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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 28.8.2017 klo 15.00 - 19.05 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Katja Muotka  ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 Merja Hietala  taloussihteeri (210 § ja 211 §) 
 
Poissa - 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (197§) 
 
Asiat 197 - 225 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 4.9.2017, kunnantalo 
 (212 §, 213 § ja 218 § tarkastettu etänä sähköisesti) 
 
 
 
  Jukka Korhonen  Heikki Pöyskö 
 
  
Pöytäkirja on ollut ti 5.9.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä lisätty kunnan verkkosivuille nähtäville ti 5.9.2017. 
 
 
 

Matti Pinola 
 pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

§ Asia      

 

197 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

198 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta   

199 § Määräaikaisen rakennusmestarin työsuhteen muuttaminen toistaiseksi 
voimassaolevaksi 

200 § Vesihuollon maksujen korotukset, Muonion kunnan vesijohtolaitos 

201 § Vesihuollon maksujen korotus, Muonion kunnan Oloksen vesihuoltolaitos 

202 § Poikkeamishakemus 

203 § Tuomaanpalon tonttien myyntiehdot 

204 § Kerässiepin valokuitu- hanke 
 
205 § Yhteistyö Liikenneviraston kanssa Aurora Summit –seminaarin sponsoroinnissa 
 
206 § Metsähallituksen luontopalveluiden hankkeen rahoittamiseen osallistuminen 

207 § Ylimuonion koulun myynti 

208 § Henkilöstöasia (ei julkinen) 
  
209 § Enontekiön ja Muonion yhteinen henkilöstökoordinaattorin toimi 

210 § Talouden toteutuma 1.1.–30.6.2017 

211 § Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018–2019 laadinta 

212 § Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarvio 

213 § Lapin sairaanhoitopiirin talousarvio 
 
214 § Leader Tunturi-Lappi ry:n lisäkehyksen kuntarahaosuus sekä luonnontuote- ja 

lähiruokahankkeen rahoittaminen 
 
215 § Uuden terveyskeskuksen muuttaminen hyvinvointikeskukseksi ja Sote-uudistukseen 

valmistautuminen 
 
216 § Täyttölupa siivoojan toimeen 
 
217 § Täyttölupa kiinteistönhoitajan toimeen 
 
218 § Asevelvollisten kutsunnat 
 
219 § Lisämääräraha työpajan pakettiauton hankintaan 
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220 § Henkilöstöasia (ei julkinen) 
 
221 § Vaikuttamistoimielimet 
 
222 § Asiakirjoja tiedoksi 
 
223 § Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 
224 § Muut asiat 
  
225 § Kokouksen päättäminen 
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197 § 
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. Voimassa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että 
kokousmenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun 
ottamatta kunnan toimielimissä (90 §).  

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

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

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

Kokouskutsu on toimitettu 21.8.2017 ja esityslista 23.8.2017 
sähköpostitse. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti 
Pinola toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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198 § 
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 
tarkastetaan 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 
mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.  

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Jukka Korhosen ja Heikki Pöyskön. 
 

 Kunnanjohtaja esitteli esityslistaan tehdyt muutokset. 
Kunnanhallitus päätti käsitellä kokouksen asiat muutosten mukaisina. 

 
Pidettiin kokoustauko 15.47 – 15.59. 
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199 § 
Määräaikaisen rakennusmestarin työsuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi 
Dnro 102/23.5.2017 
   

Tekniselle osastolle on 10.6.2015 alkaen palkattu rakennusmestari 
määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2017 loppuun asti.  

Rakennusmestarin pääasiallinen tehtävä on ollut investointihankkeiden 
toteuttaminen. Tämän lisäksi rakennusmestari on auttanut ja sijaistanut 
kunnanrakennusmestaria mm. kiinteistönhoitotehtävissä.  

Investointihankkeiden toteuttaminen, varsinkin tuleva terveyskeskuksen 
rakentaminen, vaatii jatkuvaa rakennusmestarin valvontaa ja 
käytettävissä oloa. Teknisessä toimistossa on vuodesta 2012 lähtien 
ollut 7 eri määräaikaista henkilöä määräaikaisessa työsuhteessa. 
Työvoiman tarve ei ole vähentynyt vaan lakimuutosten myötä 
päinvastoin lisääntynyt. Henkilöstön jatkuva vaihtuvuus hankaloittaa 
pitkäjänteistä tehtävien suunnittelua ja hoitoa.  

Rakennusmestarin työsuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassa 
olevaksi mahdollistaisi myös teknisen osaston työtehtävien uudelleen 
järjestelyn, mikä helpottaisi teknisen johtajan ja 
kunnanrakennusmestarin työtaakkaa. Tämän lisäksi toimenkuvia 
saataisiin selkeytettyä, mikä tehostaisi työntekoa. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja  
 

Kunnanhallitus päättää muuttaa määräaikaisen rakennusmestarin 
työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi työsuhteeksi määräaikaisen 
työsuhteen päätyttyä.  Palkkaus tarkistetaan tehtäväkuvauksen ja 
tehtävien vaativuuden arvioinnin jälkeen. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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200 § 
Vesihuollon maksujen korotukset, Muonion kunnan vesijohtolaitos 
Dnro 32/22.2.2017 

Vesihuoltolaitoksen toiminta on ollut tappiollista muutamien viime 
vuosien aikana. Nykyisellä hintatasolla ei pystytä kattamaan laitoksen 
toimintamenoja. Korotuspainetta aiheuttaa myös Muonion kunnan 
vesihuoltolaitoksen tekemät suuret investoinnit vesihuollon 
lakisääteisen toiminnan turvaamiseksi ja laitoksen kehittämiseksi. 

Käyttömaksu on laitokseen liitetyn kiinteistön maksama jatkuva maksu, 
jonka tarkoituksena on kattaa laitoksen vuotuisia käyttökustannuksia. 

Käyttömaksua peritään erikseen vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta. 
Käyttömaksu on kaikille kirkonkylän ja Särkijärven liittyjille 
samansuuruinen. Maksun määräytymisperusteena on kiinteistön 
käyttämä vesimäärä, jonka mittaus tapahtuu vesimittarilla ja 
poikkeustapauksissa arvion perusteella. 

Perusmaksu on laitokseen liitetyn maksama jatkuva maksu, jonka 
tarkoituksena on kattaa laitoksen kiinteitä käyttö- ja 
pääomakustannuksia. Perusmaksu peritään erikseen vesijohdon ja 
jätevesiviemärin osalta. 

Vesihuoltolain 4. luvun 18 §:ssä sanotaan seuraavaa: ”Vesihuollon 
maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa 
vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä 
enintään kohtuullinen tuotto.” 

Vesi- ja jätevesimaksuja on korotettu edellisen kerran vuonna 2014.  

  Tällä hetkellä voimassa olevat käyttömaksut (alv 0 %) 

    nyk. hinta €/m³   

- vesi/ m³  1,26  
- jätevesi/m³  1,76  
Perusmaksu 
Vesi- ja viemärilaitoksen Kirkonkylän toiminta-alue 

- vesi  27,00 €/v   
- jätevesi  27,00 €/v    
Vesi- ja viemärilaitoksen Särkijärven toiminta-alue 

- vesi  59,81 €/v   
- jätevesi  59,81 €/v    

 
Sakokaivolietemaksu 
Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksut  4,52 €/m3  
Puhdistamolietteen käsittelymaksut  8,28 €/m3   
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 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää korottaa vesihuollon käyttö- ja perusmaksuja 10 
prosentilla, sekä sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksua ja 
puhdistamolietteen käsittelymaksua 1.1.2018 lukien seuraavasti (alv 0 
%): 
 
Vesi- ja viemärilaitoksen Kirkonkylän ja Särkijärven toiminta-alueilla 

- vesi  1,39 €/m³ 
-  jätevesi  1,94 €/m³ 
Vesi- ja viemärilaitoksen Kirkonkylän toiminta-alue 

- perusmaksu vesi  29,70 €/v 
- perusmaksu jätevesi  29,70 €/v 

 
Vesi- ja viemärilaitoksen Särkijärven toiminta-alue 
- perusmaksu vesi  65,79 €/v 
- perusmaksu jätevesi  65,79 €/v 

 
Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksuksi 9,04 €/m3 
Puhdistamolietteen käsittelymaksuksi 12,80 €/m3 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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201 § 
Vesihuollon maksujen korotus, Muonion kunnan Oloksen vesihuoltolaitos 
Dnro 33/22.2.2017 

Vesihuoltolaitoksen toiminta on ollut tappiollista muutamien viime 
vuosien aikana. Nykyisellä hintatasolla ei pystytä kattamaan laitoksen 
toimintamenoja. Korotuspainetta aiheuttaa myös Muonion kunnan 
Oloksen vesihuoltolaitoksen tekemät suuret investoinnit vesihuollon 
lakisääteisen toiminnan turvaamiseksi ja laitoksen kehittämiseksi. 
 
Käyttömaksu on laitokseen liitetyn kiinteistön maksama jatkuva maksu, 
jonka tarkoituksena on kattaa laitoksen vuotuisia käyttökustannuksia. 
Käyttömaksua peritään erikseen vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta. 
Maksun määräytymisperusteena on kiinteistön käyttämä vesimäärä, 
jonka mittaus tapahtuu vesimittarilla ja poikkeustapauksissa arvion 
perusteella. 
 
Perusmaksu on laitokseen liitetyn maksama jatkuva maksu, jonka 
tarkoituksena on kattaa laitoksen kiinteitä käyttö- ja 
pääomakustannuksia. Perusmaksu peritään erikseen vesijohdon ja 
jätevesiviemärin osalta. 
 
Vesihuoltolain 4. luvun 18 §:ssä sanotaan seuraavaa: ”Vesihuollon 
maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa 
vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä 
enintään kohtuullinen tuotto.” 
 
Vesi- ja jätevesimaksuja on korotettu edellisen kerran vuonna 2014. 

.  Tällä hetkellä voimassa olevat käyttömaksut (alv 0%): 

Vesi- ja viemärilaitoksen Oloksen toiminta-alue 

  nyk. hinta €/m³ 

- vesi/m³   1,26    
- jätevesi   1,76    
 
Perusmaksu 

-vesi   54,31 €/v    
-jätevesi   54,31 €/v    

 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää korottaa vesihuollon käyttö- ja perusmaksuja 10 
prosentilla 1.1.2018 lukien seuraavasti (alv 0 %): 
 
 

 



Muonion kunta   Esityslista/  13/2017 279 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
  
    28.8.2017 
    21.6.2017 

Vesi- ja viemärilaitoksen Oloksen toiminta-alueilla 

- vesi   1,39 €/m³ 
- jätevesi   1,94 €/m³ 

 
Vesi- ja viemärilaitoksen Oloksen toiminta-alue 
 
- perusmaksu vesi  59,81 €/v 
- perusmaksu jätevesi  59,81 €/v 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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202 § 
Poikkeamishakemus 
Dnro 150/21.8.2017 
 

Alueen vuokramies hakee lupaa poiketa tilalla 498-893-11-1 
ETELÄINEN VALTIONMAA sijaitsevalla 6,5 hehtaarin määräalalla 
maankäyttö ja rakennuslain 72.2 §:stä; rakennusta ei saa rakentaa 
ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa 
on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä 
rakennusluvan myöntämisen perusteena (suunnittelutarve ranta-
alueella). Lisäksi haetaan poikkeamista lomarakennuksen 
sijoittamiseksi noin 20 metrin päähän Muonionjoesta, kun Muonion 
kunnan rakennusjärjestyksen kohdan ”5.1 Rakentamisen sijoittuminen 
ja sopeuttaminen ympäristöön” mukaan etäisyyden tulisi olla vähintään 
30 metriä. Poikkeamislupaa haetaan kahden ranta-alueella olevan 
vuokrattavan lomamökin uusimista varten. Uusien vuokrattavien 
lomamökkien kerrosala on 43 m2 yhteensä 86 m2. 
 
Poikkeamislupahakemuksen rakennuspaikka sijaitsee noin 3 kilometrin 
päässä Muonion kirkonkylältä Muonionjoen rannassa Harrinivan 
lomakeskuksen alueella. ETRS-TM35FIN N:7539175.33 E:359792.80 
 
Kunta on kuullut naapurit 498-401-61-18, 498-401-61-6, 498-401-87-1, 
498-401-61-13, 498-401-133-6, 498-401-61-19, 498-401-61-16, 498-
401-133-4. 
  
Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. 
Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn 
erityisiä syitä.  Poikkeamisella ei osoiteta lisää rakennuspaikkoja, vaan 
mahdollistetaan vanhojen rakennusten korvaaminen uusilla. 
 
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle 
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta 
luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan 
merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia 
ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171.2 §). 
 
Valmistelija tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 0400 398 062 

 
Ehdotus   kunnanjohtaja 

 
Kunnanhallitus päättää, että kiinteistöllä 498-893-11-1 olevalla 
määräalalla sallitaan poikkeaminen MRL 72.2 §:stä niin, että ranta-
alueella olevat asemapiirustuksen mukaiset kaksi vuokrattavaa 
lomamökkiä voidaan korvata uusilla. Rakennuslupa tulee hakea kahden 
vuoden kuluessa tämän päätöksen antopäivästä. Päätöksestä hakijalta 
peritään 650 euroa Muonion kunnan rakennusvalvontataksan kohdan 
11.2 mukaisesti. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.9.2017. 
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Päätös   Hannaleena Huhtamäki poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn 

ajaksi. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. (yhteenveto liitteenä nro 29) 
  



Muonion kunta   Esityslista/  13/2017 282 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
  
    28.8.2017 
    21.6.2017 
 
203 § 
Tuomaanpalon tonttien myyntiehdot 
Dnro 118/13.6.2017 
 

Tuomaanpalon kaava-alue alkaa olla valmis. Alueen rakennustonttien 
myyntiä varten tulee määritellä tonttien hinnat ja kaupan ehdot.  

Muonion kunnan hallintosäännön (47 §) mukaan valtuusto päättää 
taksoista ja maksujen yleisistä perusteista ja maksuista ja niiden 
yksityiskohtaisista perusteista hallitus. 

Tuomaanpalon asemakaava-alueella tulee myyntiin 24 tonttia 
lomarakennusten korttelialueella, 15 tonttia erillispientalojen 
korttelialueella ja yksi tontti rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialueella.  

Tontin myyntihintaesitys on tehty lähialueen muiden myytävänä olevien 
tonttien rakennusoikeuden neliöhintaa vastaavaksi. Erillispientalojen 
korttelialueella on rakennusoikeutta 350 m2/tontti, lomarakennusten 
korttelialueella 170 m2/tontti ja rivitalojen korttelialueella 2100 m2/tontti.  

Esitettävissä tonttien myyntiehdoissa on määritelty ostajan ja myyjän 
vastuut kaupan, lohkomisen ja lainhuudatuksen kustannuksista, ostajan 
velvollisuus liittyä vesi- ja jätevesiverkostoon, tontin rakentamisvelvoite, 
rakentamattoman tontin myyntikielto ilman kunnanhallituksen 
suostumusta ja kauppahinnan palautus kaupan purkautuessa. Lisäksi 
on esitetty, että sopimusrikkomuksesta määrätään rahallinen sanktio.  

Vesi- ja viemäriliittymän maksu lomarakennukselle on laskettu 
naapurialueen eli Oloksen liittymismaksua vastaavaksi. Erillispientaloille 
ja rivitaloille hinta on laskettu kohtuulliseksi tontin rakennusoikeus 
huomioon ottaen.  

Mahdollisessa tontin vuokraustapauksessa tontin vuosivuokraksi 
ehdotetaan prosenttiosuutta kauppahinnasta kuten naapurialueellakin. 

 

Ehdotus kunnanjohtaja 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Tuomaanpalon 
tonttien myyntihinnat seuraavasti: 

- erillispientalojen korttelissa 60 €/rak.oik.m2 -> tontin hinta 21 000 €  
- loma-asuntokorttelissa 100 €/rak.oik.m2 -> tontin hinta 17 000 €  
- rivitalokorttelissa 45 €/rak.oik.m2 -> tontin hinta 94 500 €.   

  

 Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle vesi- ja viemäriliittymän 
hinnoiksi: 

- erillispientalojen korttelissa 25 €/rak.oik.m2 -> 8 750 €  
- loma-asuntokorttelissa 45 €/rak.oik.m2 -> 7 650 €  
- rivitalokorttelissa 25 €/rak.oik.m2 -> 52 500 €. 



Muonion kunta   Esityslista/  13/2017 283 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
  
    28.8.2017 
    21.6.2017 

  
 Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy 

Tuomaanpalon tonttien myyntiehtoina teknisen lautakunnan laatimat 
myynti- ja vuokrausehdot, joihin sisältyy: 

 - periaatteet kauppakirjan allekirjoittamisen ajallisesta takarajasta 

- ostajan velvollisuudet vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä ja siitä 
syntyvistä maksuista huolehtimisesta 

- ostajan velvollisuudet lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista sekä 
kaupanvahvistajan palkkioista huolehtimisesta 

- periaatteet omistusoikeuden siirtymisestä 

- rakennusvelvoite sekä periaatteet sen täyttämisestä sekä sanktiot 
rakennusvelvoitteen laiminlyönnistä 

- ostajan sitoutuminen olemaan myymättä rakentamatonta tonttia 
muulle kuin kunnan hyväksymälle ostajalle sekä sanktiot tämän 
sitoumuksen laiminlyönnistä 

- periaatteet rakentamattoman tontin luovuttamisesta takaisin kunnalle 

- periaatteet tonttien vuokraamisesta ja lunastamisesta 

 

Päätös Hallitus esittää valtuustolle Tuomaanpalon tonttien myyntihinnat 
hyväksyttäväksi esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 

 Hallitus esittää valtuustolle Tuomaanpalon tonttien vesi- ja 
viemäriliittymien hinnat hyväksyttäväksi esittelijän ehdotuksen 
mukaisesti. 

 

Keskustelun aikana Jukka Korhonen esitti muutosta myynti- ja 
vuokrausehtojen kohtaan numero 2 siten, että kohta kirjataan 
seuraavasti: 

 ”Ostaja sitoutuu liittämään kiinteistönsä kunnan vesi- ja 
viemäriverkostoon. Tontit kuuluvat Oloksen vesi- ja viemärilaitoksen 
toiminta-alueeseen.” 

Keskustelun aikana Jukka Korhonen esitti muutosta myynti- ja 
vuokrausehtojen kohtaan numero 9 siten, että kohta kirjataan 
seuraavasti: 

”Tontti on mahdollista vuokrata, jolloin vuosivuokra on 6 % tontin 
myyntihinnasta. Vuokralainen voi myöhemmin lunastaa tontin 
omakseen. Tällöin myyntihinnaksi muodostuu alkuperäinen hinta 
vähennettynä kolmasosalla suoritetuista vuokrista. Myyntihintaan 
lisätään 5% alkuperäisestä kauppahinnasta kattamaan 
yleiskustannuksia. Vuokrahintaan tehdään vuosittain indeksikorotus.” 
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Sakari Silén kannatti Korhosen tekemiä esityksiä. 

Hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyt muutosesitykset. Hallitus esittää 
Tuomaanpalon tonttien myynti- ja vuokrausehdot valtuustolle 
hyväksyttäväksi. 
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204 § 
Kerässiepin valokuitu -hanke 
Dnro 58/22.3.2016 
 

Kerässiepin kyläyhdistyksen ja Osuuskunta KeroKuidun edustajat ovat 
olleet yhteydessä kuntaan ja esittäneet saatavan poistamista perinnästä 
Osuuskunta KeroKuidulta ja vuoden 2016 Kerokuidun saatavaa vastaan 
kuitatun kyläavustuksen palauttamista Kerässiepin kyläyhdistykselle. 
Maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen ja kyläyhdistyksen edustaja Raili 
Sieppi ovat esitelleet asiaa kunnanjohtajalle. Asia koskee Eltelin laskuja 
kuituverkonsuunnittelusta ja valvonnasta, jotka on laskutettu 
Osuuskunta KeroKuidulta 6.2.2013, 2.12.2013 ja 24.3.2014 ja jotka 
Muonion kunta on maksanut. 

 
Kunta on laskuttanut suunnittelukustannukset yhteissummaltaan 
8.506,40€ Osuuskunta KeroKuidulta 22.12.2015. Hankkeen 
päättymisen johdosta Osuuskunta KeroKuitu ei ole voinut enää 
sisällyttää kustannusta tukikelpoiseksi hankekuluksi.  Asian osalta on 
käyty neuvotteluita jo aiemmin ja tehty suunnitelmia Muonion kunnan 
laskun kuittaamiseksi erilaisilla työsuorituksilla. Kyläyhdistys on 
suorittanut metsänraivausta Käkinivassa kesällä 2016, minkä arvoksi 
Metsänhoitoyhdistyksen edustaja Kari Virkkunen on arvioinut 3 360,00 
€. 

 
Muonion kunta on pidättänyt Kerässiepin kyläyhdistykseltä vuoden 2016 
kylärahan 400,00 € ja kylätalon kulukorvauksen 1 000,00 € laskun 
osasuorituksena. Osapuolten kesken käytyjen neuvottelujen tuloksena 
todettiin, että molemmilla osapuolilla on tapahtunut inhimillisiä virheitä. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

 
1. Hallitus toteaa tilanteen ja päättää, että alkuperäisen laskun  

8 506,40 € ja työsuorituksen 3 360,00 € erotus 5 146,40 € kuitataan 
luottotappioksi.  

 
2. Hallitus päättää, että Kerässiepin kyläyhdistykseltä pidätetty vuoden 

2016 kyläraha ja kustannuskorvaus yhteisarvoltaan 1 400,00 € 
palautetaan kyläyhdistykselle, koska käsitelty lasku koskee 
Osuuskunta KeroKuidun toimintaa ja kyläyhdistys on tässä täysin 
erillinen toimija. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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205 § 
Yhteistyö Liikenneviraston kanssa Aurora Summit –seminaarin sponsoroinnissa 
Dnro 148/11.8.2017 

 
Liikennevirasto järjestää älyliikennettä käsittelevän Aurora Summit 
–seminaarin Oloksella 16.-18.1.2018. Alueen kunnille on tarjottu 
mahdollisuutta logonäkyvyyteen seminaarin ohjelmassa ja 
oheistapahtumissa sekä materiaaleissa (5 000euroa.) 

 
Älyliikenne on Tunturi-Lapin ja Muonion kunnan elinvoimaisuuden 
sekä profiloitumisen kannalta myönteinen mahdollisuus. Osaltaan 
Muonion kunnan osallistuminen isäntänä tilaisuuden tukemiseen ja 
järjestelyihin on myönteinen viesti siitä, että Muonion kunta näkee 
älyliikenteen alueen kehityksen kannalta tärkeäksi mahdollisuudeksi. 

 
 

Ehdotus  kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä co-host – näkyvyyspaketin hankinnan  
Aurora Summit – seminaariin 5 000 euron hintaan. 

  

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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206 § 
Metsähallituksen luontopalveluiden hankkeen rahoittamiseen osallistuminen 
Dnro 147/21.7.2017 
 

Kestävän luontomatkailun tuotteistamis- ja markkinointihankkeen 
tavoitteena on kehittää Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ja 
yritysten yhteistyötä, luoda yhteiset kansainvälisen tason 
tuotepaketit ja viestintäaineisto. Tavoitteena on nostaa Pallas- 
Yllästunturin matkailun tuotteet, viestintä ja näkyvyys 
kansainväliselle tasolle sekä monipuolistaa, parantaa ja 
selkeyttää matkailutuotteita ja niiden kansainvälistä käyttöä 
kaikkina vuodenaikoina mm. moninkertaistamalla puiston www-
näkyvyys. 
 
Hanke tavoittelee mm. että yritykset ovat nykyistä tilannetta 
selvästi tiiviimmässä yhteistyössä kansallispuiston kanssa ja 
kansallispuistoon tukeutuvat matkailuyritystuotteet muodostetaan 
omaksi selkeäksi paketiksi, TOP 10- yritystuotteiksi. Tavoitteena 
on kehittää tuotepaketti helposti miellettäväksi ja löydettäväksi 
palvelukokonaisuudeksi mm. kehitetään puiston TOP 10 -reitit, 
paikat, yritystuotteet, tapahtumat ja palvelut. 
 
Hankkeen suunnitelman mukaan viestintä ja tuotteet tuottavat 
ainutlaatuisen asiakaskokemuksen. Hankkeen tuloksena alueen 
vähähiilinen ja kestävä toiminta sekä käyttö välittyvät tärkeänä 
osana Pallas-Ylläksen kansallispuiston ja ympäristön toimintaa. 
Hankkeen kohderyhmiä ovat Tunturi-Lapin kunnat Enontekiö, 
Muonio, Kittilä ja Kolari sekä valtaosa seudun yrityksistä ja 
yritystoiminnasta, jotka hyötyvät matkailusta. Laajemmin 
kohderyhminä ovat liikennepalveluita tuottavat muut yritykset 
(Finnair, VR, bussit) ja matkanjärjestäjät alueen ulkopuolella. 
 
Kansallispuiston kävijöiden rahankäytön vaikutus 
paikallistalouteen oli 60 000 000 € vuonna 2016. Suoraa 
rahoitusta hanke tuo alueelle 2 000 000 €, puolet kuluu 
hankkeelle palkattavien uusien henkilöiden palkkauskuluihin 
tuoden suoraan verotuloja kuntaan. Matkailu- ja yritystoiminnan 
vilkastuessa ja monipuolistuessa yhä useammalla on 
mahdollisuus jäädä seudulle pysyvästi asumaan. 
 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2,4 milj. €. EU:n 
rahoituksen osuus hankkeen rahoituksesta on 70 % eli 1 680 000€ 
ja Metsähallituksen alueen ulkopuolisen strategisen rahoituksen 
osuus 10 % eli 240 000 €. Yritysrahoitusta on koossa 10 % 
hankkeen kustannuksista eli 240 000 € ja kuntien rahoitusta 
tarvitaan 10 % eli 240 000 €. 
 
Vaadittava rahoitusosuus on kuntaa kohden 60 000 €, joka 
jakautuu vuosille 2017–2020. Vuonna 2017 kunnan maksuosuus 
on 5.000 €, vuosina 2018 ja 2019 kumpanakin 20 000 € ja vuonna 
2020 maksuosuus on maksimissaan 15 000 €. Kokonaisuus tulee 
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pienentymään lopullisessa hankerahoituksessa ollen todennäköisesti 
koko ajalta kultakin kunnalta yhteensä (50 000−55 000 €). 

 
Hankkeesta tehdään lopullinen rahoituspäätös syyskuussa, joten 
kuntien hankesitoumuksien tulee olla valmiina elokuun loppuun 
mennessä, jotta hanke toteutuisi ajalla 1.9.2017 − 31.8.2020. 

 
  

Ehdotus  kunnanjohtaja 
 

Kunnanjohtajat kokoontuivat keskustelemaan hankkeesta 3.8.2017 
Muoniossa. 

Kunnanhallitus päättää, että kuntien rahoitusosuudet neuvotellaan 
uudestaan ja ne suhteutetaan kuntien väkilukuun. Lapin liitto tekee 
hankkeesta lopullisen rahoituspäätöksen syyskuussa. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

  



Muonion kunta   Esityslista/  13/2017 289 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
  
    28.8.2017 
    21.6.2017 
207 § 
Ylimuonion koulun myynti 
Dnro 67/10.4.2017 
 

Muonion kunnalle on tehty 26.5.2017 tarjous kolmesta 
koulurakennuksesta tontteineen liittyen tonttiin numero 498-403-8-33. 
Tarjous koskee Ylimuonion koulua, ja on suuruudeltaan 6 000 euroa. 
Niin sanottu museokoulu ei kuulu kauppaan. Tarjouksen suuruutta 
tarjouksen tekijät perustelevat muun muassa rakennusten huonolla 
kunnolla ja suurella kunnostamistarpeella. 
 
Tekninen osasto on käsitellyt myyntiä, ja kannattaa myyntiä siten, että 
rakennukset myydään purkukuntoisina ja arvottomina. Sähköliittymien 
arvot ovat Ylimuonion koulun osalta 9 570 euroa (sis.alv 24%) ja 
keskimmäisen rakennuksen osalta 2 684 euroa (sis.alv 24%).  

 
Tekninen osasto korostaa, että MRL 166.1 § mukaan rakennus on 
ympäristöineen pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti 
täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden 
vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. 
Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä 
sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon 
ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset.  
 
MRL 166.3 § mukaan jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus 
laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä 
rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos 
rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus 
määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.  
 
Valtioneuvoston asetuksesta asbestityön turvallisuudesta 7.1 § mukaan 
rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon 
voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen 
tekemisestä. 
 
 

Ehdotus kunnanjohtaja antaa kaksi vaihtoehtoista ehdotusta kunnanhallituksen 
päätöksenteon pohjaksi. 

 
Ehdotus 1:  
 
Kunnanhallitus hyväksyy Ylimuonion koulun myymisen tarjouksen 
mukaisesti hintaan 6 000 euroa. Rakennukset myydään 
purkukuntoisina, ja niiden arvoksi määritellään 0 euroa. 6 000 euron 
kauppahinta muodostuu liittymien ja tontin arvosta.  
 
Kunnanhallitus edellyttää kaupan ehtoihin lisättäväksi, että ostaja on 
tietoinen rakennusten laajoista rakenteellisista ongelmista ja 
purkukuntoisuudesta, ja ostaja luopuu oikeudestaan esittää vaateita 
rakennusten kuntoon liittyen. Ostaja vastaa tontin 
lohkomiskustannuksista. 
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Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kiinteistön tulee olla tyhjillään 
kunnan irtaimistosta 15.9.2017 mennessä. 
 
Ehdotus 2: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy Ylimuonion koulun myymisen tarjouksen 
mukaisesti hintaan 6 000 euroa. Rakennukset myydään 
purkukuntoisina, ja niiden arvoksi määritellään 0 euroa. 6 000 euron 
kauppahinta muodostuu liittymien ja tontin arvosta. Kiinteistöllä 
sijaitseva jääkiekkokaukalon ja urheilukentän alue on rajattu kaupan 
ulkopuolelle. 
 
Kunnanhallitus edellyttää kaupan ehtoihin lisättäväksi, että ostaja on 
tietoinen rakennusten laajoista rakenteellisista ongelmista ja 
purkukuntoisuudesta, ja ostaja luopuu oikeudestaan esittää vaateita 
rakennusten kuntoon liittyen. Ostaja vastaa tontin 
lohkomiskustannuksista. 
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kiinteistön tulee olla tyhjillään 
kunnan irtaimistosta 15.9.2017 mennessä. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen 1. 
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208 § 
Henkilöstöasia (ei julkinen)  
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209 § 
Enontekiön ja Muonion yhteinen henkilöstökoordinaattorin toimi 
Dnro 142/10.8.2017 
 

Enontekiön ja Muonion kuntien kunnanjohtajat ovat keskustelleet 
yhteisen henkilöstökoordinaattorin toimen perustamisesta. 
Henkilöstökoordinaattorin tehtäväkohtainen palkka olisi n. 2 500e/kk 
(01ASI040) ja vastuu toimen kuluista jakautuisi puoliksi molemmille 
kunnille: 50% Enontekiön kunnalle ja 50% Muonion kunnalle. 
Henkilöstökoordinaattorin toiminta-alueeseen kuuluisivat Enontekiön ja 
Muonion kunnat. Tarkemmat tiedot toimen tehtävänkuvauksesta: 

- Enontekiön ja Muonion kuntakonsernien keskitetysti hoidettavat 
kuntien henkilöstöasiat ja niiden kehittäminen 

- Kuntien KT-yhdyshenkilönä toimiminen 
- Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta vastaaminen 
- Kuntien rekrytointiprosessista vastaaminen 
- Kuntien henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen 
- Kuntien työsuojelupäällikön tehtävät (työnantajan edustaja) 
- Työterveyshuollon yhdyshenkilönä toimiminen 
- Lisäksi tehtävään kuluu kuntien keskusvaalilautakuntien sihteerinä 

toimiminen 
Toimen kelpoisuusehtona soveltuva korkeakoulututkinto, jonka lisäksi 
eduksi katsotaan kokemus henkilöstöhallinnon tehtävistä. Toimen 
sijoituspaikka olisi Enontekiön kunta. Muonion kunta osoittaa valittavalle 
henkilöstökoordinaattorille työpisteen Muoniossa työskentelyä varten.  
 
Enontekiön kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 
14.8.2017, ja päättänyt hyväksyä yhteisen henkilöstökoordinaattorin 
perustamisen 1.10.2017 lukien sillä ehdolla, että Muonion kunta on 
hyväksynyt henkilöstökoordinaattorin toimen esitetyllä tavalla. 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy yhteisen henkilöstökoordinaattorin toimen 
perustamisen Enontekiön hallituksen 14.8.2017 hyväksymällä tavalla 
seuraavin reunaehdoin: 

- Tehtävänkuvauksesta poistetaan keskusvaalilautakuntien sihteerinä 
toimiminen, koska tämä vaatii läsnäoloa kahdessa paikassa yhtä 
aikaa. 

- Henkilöstökoordinaattorin toimi on projektiluonteinen ja täytetään 
määräaikaisena 31.12.2019 saakka.  

 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 

  pidettiin kokoustauko 18.05 – 18.12. 
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210 § 
Talouden toteutuma 1.1.–30.6.2017 
 

Taloussihteeri on tehnyt laskelmat talousarvion toteutumisesta 1.1.–
30.6. Toteutumisprosentin tulisi olla tammi-kesäkuun osalta noin 50,0 % 
toimintakatteen tasaisen toteutumisen mukaan.  
 
Laskelmissa on tarkasteltu tuloslaskelman ja rahoituslaskelman 
toteutumista sekä käyttötalouden ja investointien toteutumista sitovilla 
tasoilla. 
   
Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteutumisprosentti on 49,0 %. 
Talousarvioon verrattaessa toimintakulut ovat toteutuneet 48,4 % ja  
toimintatuotot 45,1 %. Puolen vuoden toteutumisen jälkeen käyttötalous 
kokonaisuutena on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti. 
 
Verotuloja on arvioitu vuonna 2017 kertyvän 8,6 milj. euroa. Kesäkuun 
loppuun mennessä kunnalle on tilitetty tuloarviosta 50,7 %. Verotuloja 
on kertynyt noin 129 500 euroa enemmän edelliseen vuoteen 
verrattuna.  Valtionosuuksista, joita talousarvioon on merkitty noin 9,0 
milj. euroa, oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 51,1 % ja noin 173 
000 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosikate on 
kesäkuun loppuun mennessä 837 955 euroa ylijäämäinen ja edelliseen 
vuoteen verrattuna noin 320 000 euroa suurempi. Poistoja ei ole vielä 
kirjattu, mutta poistojen laskennallisen kuuden kuukauden osuuden 
huomioiden tilikauden tulos on noin 550 000 euroa ylijäämäinen. 
 
Investointeihin on 30.6. mennessä käytetty 240 000 euroa, joka on noin 
14 % vuoden 2017 hyväksytystä investointibudjetista. Talousarviossa on 
varauduttu 1,5 milj. euron pitkäaikaisen lainan nostoon. Kahden 
ensimmäisen kvartaalin aikana talousarviolainaa ei ole nostettu. 
Kuntatodistuksen nettolisäys on 400 000 euroa. Vanhoja lainoja on 
lyhennetty lyhennyssuunnitelman mukaisesti noin 700 000 euroa.  
 
Laskelmista toimitetaan kopio esityslistan ohessa. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 

 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen vuoden 
2017 tammi–kesäkuun osalta. 
 

Päätös  Taloussihteeri esitteli talousarvion toteutumisen vuoden 2017 tammi-
kesäkuun osalta. 

 
Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteutumisen vuoden 2017 tammi-
kesäkuun osalta tiedoksi. 
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211 § 
Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018–2019 laadinta 
Dnro 145/17.8.2017 
 

Lainsäädäntö 
 
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan 
taloudenhoidosta ja kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, jolloin 
sillä on päävastuu myös talousarvion valmistelusta. Kunnan 
keskushallinnon tulee laatia  
talousarviokehykset seuraavaa talousarviovuotta varten, minkä jälkeen  
hallitus hyväksyy kehykset ja laadintaohjeet.  
 
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä  
hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ja 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvion ja -
suun-nitelman tulee sisältää kunnan toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet ja se tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien 
hoitamiseen turvataan. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman 
ensimmäinen vuosi. 
  
Kuntalain 110 § sisältää myös säännökset talouden 
tasapainottamisesta ja alijäämän kattamisesta. Taloussuunnitelman on 
oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden mittaisena 
suunnittelukautena, jos  
talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. 
Jos  
taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, 
taloussuunnitelman yhteydessä tulee päättää yksilöidyistä 
toimenpiteistä (toimenpide-ohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan 
valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän 
kattamisvelvollisuus). 

 Kuntatalouden kehitysnäkymiä 
 

Kuntataloutta on leimannut viime vuodet kireys, mihin ovat vaikuttaneet 
muun muassa talouden heikko suhdannetilanne, verotulojen hidastunut 
kasvu ja palveluiden lisääntynyt kysyntä. Kuntatalouden tila keväällä 
2017 oli pääosin hyvä. Kuntien vuosikate vahvistui vuonna 2016 
ensisijaisesti toimintamenojen matalasta 0,4 prosentin kasvusta. 
Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan vuonna 2016. Vaikka kuntien 
talouden tunnusluvut ovat pääsääntöisesti hyvät, on kuntien välillä 
kuitenkin suuria eroja. Tilikauden tulos oli vuoden 2016 tilinpäätöksien 
perusteella negatiivinen noin joka kolmannessa kunnassa.  
 
Kuntien verotulojen arvioidaan vuonna 2017 vähentyvän reilulla 
prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulojen vähenemistä 
selittävät kilpailukykysopimukseen liittyneet verotusta ja maksuja sekä 
muita työehtoja koskeneet päätökset. Vuonna 2018 verotulojen 
ennustetaan kasvavan 2,2 prosenttia.  
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Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien järjestämisvastuulla olevat 
tehtävät vähentyvät noin puolella. Tästä syystä myös kuntatalouden 
rakenteet muuttuvat. Kunnan palvelutuotanto ja käyttötalous painottuvat 
uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen, esi- ja 
perusopetukseen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimialoille. 
Myös kunnan elinvoimaan liittyvät toimenpiteet korostuvat. 
Maakuntauudistuksen myötä kuntien kunnallisveroprosentteja 

alennetaan kaikissa kunnissa yhtä suurella prosenttiyksiköllä. Myös 

kuntien valtionosuuksia vähennetään siirtyviä valtionosuustehtäviä 
vastaavalta osalta.  
 
Vaarana on, että julkisen talouden tulot eivät riitä ylläpitämään nykyisen 
tasoisia julkisen sektorin rakenteita ja tehtäviä, jotka on rakennettu 
nopeamman talouskasvun varaan. Heikko työmarkkinatilanne 
vaikeuttaa kuntatalouden tilaa heikentämällä muun muassa verotulojen 
kasvua ja lisäämällä kuntien rahoittamia työmarkkinatuki- ja 
perustoimeentulotukimenoja. 

 
 

 Kunnan taloustilanne 
  

Vuoden 2016 tilinpäätös oli ylijäämäinen noin 277 000 euroa. 
Ylijäämällä katettiin taseessa olevaa alijäämää ja vuoden 2016 lopussa 
kunnalla oli 0,9 milj. euroa kattamatonta alijäämää. Alijäämä on 
katettava vuoden 2020 loppuun mennessä. Kunnan taloudellista 
tilannetta kuvaavista kuudesta selvityskriteeristä täyttyi vuoden 2015 
tilinpäätöksessä neljä; alijäämä, veroprosentti, omavaraisuus ja 
suhteellinen velkaantuneisuus. Kriteereitä sovelletaan vielä vuoden 
2016 arviointimenettelyssä ja tämän jälkeen pohjaksi tulevat kunnan 
konsernin tunnusluvut. Omavaraisuus putoaa kriteereistä pois ja 
veroprosentti voi olla enintään prosentin (1 %, ennen 0,5 %) yli 
keskiarvon. 
 
Valtuusto on hyväksynyt 24.11.2014 kunnantalouden 
tasapainottamissuunnitelman ja sitä päivitettiin vuoden 2016 
talousarvion yhteydessä. Tasapainottamisohjelman mukaisesti vuoden 
2017 alusta korotettiin kunnallisveroprosenttia 0,5 prosenttia. 
Korotuksen vaikutus on vuositasolla noin 170 000 euroa. Vakituisten 
asuinrakennusten ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 
kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuoden 2017 alusta 0,05 
prosenttiyksikköä. Korotuksen kokonaisvaikutus on vuodessa noin 
50 000 euroa. 
 
Talouskatsaus 30.6.2017 osoittaa, että toimintakate on toteutunut 
kokonaisuutena talousarvion mukaisesti yksittäisiä tehtäväkohtaisia 
ylityksiä lukuun ottamatta ja vuosikate on noin 325.000 euroa parempi 
kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Vuoden 2017 käyttötalouden 
ennakoidaan toteutuvan kutakuinkin talousarvion mukaisena. 
Valtiovarainministeriön ennakkolaskelmien mukaan sote- ja 
maakuntauudistuksen tullessa vuonna 2020 kunnan talous kääntyy 
negatiiviseksi verotulojen ja valtionosuuksien pienenemisen johdosta. 
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Hallinto-osasto on valmistellut talousarvion 2018 ja -suunnitelman 2019–
2020 laadintaohjeen, joka perustuu viime vuoden tilinpäätökseen, 
kuluvan vuoden talousarvioon ja puolen vuoden talousarvion 
toteutumaan sekä vuoden 2018 meno- ja tulokehystietoihin ja -
ennusteisiin. Verotuloja on arvioitu kertyvän 8,8 milj. euroa ja 
valtionosuuksien määräksi ennakkolaskelmien perusteella 9,3 milj. 
euroa.   
 
Hallintokuntien tulee talousarvioesityksissään arvioida palveluiden 
nykyisen tuottamistavan kustannusvaikutuksia ja pyrkiä selvittämään 
mahdollisimman tehokkaat ja edullisimmat toimintatavat. Tuloarviossa 
tulee huomioida mahdolliset taksojen ja maksujen muutosesitykset. 
Maksut ja taksat tulee tarkistaa vastaamaan kustannuskehitystä ja 
kunnan todellisia menoja. 
 
Henkilöstökulut budjetoidaan voimassaolevan vakanssirakenteen 
mukaan. Henkilöstösuunnitelma tarkistetaan vastaamaan vuoden 2017 
lopun tilannetta ja mahdolliset muutokset käsitellään talousarvion 
käsittelyn yhteydessä. Kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen 
leikkaaminen 30 prosentilla huomioidaan palkkamenoja budjetoitaessa. 
 
Uuden terveyskeskuksen rakentaminen on budjetoitu toteutettavaksi 
vuosina 2018-2019. Muut investointihankkeet tulee pyrkiä sijoittamaan 
suunnitelmavuodelle 2020 ja sen jälkeen. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-
2020 taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen mukaisina. Lautakuntien 
talousarvioesitykset on toimitettava kunnanhallitukselle 18.10. 
mennessä. 

 
Päätös Taloussihteeri esitteli vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 

taloussuunnitelman laadintaohjeet. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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212 § 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarvio 
Dnro 121/19.6.2017 
 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on pyytänyt kuntien esityksiä 
vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–20  taloussuunnitelman 
laatimista varten 31.8.2017 mennessä. Palveluiden käyttöarviot ja 
kehittämistarpeet on pyydetty verkossa täytettävällä lomakkeella.  
 
Kuntayhtymän tehtävien taloudellisen resursoinnin ja palvelutuotannon 
varmistamiseksi kuntayhtymä toivoo kunnilta tarkkaa ja mahdollisimman 
pitkäjänteistä palvelutarpeiden arviointia.   

Kolpeneen palvelukeskuksen tulevan talousarvion suunnittelu perustuu 
yhtymävaltuuston 11.11.2016 ja 30.5.2017 päivittämään talousarvioon 
ja taloussuunnitelmaan 2018–19. 

Kuntalain 39 §:n, kohdan 6 perusteella kunnanhallitus vastaa kunnan 
toiminnan omistajaohjauksesta. Sosiaalilautakunta valmistelee 
toimialaansa kuuluvista omistajaohjausta koskevista asioista esityksen 
kunnanhallitukselle. 

Sosiaalilautakunta toteaa 16.8.2017 lausuntonaan seuraavaa: 

Kehitysvammaohjaaja ja sosiaalijohtaja ovat arvioineet Kolpeneen 
palvelukeskuksen kuntayhtymältä ostettavat palvelut vuosina 2018-
2020. Arvioitu yksilöllinen palvelutarve perustuu lakiin 
kehitysvammaisten erityishuollosta, vammaispalvelulakiin sekä 
asiakaskohtaisiin palvelu- ja erityishuollon suunnitelmiin. Sosiaalihuollon 
asiakasrekisterin yksilötasoiset tiedot ovat salassa pidettäviä. 
Tietosuojan vuoksi alle viiden tapauksen kuntakohtaisia tietoja ei 
julkisteta. (THL). 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän tiedusteluun yhteistyöstä 
asumispalvelujen järjestämiseksi todetaan, että Muoniossa ei ole 
tiedossa olevaa lisätarvetta asumispalveluista.  

Kolpeneen palvelukeskus järjestää kesäaikana päiväleirejä aikuisille ja 
1-5 päivän teemallisia ympärivuorokautisia leirejä lapsille ja 
kouluikäisille.  Leiritoimintaa koskevaan kysymykseen todetaan, että 
leirejä olisi hyvä olla tarjolla ympäri vuoden erilaisille, eri-ikäisille 
kohderyhmille erilaiseen tarpeeseen. Leirejä tulee järjestää eri puolilla 
Lappia. Rovaniemellä järjestettäviin päiväleireihin ei muualta 
maakunnasta pystytä osallistumaan. Yhdeksi erityiseksi teemaksi 
esitetään leiri- tai muuta kurssimuotoista toimintaa, jossa teemana olisi 
nuorten kehitysvammaisten naisten elämänhallinta. 

Kunnan näkökulmasta on myönteistä että Kolpeneen palvelukeskuksen 
kunnille toimittamaa ”Palvelut ja hinnasto v. 2017” esitettä on selkiytetty 
ja palvelukuvauksia on tarkennettu. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 

 Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan esityksen ja antaa sen 
lausuntonaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella 
mahdollisimman pian. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jukka Korhonen  Heikki Pöyskö 
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213 § 
Lapin sairaanhoitopiirin talousarvio 
Dnro 114/9.6.2017 

Lapin sairaanhoitopiiri on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa toiminta- 
ja taloussuunnitelmaa 2018 – 2020 ja talousarviota 2018 varten. 

Kuntalain 39 §:n, kohdan 6 perusteella kunnanhallitus vastaa kunnan 
toiminnan omistajaohjauksesta. Sosiaalilautakunta valmistelee 
toimialaansa kuuluvista omistajaohjausta koskevista asioista esityksen 
kunnanhallitukselle. 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan 
jäsenkunnille on varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän 
toiminta- ja taloussuunnitelmaan sen valmisteluvaiheessa.  
Sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelussa noudatetaan 
yhtymävaltuuston hyväksymiä strategisia linjauksia. Sairaanhoitopiirin 
yhtymähallitus on 26.4.2017 § 74 antanut ohjeen toiminnan ja talouden 
suunnittelua varten vuosille 2018 – 2020 sairaanhoitopiirin nykyiselle 
organisaatiolle, vaikka sote-uudistus johtanee merkittäviin 
organisaatiouudistuksiin.  

Kehykseen vuodelle 2018 on tässä vaiheessa huomioitu mm. laajan 
päivystyksen resurssitarpeita, ict-palveluiden siirtyminen LapIt:n 
tuottamaksi ja joidenkin palvelujensiirtämistä kunnasta sairaanhoitopiirin 
tuottamaksi. Kehykseen ei ole kuitenkaan huomioitu päätöksiä Muonio-
Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan siirtämisestä 
sairaanhoitopiiriin. Tämä huomioidaan jatkovalmistelussa erikseen 
siten, että Muonio ja Enontekiö vastaavat perusterveydenhuoltonsa 
kustannuksista. 

Kehyksen bruttokustannusten kokonaiskasvuksi arvioidaan 3,5 %. Niiltä 
osin kuin kustannusten kasvu ei johdu toimintojen siirtymisestä tai 
materiaalipalvelujen kasvun myynnistä muille organisaatioille, pyritään 
kustannusten kasvuun vaikuttamaan mm. tehostamissuunnittelulla 
siten, että suunnitelmat sisältyvät lopulliseen talousarvioon 2018. 
Läpilaskutettavien ostopalvelujen kuten ostojen muista 
sairaanhoitopiiristä, kasvuksi arvioidaan tässä vaiheessa 5,6 %. Tämä 
sisältyy kokonaisbruttokustannuksiin. Oman toiminnan myyntituottojen 
kasvuksi arvioidaan 2,8 % sisältäen mm. myynnit jäsenkunnille, 
vakuutusyhtiöille ja Kelalle. Kokonaistoimintatuottojen kasvuksi 
arvioidaan 3,4 %. 

Ohjeen mukaan investointien kokonaissumma muiden kuin uusien 
tilojen osalta on enintään poistojen suuruinen. 

Sairaanhoitopiiri on pyytänyt kuntien esityksiä ja lausuntoja 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja 
taloudellisista mahdollisuuksista vuosina 2018 – 2020 sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän hallitukselle viimeistään 31.8.2017. 
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Sosiaalilautakunta toteaa 16.8.2017 lausuntonaan seuraavaa: 

Erikoissairaanhoidon järjestämät palvelut ovat kuntalaisten terveydelle 
ja hyvinvoinnille erittäin tärkeitä. Kunnan ja kuntalaisten näkökulmasta 
keskeistä ovat palveluiden vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. 
Sairaanhoitopiirien kunnille toimittamaan aineistoon olisi toivonut 
sisältyvän laadullista kuvausta sairaanhoitopiirin järjestämistä 
palveluista.  Potilaiden valinnanvapauden tulevaisuudessa korostuessa 
Lapin sairaanhoitopiirin laadullinen kilpailukykyisyys nousee yhä 
keskeisemmäksi asiaksi. Keskeinen kysymys on, saavatko kuntalaiset 
hyvää erikoissairaanhoitoa ja saako kunta vastinetta maksamilleen 
kustannuksille? 

Erikoissairaanhoidon kustannusten jatkuva kasvu huolestuttavaa kun 
samaan aikaan kunnassa on painetta peruspalveluiden menojen 
leikkaamiseen.  Sairaanhoitopiirin toivoisi yhdessä kuntien kanssa 
paneutuvan palveluiden korkeaan kustannustasoon ja etsivän ratkaisuja 
miten väestön palvelutarpeeseen vastataan käyttämällä resursseja 
nykyistä tehokkaammin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen valmistautumista ei ole 
tarkemmin kuvattu sairaanhoitopirin kuntiin toimittamassa aineistossa. 
Kunnan näkökulmasta erittäin huolestuttavaa on, etteivät Lapin kaksi 
sairaanhoitopiiriä ole edenneet yhteistyössään. Erikoissairaanhoidon 
ratkaisematon tilanne vaikuttaa koko maakunnan sote-valmisteluun ja 
voi jatkuessaan vakavasti heikentää Lapin asukkaiden palveluita.   

Kunnan näkökulmasta myönteistä on Kaira-portaalin kautta tuotettu 
erikoissairaanhoidon palveluiden määrällinen seurantamahdollisuus. 
Määrällisen seurannan lisäksi toivotaan että sairaanhoitopiiri kehittää 
hoidon laadun ja vaikuttavuuden seurantaa ja toimittaa kuntiin 
vertailevaa tietoa eri sairaanhoitopiirien toiminnoista. 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.5.2017, 27 § päättänyt siirtää 
perusterveydenhuollon järjestämisen Lapin sairaanhoitopiirille.  
Tunturien sotepilotti – liittymisselvityksessä todetaan, että perus- ja 
erikoistason integraation lisäksi sote-uudistuksessa tavoitteena on myös 
sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
kiinteästä paikallisesta yhteistyöstä hyötyvät lapset, nuoret ja perheet 
sekä paljon tukea tarvitsevat asiakasryhmät ikäihmisten palveluissa ja 
päihde- ja mielenterveyspalveluissa.   

Tulevaisuuden sote-palveluiden turvaaminen edellyttääkin, että sama 
taho on vastuussa integroitujen palveluiden järjestämisestä. 
Sosiaalilautakunta esittää että aloitetaan selvitys sosiaalitoimen 
palveluiden siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi sen 
jälkeen kun perusterveydenhuollon siirto on saatu valmiiksi. 

Ehdotus kunnanjohtaja 

 Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan esityksen ja antaa sen 
lausuntonaan Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.  
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Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella 
mahdollisimman pian. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jukka Korhonen  Heikki Pöyskö 
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214 § 
Leader Tunturi-Lappi ry:n lisäkehyksen kuntarahaosuus sekä luonnontuote- ja lähiruokahankkeen 
rahoittaminen 
Dnro 141/26.6.2017 

Leader Tunturi-Lappi ry:n (LTL ry) hallitus on 26.6.2017 päivätyllä 
kirjeellä pyytänyt Muonion kunnanhallitukselta päätöstä osallistumisesta 
Maa- ja metsätalousministeriöltä haettavan lisäkehyksen vaatiman 
20%:n kuntarahaosuuden kattamiseksi.  

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut Leader-toimintaryhmille 
mahdollisuuden hakea lisää myöntövaltuuksia eli lisäkehystä 6.9.2017 
mennessä. Leader Tunturi-Lappi ry on päättänyt hakea lisäkehystä 
300 000 euroa, jota vastaan tulee saada säädösten mukaisesti 20% 
toiminta-alueen kuntien rahaa. Leader Tunturi-Lappi ry:n toiminta-
alueen kunnat ovat tehneet viime ohjelmakauden 2007-2013 
käyttämättä jääneistä kuntarahoista päätöksen syksyllä 2016, minkä 
mukaan toimintaryhmä voi suunnata kuntarahat ensisijaisesti 
lisäkehyksen hakemiseen kattamaan kuntarahaosuuksiaan. Muonion 
kunta teki muista kunnista eriävän päätöksen, minkä johdosta LTL ry on 
palauttanut 17 997,99 euroa kunnalle. 

Muonion kunnanhallitus teki kokouksessaan 19.9.2016 182§ päätöksen, 
jolla se pyysi Leader Tunturi-Lappi ry:tä palauttamaan ohjelmakaudelta 
2007-2013 käyttämättä jääneen kuntarahan. Päätöksessään 
kunnanhallitus korosti, että kunta on antanut Leader Tunturi-Lappi ry:lle 
sitoumuksensa yritystoiminnan ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen 
kuluvalla ohjelmakaudella 2014-2020, mutta ei pitänyt perusteltuna 
myöntää lisärahoitusta ennen kuin kuluvan kauden hankkeiden 
toteuttaminen sitä edellyttää. Kunnanhallitus vetosi myös kunnassa 
käynnissä olevaan talouden tasapainottamisohjelmaan. 

Jotta toimintaryhmä voi hakea MMM:ltä lisäkehystä, tulee toiminta-
alueen jokaiselta kunnalta olla päätös vaadittavan kuntarahaosuuden 
kattamiseksi. Kuntarahaosuus on Muonion osalta 12 225 euroa. 

Kuntarahaosuuden lisäksi LTL ry käyttää vanhoja kuntarahoja EAKR-
rahoitteisen luonnontuote- ja lähiruokahankkeen toteuttamiseen. 
Muonion kunnan osalta rahoitusosuus suhteutettuna asukaslukuun 
kyseisessä hankkeessa on 2177,19 euroa.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus päättää, että Muonion kunta osallistuu Leader Tunturi-
Lappi ry:n 20%:n kuntarahaosuuden kattamiseen 12 225 euron 
osuudellaan. 
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää osallistua EAKR-rahoitteisen 
luonnontuote- ja lähiruokahankkeen toteuttamiseen rahoitusosuuttaan 
vastaavalla 2177,19 eurolla. 
 

Päätös Sakari Silén ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsittelyn 
ajaksi. 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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215 § 
Uuden terveyskeskuksen muuttaminen hyvinvointikeskukseksi ja Sote-uudistukseen 
valmistautuminen 
Dnro 154/31.8.2017 
 
– Kunnanhallitus 17.5.2017, 122 §  

Terveyskeskuksen urakan kilpailuttamisvaiheen teknisen konsultin valinta 

Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 rakentaa uuden terveyskeskuksen ja 
korjata vanhan terveyskeskuksen välttämättömiltä osin turvatakseen 
nykyisen henkilöstön työturvallisuuden. Kunnanhallitus asetti 25.5.2016 
uuden terveyskeskuksen suunnittelua ja rakentamista varten 
työryhmän, jonka tehtävänä on mm. ohjata hankesuunnittelua ja 
hankkeen toteutusta. Työ- ryhmä esitti 28.11.2016 kahta seuraavaa 
toteuttamisvaihtoehtoa: – rakennetaan terveysasema ja tehdään 
suunnitelma lähikuntoutusosastosta (lääketieteellinen ja 
kuntoutusosasto) – rakennetaan terveysasema ja lähikuntoutusosasto 
samaan aikaan.  

Hallitus päätti 30.1.2017, että hanketta jatketaan rakentamalla 
ensimmäisessä vaiheessa terveyskeskus ja samaan aikaan 
suunnitellaan lähikuntoutusosaston tiloja ja toimintaa erillisessä 
hankkeessa. Hallitus hyväksyi 13.3. 

Inspira Oy:n tarjouksen terveyskeskushankkeen toteutusmallin 
selvittämisestä ja kilpailutusprosessin suunnittelusta. Suunnitelma tulee 
olla valmis viimeistään 13.4. Inspira Oy:n selvitysraportti on toimitettu 
sähköpostitse ja se esitellään ennen kokouksen alkua. 

Ohjausryhmä kokoontui 18.4. ja teki ehdotuksen 
terveyskeskushankkeessa etenemisestä. Ehdotus on toimitettu 
hallitukselle.  

 

Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että 

- terveyskeskuksen rakennuspaikkana on nykyisen terveyskeskuksen 
tontti 

   - kotihoidon tilat sisällytetään hankkeeseen  

- nykyisen terveyskeskuksen tilat suunnitellaan purettavaksi ennen 
uuden terveyskeskuksen rakentamista siltä osin, kuin niille ei voida 
osoittaa uutta käyttötarkoitusta 

- hankkeen toteutusmalliksi valitaan suunnittelua sisältävä KVR-urakka 
(kokonaisvastuurakentaminen) - hankintamenettelynä käytetään 
kilpailullista neuvottelumenettelyä 

   - kilpailutetaan rakennuttajakonsultti hankkeelle  
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- projektijohtajaksi nimetään kunnanjohtaja (varalla tekninen johtaja) ja 
projektiryhmänä toimii terveyskeskuksen suunnittelua varten 27.2.2017 
perustettu ohjausryhmä  

- pyydetään käyttäjätavoitteiden vastuuhenkilöksi avohoidon esimiestä 
Sinikka Ylinimeä, sekä hänen nimeämään itselleen varahenkilö  

- loppuvuodesta valtuustolle esitetään terveyskeskuksen 
hankintapäätös KVR-urakasta ja rahoitusmallista Päätös Hallitus 
hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  

– – 

– Kunnanhallitus 17.5.2017, 122 § 
 

Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksen terveyskeskusurakan 
suunnittelua sisältävän KVR-urakan (kokonaisvastuurakentaminen) 
kilpailuttamisen neuvottelumenettelyllä. 

Pääpiirteittäin tehtävä sisältää hankintailmoitukseen ja alustavaan 
tarjouspyyntöön tarvittavien asiakirjojen laadinnan, neuvotteluvaiheen 
organisoinnin, tarjousten arvioinnin yhdessä tilaajan kanssa, sekä 
sopimusten laatimisen ja selonottoneuvotteluihin osallistumisen. 

Hankinnan on arvioitu jäävän julkisten hankintojen tavara- ja 
palveluhankintojen kynnysarvon alle (60 000 euroa). Tarjouspyyntö on 
lähetetty 3.5.2017 sähköpostitse Ramboll CM Oy:lle, Prodeco Oy:lle, 
ISS-Proko Oy:lle, TTC Inrapalvelut Oy:lle ja Insinööritoimisto H 
Kylmänen Ky:lle. Määräaikaan 11.5.2017 kello 16.00 mennessä saapui 
neljä tarjousta.  

Tekninen johtaja: ISS-Proko Oy:n ja TTC Infrapalvelu Oy:n tarjoukset 
hylätään, koska ne eivät vastaa tarjouspyyntöä. Valitaan tehtävään 
pisteytyksessä eniten pisteitä saanut Ramboll CM Oy:n. 

  Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus valitsee Ramboll CM Oy:n suorittamaan 
terveyskeskuksen rakennusurakan tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen 
KVR-urakan hankintailmoitusta ja kilpailutuksen käynnistämistä varten 
sekä KVR-urakan kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheen 
tehtävät sisältäen tarjousten arviointivaiheen ja sopimusten 
laatimisvaiheen tehtävät. 

Päätös  Teknisen osaston päällikkö selosti tarjoukset ja pisteytystaulukon ja 
poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä. 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

– – 



Muonion kunta   Esityslista/  13/2017 305 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
  
    28.8.2017 
    21.6.2017 
 

– Kunnanhallitus 28.8.2017 215 § 

Uuden terveyskeskuksen suunnittelun edetessä on noussut tarve 
tarkentaa suunnitelmaa vastamaan tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti 
sote-uudistuksen tavoitteisiin. Vuonna 2020 toteutuvan sote-
uudistuksen tavoitteena ovat kansalaisten yhdenvertaiset, 
asukaslähtöiset, kustannustehokkaat ja integroidut ja yhteen sovitetut 
sote-palvelut.  

Jotta muoniolaisten sote-palvelut voidaan turvata kaikissa olosuhteissa 
ja muuttuvassa palvelujärjestelmässä, sote-uudistukseen tulee 
valmistautua kunnassa ennakkoon kiinteistöratkaisujen ja palveluiden 
järjestämisen osalta. Kuntaan tarvitaan tulevaisuuden vaatimusten 
mukainen sote-keskus/hyvinvointikeskus, jossa kuntalaiset saavat 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toiminnallisesti ja hallinnollisesti 
integroidulla tavalla. 

Muonion nykyiselle palvelurakenteelle ominaista on poikkeuksellisen 
pirstaleinen palvelurakenne, jossa sote-palveluita järjestävät kunta, 
Muonion-Enontekiön kuntayhtymä ja Lapin sairaanhoitopiiri. Palveluita 
on ollut vaikea kehittää vastamaan asukaslähtöisyyden, integraation ja 
kustannustehokkuuden vaateita. 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.5.2017, 27 § päättänyt siirtää 
perusterveydenhuollon järjestämisen Lapin sairaanhoitopiirille.  
Siirtopäätös perustuu Tunturien sotepilotti – liittymisselvitykseen. Kuten 
selvityksessä todetaan, perus- ja erikoistason integraation lisäksi sote-
uudistuksessa tavoitteena on myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
integraatio. Sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteästä paikallisesta 
yhteistyöstä hyötyvät lapset, nuoret ja perheet sekä paljon tukea 
tarvitsevat asiakasryhmät ikäihmisten palveluissa ja päihde- ja 
mielenterveyspalveluissa.   

Tulevaisuuden sote-palveluiden turvaaminen edellyttääkin, että sama 
taho on vastuussa integroitujen palveluiden järjestämisestä. Selvitys 
sosiaalitoimen palveluiden siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirin 
järjestettäväksi on tarkoituksenmukaista aloittaa kun 
perusterveydenhuollon siirto on saatu valmiiksi. 

Esitettävään hyvinvointikeskukseen tuleva tilalisäys koskee 
sosiaalitoimiston viittä työntekijää sekä yhdistetyn kotipalvelun ja 
kotisairaanhoidon henkilöstöä. 

Teknisestä näkökulmasta hankkeeseen sisältyy lisäys kotihoidon 
tarpeisiin 60m2 tilasta sekä sosiaalitoimen tarpeisiin 70m2 tilasta. 
Kyseisten tilojen hinta-arvioksi tekninen johtaja on arvioinut kotihoidon 
osalta 145 000 euroa (alv. 0%) ja sosiaalitoimen osalta 170 000 euroa 
(alv. 0%). 
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 Ehdotus kunnanjohtaja 

1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kuntaan rakennetaan 
hyvinvointikeskus, jonka tiloihin tulevat toiminnallisesti integroidut 
sosiaali- ja terveyspalvelut. 
 

2. Kunta valmistautuu sote-uudistukseen aloittamalla yhteistyössä 
Lapin sairaanhoitopiirin kanssa selvitystyön sosiaalitoimen 
palveluiden siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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216 § 
Täyttölupa siivoojan toimeen 
Dnro 144/21.8.2017 
  

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. Suunnitelmassa todetaan, että taseen 
alijäämän kattamistavoitteen saavuttamiseksi käyttötalousmenoja tulee 
karsia ja mikäli talousarviossa ei pysytä, kunta varautuu lomauttamaan 
henkilöstön kahden viikon ajaksi. 

Tekninen toimisto on toimittanut kunnanhallitukselle 21.8.2017 
anomuksen siivoojan toimen täyttölupaa varten. Tekninen toimi anoo 
kunnanhallitukselta lupaa julistaa haettavaksi 19.9.2017 alkaen 
toistaiseksi voimassaolevana siivoojan toimen yhtenäiskoulun 
kiinteistölle. Nykyinen siivooja on sanoutunut irti toimestaan ja jää 
eläkkeelle 1.11.2017. Siivoojalle maksettava palkkaus määräytyy 
KVTES:n hinnoittelutunnuksen 08SII070 mukaisesti. 

Siivousmitoitus on tehty 2016. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan siivoojan toimen 
täyttämiseksi.  

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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217 § 
Täyttölupa kiinteistönhoitajan toimeen 
Dnro 146/22.8.2017 
  

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. Suunnitelmassa todetaan, että taseen 
alijäämän kattamistavoitteen saavuttamiseksi käyttötalousmenoja tulee 
karsia ja mikäli talousarviossa ei pysytä, kunta varautuu lomauttamaan 
henkilöstön kahden viikon ajaksi. 

Tekninen toimisto on toimittanut kunnanhallitukselle 22.8.2017 
anomuksen kiinteistönhoitajan toimen täyttölupaa varten. Tekninen 
toimi anoo kunnanhallitukselta lupaa julistaa haettavaksi 11.9.2017 
alkaen toistaiseksi voimassaolevana kiinteistönhoitajan toimen kunnan 
kiinteistöille. Nykyinen kiinteistönhoitaja on sanoutunut irti toimestaan ja 
jää eläkkeelle 1.1.2018. Kiinteistönhoitajalle maksettava palkkaus 
määräytyy KVTES:n hinnoittelutunnuksen 08PER070 mukaisesti. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan kiinteistönhoitajan toimen 
täyttämiseksi.  

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
Kunnanhallitus edellyttää teknistä toimea tekemään kiinteistöhuoltoa 
koskevan mitoituksen 30.6.2018 mennessä. 
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218 § 
Asevelvollisten kutsunnat 
Dnro 138/9.8.2017  

Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto on kirjeellään 10.4.2017 ilmoittanut 
pääasiassa vuonna 1999 syntynyttä ikäluokkaa varten 30.8.2017 
Muoniossa järjestettävistä asevelvollisten kutsunnoista ja pyytänyt 
kunnan edustajaa tuomaan tervehdyksensä kutsunnanalaisille. Lisäksi 
aluetoimisto on esittänyt, että kunta ja seurakunta järjestävät joko yksin 
tai yhdessä avaustilaisuuden kahvituksen ja kutsunnanalaisille lounaan. 

Aluetoimisto on pyytänyt kuntaa nimeämään kutsuntalautakuntaan 
edustajan ja tälle varamiehen. Kirjeessä todetaan, että viime vuosina 
osa kunnista on pystynyt asettamaan kutsuntalautakuntaan sosiaali-, 
nuoriso- tai terveysalan ammattilaisia, jotka tuntevat oman alueensa 
mahdolliset ongelma- ja riskitapaukset jo ennalta. Päätöksenteko näillä 
paikkakunnilla on helpottunut ja lautakunta tehnyt sekä 
kutsunnanalaisia että puolustusvoimia tukevia päätöksiä.  

Edustajia nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon, että kutsunnat 
ovat puolustusvoimille vuosittainen kuntakäynti, jossa puolustusvoimien 
edustajat ja eri viranomaiset tapaavat toisensa. Avaustilaisuudessa 
kunnan, seurakunnan ja poliisin edustajat voivat esittää 
kutsunnanalaisille tukevan ja rohkaisevan tervehdyksen (3–5 min). 
Veteraanit eivät enää esitä omaa tervehdystään, mutta osallistuvat 
avaustilaisuuteen kunniavieraina. Tilaisuuden juhlallisen luonteen 
vuoksi korostetaan, että tervehdyksen ei tule olla julistuksellinen. 
Erityisesti kunnan edustajaa pyydetään tuomaan tervehdyksessään 
esille myös veteraanien asiaa ja esittelemään mahdollisesti paikalla 
olevan veteraanin kutsunnanalaisille. Aluetoimisto on pyytänyt kuntaa 
nimeämään myös kutsuntalääkärin toimitukseen. 

Kunnan tuli 15.8. mennessä ilmoittaa kunnan edustaja, 
kutsuntalautakunnan jäsen, varajäsen ja kutsuntalääkäri Lapin 
aluetoimistolle kutsuntoja varten. Vs. hallintojohtaja on ilmoittanut 
kunnan edustajan, kutsuntalautakunnan jäsenen, kutsuntalautakunnan 
varajäsenen ja kutsuntalääkärin. 

Kutsuntojen yhteydessä järjestetään yhteistoimintapalaveri, jossa 
määritellään puolustusvoimien ajankohtaiset asiat ja käsitellään kunnan 
henkilövaraustilannetta. 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus vahvistaa vuoden 2017 kutsuntoihin kunnan edustajaksi 
vs.hallintojohtaja Matti Pinolan, kutsuntalautakunnan jäseneksi Kosti 
Hietalan, kutsuntalautakunnan varajäseneksi Topi Alasuutarin ja 
kutsuntalääkäriksi Taina Korhosen. 

Päätös Kosti Hietala poistui tämän asian käsittelyn ajaksi. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta 
etätarkastuksella mahdollisimman pian. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jukka Korhonen  Heikki Pöyskö 
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219 § 
Lisämääräraha työpajan pakettiauton hankintaan 
Dnro 29/21.2.2017 
 

Työpajan vastaava työ- ja yksilövalmentaja Kaarina Palo on työpajan 
henkilökunnan puolesta 30.6.2017 päivätyllä kirjeellä anonut 
pakettiauton hankkimista työpajalle. 

Tavaran kuljetus on lisääntynyt työpajalla huomattavasti, minkä lisäksi 
SER-toiminta, kierrätyspajan toiminnan ylläpitäminen ja 
ostopalvelutoiminnan hoitaminen Lapecolle edellyttävät kuljetusten 
sujuvuutta. Lisäksi anomuksessa huomautetaan, että tähän saakka ajot 
on tehty henkilöstön omilla henkilöautoilla ja työpajan peräkärryillä. 

Auton hankintaan ei ole varattu määrärahaa vuoden 2017 
talousarvioon, mutta auton hankkimiselle on olemassa selkeä tarve ja 
perusteet.  

Hankittavan auton hinta on 7 000 euroa. 

 

Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle 7 000 euron lisämäärärahan 
myöntämistä työpajan pakettiauton hankintaan. Lisämääräraha 
osoitetaan käyttötalousosan menoihin ja se katetaan lainarahalla. 

 
 

 Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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220 § 
Henkilöstöasia (ei julkinen)  
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221 § 
Vaikuttamistoimielimet 
 

Uusi kuntalaki velvoittaa kunnanhallituksen asettamaan kuntaan 
seuraavat vaikuttamistoimielimet: nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja 
vammaisneuvosto. Kyseiset vaikuttamistoimielimet eivät ole kuitenkaan 
kuntalain tarkoittamia kunnan toimielimiä, eivätkä jäsenet ole 
muodollisesti kunnan luottamushenkilöitä. 

 
Nuorisovaltuusto 
 

Kuntalain 26§:n mukaan nuorten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on 
asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä 
(nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 
Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. 

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri 
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja 
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden 
hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai 
liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi 
olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee 
ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen 
kehittämiseen kunnassa. 

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään 
nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä. 

Vanhusneuvosto 

Kuntalain 27§:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on 
asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 
Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri 
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan 
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, 
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai 
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa 
palvelujen kannalta. 

Vammaisneuvosto 

Kuntalain 28§:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on 
asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman 
kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja 
järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. 
Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston 
toimintaedellytyksistä. 
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Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri 
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan 
asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, 
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai 
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa 
palvelujen kannalta. 

  
Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus päättää siirtää nuorisovaltuuston sivistystoimen 
valmisteltavaksi sekä vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston 
sosiaalitoimen valmisteltavaksi. Esitykset vaikuttamistoimielinten 
kokoonpanosta ja toiminnan turvaamisesta tulee antaa 
kunnanhallitukselle 31.10.2017 mennessä. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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222 § 
Asiakirjoja tiedoksi 

Eräistä kunnanhallitukselle saapuneista ja kunnanvirastossa 
valmistelluista asiakirjoista on laadittu yhteenveto mm. erilaisten 
päätösten ja yleiskirjeiden 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 kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteeseen nro 30 merkityt 
asiakirjat ja mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi liitteeseen nro 30 merkityt asiakirjat ja 
kokouksessa annetut lisäselostukset. 
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223 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 

 

224 § 
Muut asiat 

- Seuraava hallituksen kokous pidetään 7.9.2017 kello 16.00 alkaen valtuustosalissa, 
erillistä kutsua ei enää toimiteta 

- Sakari Silén tiedusteli Lääkäriasema Tervan tulosta kunnan kiinteistöön 
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225 § 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.05. Valitusosoitus liitteenä nro 31.



Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 

 
Kokouspäivämäärä Liite 

 
28.8.2017  31 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 197–198, 203, 206, 210-213, 215-217, 219, 221-225 
   

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

mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 81 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  199-201, 204-205, 207-209, 214, 218, 220 
 

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  199-201, 204-205, 207-209, 214, 218, 220 
 

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 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusosoitus 
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Valitusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 

annettuun 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 

202 
 
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/valituskirjelmässä 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. 
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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 

viranomaisen 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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