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1 § 
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 23.2.2015 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
kuukauden toisena ja neljäntenä maanantaina klo 17 alkaen kunnan-
talossa. Kokous kutsutaan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähin-
tään seitsemän päivää ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan 
noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhe-
limitse. Jos kokousta varten laaditaan esityslista ja se postitetaan ennen 
kokousta, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, kun-
kin valtuustossa edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle vara-
jäsenelle ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusvälineille tai näille 
ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta Internet-sivuilla. Tiedoksi annettava 
esityslista toimitetaan sähköisenä, ellei vastaanottaja toisin halua. Mahdol-
lisuuksien mukaan esityslista toimitetaan vähintään neljä päivää ennen  
kokousta ja julkaistaan kunnan kotisivuilla. Kutsu ja esityslista voidaan toi-
mittaa sähköisesti. 

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse 2.1. ja esityslista postitettu 4.1. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Elli Rauhala 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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2 § 
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 Pirkko Rauhalan. 
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3 § 
Kunnanhallituksen kokoukset 

Kuntalain 50 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa 
annetaan tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta. Voi-
massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 
koskevia säännöksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan 
toimielimissä. Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päät-
tämässään paikassa, ja kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja kat-
soo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee 
puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. (Hallintosääntö 9 ja 10 §) 

Kunnanhallituksen varsinaisia kokouksia on 23.2.2015 päätetty pitää kaksi 
kertaa kuukaudessa, pääsääntöisesti kuukauden toisena ja neljäntenä 
maanantaina (57 §). Valtuuston kokoukset ja mm. kaavojen käsittely ovat 
tuoneet lukuisia muutoksia hallituksen varsinaisten kokousten pitoajankoh-
tiin. 

valmistelija vt. kunnanjohtaja 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja  
Kunnanhallitus pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti kuukauden 
neljäntenä maanantaina klo 17 alkaen kunnanvirastolla, kunnes vaalien 
jälkeen valittu hallitus aloittaa toimintansa.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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4 § 
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 § 

Ilmoitus avoimesta kunnanjohtajan virasta on julkaistu kunnan omilla ilmoi-
tustaululuilla ja internet-sivuilla, TE-toimiston ja Kuntalehden internetsivuilla 
sekä 3.11. ilmestyneissä Helsingin Sanomissa ja Kuntalehdessä. 

Virkaa haki määräaikaan mennessä kymmenen henkilöä: Samuli Anttila 
(perui hakemuksensa), Panu Hyvönen, Jukka Ilomäki, Antti Mulari, Mika 
Mäkelä, Dino Nerweyi, Laila Nikunlassi, Lasse Peltonen, Kalle Varis ja 
Mauri Vintola. 

Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n mukaan viran hakuaikaa voidaan perus-
tellusta syystä jatkaa. Silloin virkaa hakeneille on ilmoitettava, otetaanko 
aikaisemmat hakemukset huomioon.  
 
Mikäli viran täyttämistä jatketaan virkaa hakeneista, kunnanhallituksen  
tulisi päättää haastatteluun liittyvät asiat.  

 
 Ehdotus vs. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa, jotta saa-
taisiin useampia hakijoita, joilla on kunnallishallinnon ja -talouden riittävää 
kokemusta. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanhallitus 9.1.2017, 4 § 

 
Ilmoitus jatketusta hakuajasta julkaistiin Helsingin Sanomissa, Lapin Kan-
sassa ja Kalevassa. Lisäksi ilmoitus oli Kuntalehden, TE-toimiston ja kun-
nan internet-sivustoilla sekä kunnan ilmoitustaululla.  
 
Jatkoajan määräaikaan 16.12. mennessä virkaa hakivat: Hannu Autto, Ari 
Huhtamo, Timo Kiviaho, Timo Kärkkäinen, Tarja Seppänen ja Hannu Wuo-
rela. Lisäksi suostumuksen on antanut Juhani Härkönen.  
 
Hakuajan päättymiseen mennessä hakijoita on kaikkiaan 16 (yksi hakemus 
peruttu) ja yksi henkilö on antanut suostumuksensa. Yhteenveto hakijoista 
toimitetaan esityslistan ohessa.  

valmistelija vt. kunnanjohtaja 
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Päätös Keskustelun kuluessa Matti Myllykangas esitti Sakari Silénin ja Markku 
Vuollon kannattamana viran laittamista uudelleen haettavaksi, minkä jäl-
keen esittelijä veti ehdotuksensa pois.  

Hallitus jatkoi asian käsittelyä ja keskustelun jälkeen päätti laittaa viran  
uudelleen haettavaksi siten, että aikaisemmin tulleet hakemukset otetaan 
valmistelussa huomioon.  
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5 § 
Kilpimellan ranta-asemakaavan muutos, 
kortteli 2 rakennuspaikka 2 ja kortteli 3 
Dnro 208/19.12.2016 

Kilpimellan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Muonionjoen varrella. Muonio 
kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen, mutta maakuntakaava 
ei ole voimassa ranta-asemakaavan alueella. Kilpimella sijoittuu maakun-
takaavan 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 muutok-
sia.  

Maanomistajien toimeksiannosta Tapani Honkanen Seitap Oy:stä on 
19.12.2016 toimittanut kunnanhallitukselle laatimansa osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman Kilpimellan ranta-asemakaavan muutosten vireilletulosta 
päättämistä varten. Nyt vireille tuleva muutos koskee korttelin 2 rakennus-
paikkaa 2 ja korttelia 3.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 19.12. on selostettu mm. suunnit-
telutilanne, kaavoitustyön tavoite, muutettavan alueen olosuhteet, arvioita-
vat vaikutukset ja kaavaratkaisun perustelut, osalliset, osallistuminen ja ai-
kataulu. Tavoitteena on, että kaava saadaan kesäkuussa 2017 valtuuston 
käsittelyyn. 

Osallisiksi on merkitty viranomaiset ja maanomistajat sekä eräät yhteisöt. 
Viranomaisina mainitaan kunta, ELY-keskus, Lapin liitto ja Metsähallituk-
sen luontopalvelut ja maanomistajina alueen maanomistaja ja rajanaapurit. 
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 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 §)  

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.  
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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 täydentämisek-
si. Varmistaakseen suunnitelman riittävyyden kunta voi neuvotella asiasta 
Lapin ELY-keskuksen kanssa, ja osallisilla on mahdollisuus kaavan muu-
tosehdotuksen 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 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 19.12. toimitetaan esityslistan ohessa.   

valmistelija vt. kunnanjohtaja 

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

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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6 § 
Äkäskeron ranta-asemakaavan muutos, 
korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 
Dnro 208/19.12.2016 

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 osayleis-
kaavan alueeseen. Äkäskero sijoitsee Pallas–Yllästunturin kansallispuiston 
sisällä. Muonio kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen, mutta 
maakuntakaava ei ole voimassa ranta-asemakaavan alueella. Äkäskero  
sijoittuu maakuntakaavan SL 4009 alueelle.  

Ranta-asemakaava on vahvistettu 24.4.1991. Korttelin 7 käsittävä ranta-
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. suunnit-
telutilanne, kaavoitustyön tavoite, muutettavan alueen olosuhteet, arvioita-
vat vaikutukset ja kaavaratkaisun perustelut, osalliset, osallistuminen ja  
aikataulu. Tavoitteena on, että kaava saadaan kesäkuussa 2017 valtuus-
ton käsittelyyn. 

Osallisiksi on merkitty viranomaiset ja maanomistajat sekä eräät yhteisöt. 
Viranomaisina mainitaan kunta, ELY-keskus, Lapin liitto ja Metsähallituk-
sen luontopalvelut ja maanomistajina alueen maanomistaja ja rajanaapurit. 
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 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 §)  

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.  
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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 täydentämisek-
si. Varmistaakseen suunnitelman riittävyyden kunta voi neuvotella asiasta 
Lapin ELY-keskuksen kanssa, ja osallisilla on mahdollisuus kaavan muu-
tosehdotuksen 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 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 19.12. toimitetaan esityslistan ohessa.  

valmistelija vt. kunnanjohtaja 

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

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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7 § 
Osakaskokousedustajan nimeäminen LapIT Oy 
Dnro141/9.9.2016, 16.12.2016 
 

LapIT Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.12.2016 on hyväksytty yh-
tiöjärjestyksen muutos ja uusi hallintosääntö. Hallintosäännössä määritel-
lään osakaskokous, sen kokoonpano ja tehtävät.  

Osakaskokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kullakin osak-
kaalla on edustaja osakaskokouksessa ja kullakin edustajalla on yksi ääni 
kokouksessa.  

Osakkaiden on nimettävä edustajansa osakaskokouksiin ilmoittamalla siitä 
yhtiön hallitukselle ennen kunkin kalenterivuoden alkamista. Mikäli aikai-
semmin nimetty osakaskokouksen edustaja jatkaa tehtävässään myös 
seuraavan kalenterivuoden alusta, ei erillistä ilmoitusta tarvitse tehdä. 
Osakas voi myös valtuuttaa toisen osakkaan osakaskokousedustajan käyt-
tämään puhevaltaansa osakaskokouksessa, mikäli hankintalaki tai muu 
lainsäädäntö ei aseta tälle estettä.  

Kunnanhallitus on 9.3.2015 nimennyt kunnansihteerin yhtymäkokouksiin 
kunnanedustajaksi. 

valmistelija vt. kunnanjohtaja 

Ehdotus  vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus nimeää osakaskokousedustajaksi LapIT Oy:n osakas-
kokoukseen vuodelle 2017 kunnansihteerin.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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8 § 
Kunnan nimeäminen osaksi EU:n laajuista 
liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkkoa 
Dnro 199/9.12.2016 
 

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) pyytää kunnalta lupaa nimetä se 
osaksi EU:n laajuista liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoiminen jakeluverk-
koa 20.1.2017 mennessä. 

 
Ns. jakeluinfradirektiivi (direktiivi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruk-
tuurin käyttöönotosta, 2014/94/EU) tuli voimaan lokakuussa 2014. Direktii-
vin mukaan kaikkien jäsenmaiden tulee laatia kansallinen suunnitelma  
liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämiseksi ja 
asiaan liittyvän infrastruktuurin käyttöönottamiseksi. Direktiivi velvoittaa  
jäsenvaltioita myös nimeämään mm. tiheästi asutut alueet ja verkot, jotka 
ovat markkinoiden tarpeiden mukaan varustettava julkisilla latauspisteillä 
ja/tai kaasun tankkauspisteillä. Tavoitteena on, että liikennöinti vaihtoehtoi-
silla käyttövoimilla onnistuisi koko EU:ssa yli jäsenmaiden rajojen. 

 
LVM pyytää, että kunnat, joiden alueella jo on sähkön ja/tai kaasun liiken-
nejakelua, ilmoittaisivat lausunnoissaan, voidaanko ne nimetä osaksi EU:n 
laajuista jakeluverkkoa sähkön ja/tai kaasun liikennekäytön osalta. Eri polt-
toaineiden jakeluasemaverkosto ja sähköautojen vaatimat julkiset lataus-
pisteet on tarkoitus Suomessa rakentaa markkinaehtoisesti. Kuntien ei 
odoteta itse rakentavan tai rahoittavan vaihtoehtoisten käyttövoimien jake-
luinfran rakentamista, vaan niiden tehtävänä on osallistua tarpeellisilta osin 
tämän infran suunnitteluun sekä huolehtia infran linkittymisestä muuhun lii-
kenneverkkoon paikallistasolla.  
 
valmistelija vt. kunnanjohtaja 

Ehdotus vt. kunnanjohtaja  
Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan liikenne- ja viestintäministeriöön,  
että kunta voidaan nimetä osaksi liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoiminen 
jakeluverkkoa. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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9 § 
Kiinteistöjen myynti 
 

Valtuusto on 11.12.2014 tehnyt periaatepäätöksen tyhjillään olevien kiin-
teistöjen ilmoittamisesta julkiseen myyntiin. Näihin on luettu kuuluvaksi 
mm. Ylimuonion koulu, kalasatama ja rivitalo Kolkka.  

Kunta omistaa myös mm. metsäpalstoja ja muita rakentamattomia kiinteis-
töjä ja tekninen lautakunta on päättänyt vuoden 2013 talousarviokäsittelyn 
yhteydessä, että metsäpalstojen myyntiä tulee selvittää.  

Kuntaan on tullut ostotarjouksia mm. Kangosjärvellä sijaitsevasta Taka-
metsä –kiinteistöstä ja asemakaavatoimikunta on vuonna 2016 käsitellyt 
mm. Antinpalon kaavoittamista. Lisäksi rakentamattomia kiinteistöjä on 
keskustassa, Kihlangissa ja Tapojärvellä. 

Vuonna 2016 myynnissä olleiden kiinteistöjen osalta myyntikanavana käy-
tettiin Tori.fi –sivustoa kunnan omien ilmoituskanavien lisäksi. Kiinteistöistä 
tehdyt ostotarjoukset tuli toimittaa kunnan sähköpostiin tai kirjaamoon 
määräaikaan mennessä ja tarjotut ostohinnat ja tarjouksen tekijät tulivat 
julkisiksi vasta sen jälkeen.  

Mm. valtio, kunnat ja muut yhteisöt käyttävät laajasti Huutokaupat.com –
internet palvelua. Palvelussa myyjä ilmoittaa irtaimen tai kiinteän myynti-
kohteen huutokaupan kohteeksi ja ostajat voivat rekisteröitymällä tehdä 
tarjouksia kohteesta. Rekisteröityminen palvelun käyttöön on ilmaista. 
Muut huutokauppaan osallistujat tai myyntiä seuraavat eivät saa toisista 
ostajista tietoja, vaan palvelussa näkyy vain tehdyt ostotarjoukset ja niiden 
korotukset, eli korkein tarjous on nähtävillä koko ajan. Myyjä saa tiedon 
korkeimman tarjouksen tekijästä vasta huutokaupan päätyttyä ja myyjällä 
on oikeus myös asettaa pohjahinta ja hylätä korkein tehty tarjous.     

Huutokaupat.com –palvelun hinnasto kiinteistöjen osalta on 2,5 % myynti-
hinnasta, vähintään 200 ja enintään 1 000 euroa. Kaikista ilmoitetuista kiin-
teistömyyntikohteista veloitetaan joka tapauksessa myös 200 euroa. 

valmistelija vt. kunnanjohtaja 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus antaa tekniselle osastolle tehtäväksi mahdolliset metsäar-
vion teettämiset, pohjahinta-arvioiden laatimiset ja seuraavien kiinteistöjen 
ilmoittamisen myyntiin kunnan ilmoitusmenettelyn mukaisesti ja Huutokau-
pat.com–palvelun kautta 

– Takametsä 498-401-3-63 Kangosjärvi 12,49 ha 
– Koivula  498-401-1-11 Valkeajärvi, Tapojärvi 1,795 ha 
– Leevilä 498-403-1-24, Kätkäsuvanto n. 5,9 ha (pl. kolmion muo-

toinen palsta kylän eteläpäässä, jolla sijaitsee reitti)  
– Sivula 498-401-1-106 Tapojärvi 19,72 ha 
– Tupala 498-401-1-52 Tapojärvi 5 ha 

 
Lisäksi teknisen osaston tulee selvittää maa-ainesten ottomahdollisuus  
tilalta Kuoppala 498-401-38-20 Kihlangissa. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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10 § 
Suutarinvälineiden myynti 
Dnro 186/2.11.2016 
 

Työpajalla on suutarin työvälineet, joita on ostettu mm. toimintansa lopet-
taneelta suutarilta. Välineitä on käytetty silloin, kun työpajalla on ollut hen-
kilöitä, jotka osaavat ohjata niiden käyttöä. 
 
Viime vuosina välineille ei ole ollut käyttöä, koska ohjaajan ei ole ollut sel-
laisia henkilöitä, joilla olisi taitoa käyttää laitteita. Kunnalta on useampaan 
kertaan tiedusteltu, ovatko suutarinvälineet myynnissä. 
 
Välineistä on ollut myynti-ilmoitus kunnan nettisivuilla 2.–29.11.2016. 
Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä neljä: 
- Suutari Patasydän / Marko Hahto 250,- 
- Pekka Hyvönen 1350,- 
- Mirka Nivunkijärvi 600,- 
- Veera Liikavainio 720,- 
 
valmistelija vt. kunnanjohtaja 

Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
 Kunnanhallitus myy suutarin välineet korkeimman tarjouksen tehneelle. 
 
Päätös Manu Friman ilmoitti esteellisyytensä ja poistui asian käsittelyn ajaksi ja 

hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Matti Myllykankaan.  
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja päätti samalla, että jos välineitä 
ei makseta ja noudeta määräaikaan mennessä, ne myydään seuraavaksi 
korkeimman tarjouksen tehneelle. 
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11 § 
Lähihoitajan toimen täyttölupa 
Dnro 196/5.12.2016  

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. 

Sosiaalijohtaja on 5.12. toimittanut kirjeen, jossa haetaan Marjapaikassa 
työskentelevän lähihoitajan lakisääteisen vapaan sijaisuuteen täyttölupaa 
ajalle 10.2.–21.12.2017.  

Tehtäviin on varattu määräraha talousarviossa eikä korvaavaa henkilöä ole 
siirrettävissä muualta vanhuspalveluista. Tarve perustuu vanhuspalvelulain 
edellyttämiin mitoituksiin.  

valmistelija sosiaalijohtaja 

Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan.  

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

  



Muonion kunta   Esityslista/  1/2017 16  
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    9.1.2017 
 
 
 
12 § 
Täyttöluvat siistijöiden toimiin 
Dnro 197/1.12.2016 
 

Tehdyn mitoituksen mukaan kunnan kiinteistöille on määritelty siivouksen 
osalta vastuualueet 

– alakoulu 2. krs, esikoulu ja liikuntahalli  
– alakoulu 1. krs ja kellari sekä yläkoulu 1. krs ja kädentaitotilat 
– yläkoulu 1. ja 2. krs 
– kunnantalo, kunnan rivitalojen saunat 4 kpl, Kielan asuntojen yhtei-

set tilat, keskusvaraston sosiaalitilat nuorisotila Tippala  ja paloase-
man tilat 

– päiväkodit Puolukka ja Mustikka sekä palvelukeskus Marjapaikka 
– lukio ja Lappian tilat (mitoitus suoritettu Lappian toimesta). 

 
Vastuualue edellyttää mitoituksen mukaan yhden kokoaikaisen siistijän 
työpanosta. Kunnassa on tällä hetkellä neljä vakituisessa työsuhteessa 
olevaa siivoojaa, joista yksi on osa-aikainen (78 %). Kirjaston siivoustyötä 
jatketaan ostopalveluna. 

Yhtenäiskoulun siivoojista kaksi on jäänyt eläkkeelle ja heidän sijaisuuten-
sa on hoidettu määräaikaisin sopimuksin.  

Palvelukeskus Marjapaikan ja päiväkotien Puolukka ja Mustikaa kiinteistö-
jen siivoukset on siirretty teknisen toimen vastuulle vuoden 2017 alusta. 
Tällä hetkellä tätä työtä hoitaa yksi siivooja määräaikaisessa työsuhteessa. 

Tekninen lautakunta on varannut siivoojien henkilöstökuluihin määrärahan 
vuodelle 2017 mitoituksen osoittaman henkilöstötarpeen mukaisesti ja esit-
tää 1.12.2016 kokouksessa kahden toistaiseksi voimassaolevan siivoojan 
toimen aukijulistamista sekä osa-aikaisen siivoojan kokoaikaistamista. 

valmistelija kunnanrakennusmestari 

Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat kahden toistaiseksi voimassaolevan 
työsuhteisen siivoojan toimeen ja kokoaikaistaa osa-aikaisen työsuhteen 
1.2.2017 alkaen. 

  
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 

 
  



Muonion kunta   Esityslista/  1/2017 17  
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    9.1.2017 
 
 
 
13 § 
Muut asiat 
 

Vt. kunnanjohtaja selosti työterveyshuollon palveluiden kilpailuttamista ja 
terveydenhuollon tilatarpeista pyydettyä lausuntoa. Näistä keskusteltiin 
laajasti. 
 
Puheenjohtaja otti esille hallinto-osaston toimistosihteerin määräraha-
varauksen poistamisen ja määräaikaisen toimistosihteerin palkkaamisen. 
Asiasta käytiin laaja keskustelu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Muonion kunta   Esityslista/  1/2017 18  
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    9.1.2017 
 
 
 
14 § 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 
Valitusosoitus on liitteenä nro 1. 

 


