äänestysalueen vaalilautakunnan ja terveyskeskuksen, Marjapai-
kan ja Ojusniityn vaalitoimikunnan. Kunnanhallituksen kokouksen jäl-
keen on käynyt ilmi, että kaikilta kyseisiin vaaliviranomaisiin valituilta ei 
ole kysytty suostumusta tehtävään. 
 
Hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen pää-
töksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos: 
1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; 
2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 
3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 
4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikut-
taa päätökseen. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää poistaa 13.11.2017 (292 §) tekemänsä päätök-
sen presidentinvaalin vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettamises-
ta ja käsittelee asian uudelleen tässä kokouksessa. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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333 § 
Presidentinvaalin vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen   

Presidentinvaali toimitetaan 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali 
11.2.2018. 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee asettaa hyvissä ajoin 
ennen vaaleja kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, joka huo-
lehtii vaalin toimittamisesta vaalipäivänä sekä laitoksissa toimitettavaa 
ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimi-
kunta. 

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme 
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 
kolme. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jä-
senten sijaan. 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu 
jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. 
Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten si-
jaan. 

Toimielimet ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä. 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden vara-
jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaa-
lipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolue-
rekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten 
tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita 
asettaneita äänestäjäryhmiä. 

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempan-
sa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla 
tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja re-
kisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheen-
johtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle. 

Valtuuston päätöksen 2.5.2016 15 § mukaisesti kunta muodostaa yh-
den äänestysalueen, joten hallituksen tulee asettaa yksi vaalilautakunta. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus asettaa presidentinvaalia varten Muonion äänestysalu-
een vaalilautakunnan ja terveyskeskuksen, Marjapaikan ja Ojusniityn 
vaalitoimikunnan vaalilain ja tasa-arvolain mukaisesti. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi luottamushenkilöt  
 seuraavasti: 

 



Muonion kunta   Esityslista/  21/2017 492  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    18.12.2017 
    21.6.2017 
 

  Muonion äänestysalueen vaalilautakunta 

 pj.  Katja Muotka 
varapj.  Pentti Reponiemi 
jäsen  Johanna Jäntti 
”  Pirkko M. Rauhala 
”  Jari Pouttu 
varaj.  Minna M. Hyöky 
”  Timo Roimaa 
”  Ismo Tolonen 
”  Riitta Kasurinen 

  Terveyskeskuksen, Marjapaikan ja Ojusniityn vaalitoimikunta: 

  pj.  Helena Suomaa 
  varapj.  Sakari Silén 
  jäsen Airi Sinikumpu 
  varaj.  Ulla Riitta Luhtaanmäki 
  ”  Reija Niemelä 
  ”  Marja-Leena Kuru 
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334 § 
Tilintarkastajan loppuraportti 2016 
 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2016 muis-
tuttanut, että kunnanhallituksen tulee käsitellä arviointikertomuksen li-
säksi myös tilintarkastajan loppuraportti. 
 
Tilintarkastajan loppuraportissa vuodelta 2016 on johdannon lisäksi kä-
sitelty lain ja valtuuston päätösten mukaisuutta, sisäistä valvontaa, ris-
kien hallintaa ja konsernivalvontaa, valtionosuuksia sekä kirjanpitoa ja 
tilinpäätöstä. 
 
Lain ja valtuuston päätösten mukaisuudessa on käsitelty talousarvion 
noudattamista ja alijäämän kattamista. Määrärahoja oli ylitetty yhteensä 
195 208 eurolla (edellisenä vuonna 221 593e). Ylityksistä käyttötalous-
osaan kohdistui 116 000 euroa, suurimpana perusopetus 58 254 euroa, 
prosentuaalisesti suurin nuorisotoimi 122,2 % (6 547 euroa). Tuloslas-
kelmaosan ylitys johtui verotulojen alituksesta ja investointien ylitys tek-
nisestä lainojen ja osakepääoman järjestelystä.  
 
Vuoden 2015 tilinpäätöksessä oli katettavaa alijäämää 1,2 miljoonaa 
euroa. Vuoden 2016 tilinpäätös oli ylijäämäinen 277 000 euroa, joten 
vuoden 2015 tilinpäätöksen osoittamaa alijäämää on osittain kyetty kat-
tamaan. Katettavaa alijäämää oli tilinpäätöksen perusteella 0,9 miljoo-
naa euroa. Tilintarkastajan raportissa todetaan, että vuonna 2016 kehi-
tys tasapainottamisen suhteen oli positiivista ja vuoden 2017 talousarvi-
ossa ja -suunnitelmassa alijäämä kyetään kattamaan. 
 
Sisäisen valvonnan, riskien hallinnan ja konsernivalvonnan osalta tode-
taan, että sisäisen valvonnan konsernivalvonnan tarkastuksessa tuli 
vuoden aikana esille puutteita muun muassa antolainoja koskevien pää-
tösten täytäntöönpanossa ja irtaimistokirjanpidossa. Nämä puutteet on 
kuluvan vuoden aikana korjattu. Lisäksi raportissa todetaan, että sisäi-
nen valvonta, konsernivalvonta ja riskienhallinta on järjestetty pääosin 
asianmukaisesti, mutta sisäisen valvonnan ohjeet ovat edelleen hyväk-
symättä. Sisäisen valvonnan ohjeistukseen tullaan kiinnittämään huo-
miota tulevana vuonna. 
 
Kirjanpidon ja tilinpäätöksen osalta raportissa todetaan, että tuloslas-
kelma on oikein johdettu pääkirjasta. Toimintakate heikkeni 2,5 %, joka 
kyettiin kattamaan verotulojen ja valtionosuuksien kasvulla. Rahoitus-
erien vähäisen parantumisen seurauksena vuosikate parani 145 000 
euroa. Vuosikate oli riittävä poistoihin, mutta ei investointeihin. Taseen 
tunnusluvut ovat parantuneet velkaantuneisuutta kuvaavia tunnuslukuja 
lukuun ottamatta. Suhteessa keskimääräisiin tietoihin tunnusluvut ovat 
heikommat. Konsernitilinpäätöstä täydennettiin tilintarkastuksen yhtey-
dessä, mutta liitetiedot ovat yhä osittain puutteelliset. Vesilaitoksen 
eriytetyn tilinpäätöksen mukaan laitoksen tappio on kasvanut. Lisäksi 
toimintakertomuksesta puuttui kunnanjohtajan katsaus.  
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 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2016 
tiedoksi. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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335 § 
Elinkeinotoimen lisätyövoiman rekrytointi 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 talousarvion vuodelle 2018. Elin-
keinotoimen tehtävänä on edistää käytettävissä olevin voimavaroin yrit-
täjyyden toimintaedellytysten parantumista, uusyrittäjyyttä sekä matkai-
lutoiminnan volyymien kasvua toiminta-alueella kunnan omien toimenpi-
tein sekä laajoina yhteistyöhankkeina talousalueella. 

Vuoden 2018 talousarvio sisältää määrärahan lisätyövoiman rekrytoimi-
seen elinkeinotoimeen. Rekrytointi kohdistuisi elinkeinotoimessa hanke- 
ja elinvoimahankkeiden toteuttamiseen sekä Aurora-älytiehankkeen 
koordinointiin. 

Hankekoordinaattorin toimi laitetaan julkiseen hakuun ja paikka pyritään 
täyttämään 1.2.2018 alkaen. Kunnanhallitus nimeää työryhmän vas-
taamaan elinkeinotoimen lisärekrytoinnista. Työryhmä laatii työnhakuil-
moituksen ja määrittää tarkan työnkuvan. Työryhmän puheenjohtajana 
toimii kunnanjohtaja. 

Hankekoordinaattorin valitsee kunnanhallitus. 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus nimeää hankekoordinaattorin rekrytoinnin työryhmän, johon 
kuuluu kunnanjohtaja, elinkeinotoimesta Päivi Lapiolahti ja Heikki 
Kauppinen sekä hallituksen nimeämä edustaja. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Heikki Pöyskö esitti hallituksen edustajaksi Jukka Korhosta. Hallitus hy-
väksyi Pöyskön esityksen yksimielisesti.  
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336 § 
Nimikkeen muutos (varhaiskasvatuksen ohjaaja) 
Dnro 224/18.12.2017 

Sivistyslautakunta on 12.12. käsitellyt varhaiskasvatuksen ohjaajan ni-
mikkeen muutosta. 

Varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtäväkuvauksen mukaan tehtävän tar-
koituksena on kunnan varhaiskasvatuspalvelujen toimiva järjestäminen, 
tehtäväalueen toiminnan ja henkilöstön johtaminen sekä alan asiantunti-
jana toimiminen.  

Varhaiskasvatuksen ohjaaja -nimike viittaa lähinnä ohjaustehtäviin, eikä 
kata sitä kokonaisuutta, mistä tehtävää hoitava henkilö vastaa.  

Tehtävää vastaava parempi nimike on varhaiskasvatusjohtaja. Kysei-
nen nimike on käytössä useissa kunnissa. Nimikkeen muutos ei aiheuta 
palkkaukseen hinnoittelutunnuksen muutosta.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että varhaiskasvatuksen ohjaaja -nimike muute-
taan varhaiskasvatusjohtajaksi 1.1.2018 alkaen. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 

  



Muonion kunta   Esityslista/  21/2017 497  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    18.12.2017 
    21.6.2017 
 

337 § 
Nimikkeen muutos (kiertävä erityislastentarhanopettaja) 
Dnro 224/18.12.2017 

Sivistyslautakunta on 12.12. käsitellyt kiertävän erityislastentarhanopet-
tajan nimikkeen muutosta. 

Kiertävän erityislastentarhanopettajan päätehtävät muodostuvat tehtä-
väkuvauksen mukaan erityisvarhaiskasvatuksen lasten opetuksen ja 
kasvatuksen tehtävistä. Lisäksi hänelle kuuluu erityispedagoginen vas-
tuu.  

Kiertävä erityislastentarhanopettaja –nimike ei vastaa nykyistä tehtä-
vänkuvaa.  

Tehtävää vastaava parempi nimike on kiertävä varhaiskasvatuksen eri-
tyisopettaja. Nimikkeen muutos ei aiheuta palkkaukseen hinnoittelutun-
nuksen muutosta. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että kiertävä erityislastentarhanopettaja -nimike 
muutetaan kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja -nimikkeeksi 
1.1.2018 alkaen. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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338 § 
Nimikkeen muutos (lastentarhanopettaja) 
Dnro 224/18.12.2017 

Sivistyslautakunta on 12.12. käsitellyt lastentarhanopettajan nimikkeen 
muutosta. 

Tehtäväkuvauksen mukaan lastentarhanopettajan päätehtäviin kuuluu 
huolehtia varhaiskasvatuksen ryhmien lasten opetus- ja kasvatustehtä-
vistä. Pedagogisen vastuun merkitys on huomattava.  

Lastentarhanopettaja -nimike ei vastaa nykyistä tehtävänkuvaa. Tehtä-
vää vastaava parempi nimike on varhaiskasvatuksen opettaja. Nimik-
keen muutos ei aiheuta palkkaukseen hinnoittelutunnuksen muutosta. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että lastentarhanopettaja -nimike muutetaan 
varhaiskasvatuksen opettaja -nimikkeeksi 1.1.2018 alkaen. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen  
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339 § 
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

Kunnanvaltuusto päätti 30.10.2017 myöntää eron teknisen lautakunnan 
varajäsenyydestä, valitsi varajäsenen tekniseen lautakuntaan, myönsi 
eron kiinteistötoimituksen uskotun miehen tehtävästä, valitsi maaseutu-
lautakunnan, hyväksyi tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit vuo-
delle 2018, hyväksyi Tuomaanpalon tonttien myyntihinnat, vesi- ja vie-
märiliittymien hinnat sekä myynti- ja vuokrausehdot, päätti uuden terve-
yskeskuksen muuttamisesta hyvinvointikeskukseksi, hyväksyi lisämää-
rärahan työpajan pakettiauton hankintaan, siirsi investointimäärärahan 
rivitalo Nelkalle, merkitsi tiedoksi hallituksen selvityksen tarkastuslauta-
kunnan arviointikertomuksesta, merkitsi tiedoksi sidonnaisuusilmoituk-
set, hyväksyi koulutuskuntayhtymä Lappian uudistetun perussopimuk-
sen sekä hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 
2017-2021.  

Kokouksen pöytäkirja pidettiin 7.11. nähtävänä ja valitusaika on päätty-
nyt 7.12. 

Lainsäädäntö 

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täy-
täntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että val-
tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on 
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on 
jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uu-
delleen käsiteltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätökses-
sään, hallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko 
täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta 
päätöstä täytäntöön sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukai-
nen. 

Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuut-
ta, mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. 
Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on 
erikseen oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on 
tulkittu siten, että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruut-
tamisesta ei valituksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.  

Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä val-
tuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset 
ovat 143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätök-
sen täytäntöönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos halli-
tus toteaa valituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioita-
va, onko päätös täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 30.10. kokouksen päätökset ovat 
laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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340 § 
Muut asiat 
Lausunto Jäämerenratahankkeesta Liikennevirastolle 
Dnro 225/18.12.2017 

Liikennevirasto järjesti 5.12. Rovaniemellä sidosryhmätilaisuuden Jää-
merenratahankkeesta. Tilaisuuden sisältönä oli Liikenneviraston selvi-
tystyön sisällön esittely ja sidosryhmien näkemysten esittely. Liikennevi-
rasto ilmoitti ottavansa sidosryhmien näkemyksiä vastaan sähköisesti 
joulukuun loppuun mennessä. 

Muonion kunnanhallitus toteaa lausuntonaan elinkeinotoimintojen kas-
vun länsirajalla Suomessa, Pohjois-Ruotsin alueella ja erityisesti Poh-
jois-Norjan alueella olevan voimakasta tulevina vuosikymmeninä.  Suu-
rien tavaravirtojen kuljetustarpeet ovat jatkuvassa kasvussa niin Skan-
dinavian kuin Barentsin alueen suurinvestointien ja elinvoiman kasvun 
sekä Luoteisväylän ja Aasian ns.”uuden silkkitien” kuljetusyhteyksien 
muodoissa.  Tästä syystä tarvitaan kokonaan aiemmista poikkeavat ja 
nämä tulevaa vuosisataa koskevat seikat huomioonottavat luotettavat 
selvitykset ratalinjausvaihtoehtojen ratkaisemisen pohjaksi. 

 
Muonion kunta yhtyy läntistä ratalinjausvaihtoehtoa koskevien peruste-
lujen osalta Tornionlaakson Neuvoston laatimaan Arctic Rail-
way_Tornionlaakson Neuvosto / Marko Varajärvi: Kolari-Skibotn-
Tromso, Jäämerenradan läntinen vaihtoehto- selvitykseen, samoin kuin 
Kolarin lausunnossa esille tuotuihin perusteluihin ja näkökohtiin selvi-
tyksen tarpeesta ja linjausvaihtoehdosta. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää antaa Liikennevirastolle esittelyosan mukaisen 
lausunnon. 

 
 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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344 § 
Muut asiat 

Hallitus keskusteli kokouskäytäntöjen koulutuksesta luottamushenkilöil-
le. 

Kunnassa toteutetaan kartoitus työhyvinvoinnista osastoittain. 

Kunnanjohtaja tiedusteli kunnanhallituksen kantaa kotipalveluaterioiden 
tuottamiseen tulevaisuudessa. Hallitus pyysi selvittämään paljonko koti-
palveluaterioiden tuottaminen ulkoisena palveluna maksaisi ja löytyykö 
sopivia palveluntarjoajia. Asia tulee myöhemmin käsiteltäväksi. 

Kunnanjohtaja kertoi, että kunnanhallitus kokoontuu kevään aikana 
suunnitelman mukaan seuraavasti: 15.1., 19.2., 19.3., 9.4., 23.4., 28.5. 
ja 18.6. Kunnanvaltuuston alustava kokousaikataulu keväälle: 29.1., 
26.3., 16.4. ja 4.6. 

 

 

 

345 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitteenä nro 41. 
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Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 325–326, 328–331, 334–335, 339–340, 343–345 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  327, 332–333, 336–338, 341 
 

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

valittamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

  
 342 (HLL 5 §, KvhL 17§, HL 53 d §) 
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  327, 332–333, 336–338, 341 
 

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 

 
 
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.  


	pöytäkirja 18.12.2017 nettiin
	valitusosoitus

