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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 19.2.2018 klo 15.00–19.02 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Sakari Silén  varapuheenjohtaja 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Katja Muotka  ” 
 Juha Niemelä varajäsen (Petteri Hirsikankaan tilalla) 
 Pirkko M. Rauhala ” (Heikki Pöyskön tilalla) 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja (23–31 §) 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Merja Hietala  taloussihteeri (25–27 §) 
 
Poissa  Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 

Heikki Pöyskö jäsen 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (23 §) 
 
Asiat 23–46 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi Matti Pinola  Lasse Peltonen 
ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä  
   (23–31 § ja 33–46 §) (32 §) 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 26.2.2018, kunnantalo 
 
 
  Minna Back-Tolonen  Pirkko M. Rauhala 
 
Pöytäkirja on ollut ti 27.2.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville ti 27.2.2018 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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23 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

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

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

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

Kokouskutsu on toimitettu 12.2.2018 ja esityslista 14.2.2018 sähköpos-
titse. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti 
Pinola toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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24 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

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

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

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Minna Back-Tolosen ja Pirkko M. Rauhalan. 
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25 § 
Täytäntöönpano-ohjeet talousarviovuodelle 2018 
Dnro 15/7.2.2018 

 Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion 11.12.2017 ja sen 
toimeenpanoa varten on laadittu ohjeet. 

Ohjeissa korostetaan hallintokuntien pysymistä hyväksytyn talousarvion 
toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa. Lisäksi hallintokuntia vel-
voitetaan edistämään tuottavuutta parantavia ja taloudellisia säästöjä 
tuovia toimintoja. 

Ohjeissa todetaan, että kunnanhallitus seuraa tarkasti vuoden aikana 
taloudellisen tilanteen kehitystä ja talousarvion toteutumista. Tarvittaes-
sa hallitus antaa hallintokunnille lisäohjeita talousarvion täytäntöön-
panosta. 

Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamista varten talousar-
viovuonna. Määrärahoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoi-
tettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu käytettäväk-
si.  

Talousarvion täytäntöönpanossa ja toteuttamisessa korostuu lautakun-
tien merkitys. Talousarvio antaa lautakunnille merkittävästi päätösvaltaa 
ja vastuuta. Määrärahojen riittäminen ja toiminnan taloudellisuus riippu-
vat siitä, kuinka lautakunnat hoitavat tehtävänsä. 

Lautakuntien on tarkistettava käyttösuunnitelmat talousarviovuoden 
helmikuun loppuun mennessä. Määrärahan puitteissa tehtävät käyttö-
suunnitelman muutokset on toimitettava kirjanpitoon tallennettaviksi. 

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää 
valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle 
talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitet-
tävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin 
(eli miten muutos katetaan). Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tu-
loarvioita koskevissa muutosesityksissä on selvitettävä muutoksen vai-
kutus määrärahoihin. Muutosesitys on tehtävä vain sitovuustason netto-
tason muuttuessa. 

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnille ja kunnanhalli-
tukselle neljännesvuosittain. Täytäntöönpano-ohjeissa on yksityiskoh-
taisia ohjeita mm. laskujen käsittelyyn, laskutukseen, palkkojen ja mat-
kalaskujen hoitamiseen.   

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

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy laaditut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 
toimintaohjeiksi hallintokunnille. 
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Päätös Merja Hietala kertoi laadituista talousarvion täytäntöönpano-ohjeista. 
Hietala poistui ennen päätöksentekoa. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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26 § 
Käyttösuunnitelman vahvistaminen kunnanhallituksen  
tehtäväalueiden osalta vuodelle 2018 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 talousarvion vuodelle 2018 ja ta-
loussuunnitelman vuosille 2019–2020. 

Kunnanhallituksen tehtäväalueena on yleishallinto. Yleishallinto vastaa 
hallinnon, talouden, henkilöstöhallinnon, atk-palveluiden, keskuskeittiön 
ja työpajatoiminnan hoitamisesta. Yleishallinnossa on myös Lapin Pe-
lastuslaitoksen toimintavaraus, maksuosuus verotuskustannuksiin, kun-
nan maksamat jäsenmaksut etujärjestöille sekä kunnanhallituksen alai-
set projektit. 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet käsitellään tässä kokouksessa. 

Valtuuston hyväksymä vuoden 2018 yleishallinnon talousarvio, tuloslas-
kelmaosa ja rahoitussuunnitelma toimitetaan esityslistan ohessa. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus vahvistaa vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitel-
maksi yleishallinnon talousarvion sekä kunnan tuloslaskelmaosan ja ra-
hoitussuunnitelman valtuuston päätöksen mukaisesti. 

Päätös Merja Hietala kertoi käyttösuunnitelman vahvistamisesta. Hietala poistui 
ennen päätöksentekoa. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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27 § 
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus ja kunnan verotuloihin  
perustuva valtionosuuksien tasaus 2018 
Dnro 5/8.1.2018 
 

Valtiovarainministeriö on 28.12.2017 kunnan peruspalvelujen valtion-
osuudesta annetun lain 48 §:n nojalla myöntänyt kunnille kunnan pe-
ruspalvelujen valtionosuutta sekä päättänyt kuntien verotuloihin perus-
tuvasta valtionosuuksien tasauksesta vuodelle 2018. 
 
Muonion kunnan osalta peruspalvelujen valtion osuus vuodelle 2018 on 
9 094 388 euroa, mistä verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauk-
sen osuus on 1 303 365 euroa. Kotikuntakorvaustuloja päätöksessä on 
84 655 euroa ja kotikuntakorvausmenoja 27 350 euroa. Opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä 
annetussa laissa tarkoitettua rahoitusta päätös sisältää 143 888 euroa. 
Yhteensä peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2018 on näin ollen 
9 295 581 euroa. 

 
Ehdotus   kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtiovarainministeriön päätöksen 
kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja kunnan verotuloihin pe-
rustuvasta valtionosuuksien tasauksesta vuodelle 2018. 
 

Päätös   Merja Hietala kertoi peruspalveluiden valtionosuudesta ja kunnan vero-
tuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta vuodelle 2018. Hie-
tala poistui ennen päätöksentekoa. 

  
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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28 § 
Sivistystoimen täyttöluvat 
Dnro 11/30.1.2018  
Dnro 22/31.1.2018 
Dnro 24/12.2.2018 

Kunnanvaltuuston 24.11.2014 hyväksymässä ja 14.12.2015 tarkista-
massa talouden tasapainottamissuunnitelmassa on eräitä yleisiä peri-
aatteita. Henkilöstöasioihin sisältyy virkojen ja toimien täyttämiseen ja 
yli kolmen kuukauden mittaisiin sijaisuuksiin tarvittava kunnanhallituk-
sen lupa. Suunnitelmassa todetaan, että taseen alijäämän kattamista-
voitteen saavuttamiseksi käyttötalousmenoja tulee karsia ja mikäli talo-
usarviossa ei pysytä, kunta varautuu lomauttamaan henkilöstön kahden 
viikon ajaksi. 

Sivistyslautakunta on 25.1.2018 kokouksessaan päättänyt anoa täyttö-
lupaa nuoriso-ohjaajan viran täyttämiseksi toistaiseksi 1.3.2018 lukien ja 
lukion rehtorin viran täyttämiseksi toistaiseksi 1.8.2018 lukien. Virkojen 
täyttämiselle on tarve, koska nuoriso-ohjaaja ja lukion rehtori ovat irtisa-
noutuneet tehtävistään.  

Lisäksi sivistyslautakunta on 7.2.2018 kokouksessaan päättänyt anoa 
täyttölupaa yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttämiseksi toistaiseksi 
9.4.2018 lukien. 

Tehtäviin on varattu määräraha talousarviossa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat nuoriso-ohjaajan, lukion reh-
torin ja yhtenäiskoulun rehtorin virkoihin. 

 
 Muutettu kunnanjohtaja 

ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan nuoriso-ohjaajan virkaan 1.3.2018 
lukien ja rehtorien virkoihin 1.8.2018 lukien. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 

 
 
  



Muonion kunta   Esityslista/  3/2018     33  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    19.2.2018 
 
29 § 
Sosiaalitoimen täyttölupa 
Dnro 10/26.1.2018 
 

Kunnanvaltuuston 24.11.2014 hyväksymässä ja 14.12.2015 tarkista-
massa talouden tasapainottamissuunnitelmassa on eräitä yleisiä peri-
aatteita. Henkilöstöasioihin sisältyy virkojen ja toimien täyttämiseen ja 
yli kolmen kuukauden mittaisiin sijaisuuksiin tarvittava kunnanhallituk-
sen lupa. Suunnitelmassa todetaan, että taseen alijäämän kattamista-
voitteen saavuttamiseksi käyttötalousmenoja tulee karsia ja mikäli talo-
usarviossa ei pysytä, kunta varautuu lomauttamaan henkilöstön kahden 
viikon ajaksi. 

Sosiaalijohtaja on 26.1.2018 toimittanut kirjeen, jossa haetaan täyttölu-
paa Palvelukeskus Marjapaikan lähihoitajan sijaisuuteen ajalle 
28.3.2018 – 8.2.2019. Perusteluna sijaisuuden täyttämiselle on Marja-
paikassa asuvien vanhusten hoivan ja huolenpidon turvaaminen. 

Tehtäviin on varattu määräraha talousarviossa eikä korvaavaa henkilöä 
ole siirrettävissä muualta vanhuspalveluista.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan lähihoitajan sijaisuuteen 
ajalle 28.3.2018 – 8.2.2019. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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30 § 
Oloksen asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotusvaihe 
Dnro 120/11.8.2009 
 
– Kunnanhallitus 25.8.2014, 211 § 
 

Kunnanvaltuusto päätti 14.9.2009 käynnistää uudelleen Oloksen ase-
makaavan korttelin 2 tontin nro 1 tarkistamisen ja kaava-alueen laajen-
tamisen North European Invest Oy:n esityksen mukaiselle alueelle. Ky-
seessä on Oloksen asemakaavan korttelin 2 tontin nro 1 muuttaminen 
ja kaavan laajentaminen siihen rajoittuvalle noin 10 ha:n suuruiselle 
alueelle. 
 
Kaavoitustyö keskeytettiin Isonmaan kaavoitustyön kiireellisyyden ja 
Olos–Särkijärvi–Torassieppi–osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä 
toimitettujen valitusten takia. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 
17.6.2014 antanut päätöksensä hyläten valtuuston päätöksestä toimite-
tut valitukset, ja osayleiskaava on 8.8. tullut voimaan kokonaisuudes-
saan. 
 
Kaavan laatijana toimii Seitap Oy. 
 
Kaavan laatijalta on 22.8.2014 saatu kaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma 22.8. Se sisältää mm. kaavoitettavan alueen kuvauksen, 
kaavan lähtökohdat, tavoitteet, selvitykset ja suunnitelmat, arvioitavat 
vaikutukset, osalliset ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämi-
sen sekä kaavoitustyön aikataulun. Kaava on tarkoitus saada maalis-
huhtikuussa 2015 valtuuston käsittelyyn. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on 22.8. toimitettu kopio halli-
tuksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. 

 
 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia alu-
eiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvon-
nasta alueellaan ja sillä tulee olla käytettävissään riittävät voimavarat ja 
asiantuntemus. Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, raken-
tamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoitukse-
na on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata raken-
tamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja 
maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennus-
kannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttä-
mällä tavalla. Lain 51 § edellyttää, että asemakaava laaditaan ja pide-
tään ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohja-
ustarve sitä edellyttää.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö edellyttää vuorovaikutteista kaa-
voitusmenettelyä, eli että menettely järjestetään ja suunnittelun lähtö-
kohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista tiedotetaan siten, 
että osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida 
kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta. Laissa koros-
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tetaan kansalaisten todellisia mahdollisuuksia kaavoituksen valmiste-
luun osallistumiseen ja edellytetään viranomaisneuvottelujen järjestä-
mistä. 

 
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavalla, että osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- 
ja vuorovaikutusmenettelystä, ja ilmoittaminen on järjestettävä kaavan 
tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Osallisten ja kun-
talaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta tiedottamisen yh-
teydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitellusta aikataulusta.  
 
Osallisella tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, 
sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitel-
lään. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § edellyttää, että riittävän aikaisessa 
vaiheessa laaditaan kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tar-
peellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä 
kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikutteiseen suunnitteluun liitty-
viä menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain tavoit-
teiden kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaavoitettavaan aluee-
seen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla olevien maan-
käyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten määrään. Tiedottamis- ja 
osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki osalliset on mah-
dollista tavoittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittävät mahdollisuudet 
valmisteluun osallistumiseen.  
 
Varmistaakseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyden kunta 
voi neuvotella asiasta alueellisen ympäristökeskuksen kanssa, ja osalli-
silla on mahdollisuus esittää ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä 
suunnitelman riittävyydestä. 
 
Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, 
sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitel-
lään. Osallisten ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletu-
losta tiedottamisen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen 
suunnitellusta aikataulusta.  
 
Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan hallitus toimii kunnan kaavoi-
tusviranomaisena. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee Oloksen asemakaavan muutoksen ja laajen-
nuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi, päättää kuuluttaa 
kaavoitustyön vireilletulosta ja laittaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man nähtäville kunnan hallinto- ja tekniseen osastoon ja myös kunnan 
koti-sivuille. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
— — 
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– Kunnanhallitus 17.10.2016, § 

 
Kaavanlaatijalta on 29.8.2016 saapunut tarkistettu osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma sekä kaavaluonnos (23.6.). Kaavamuutosalue koskee 
Oloksen matkailukeskuksen ydinkeskuksessa olevaa korttelin 2 tonttia 
1, joka on kaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). 
Kaavalaajennusalue liittyy välittömästi nykyiseen asemakaava-
alueeseen eteläreunassa kortteihin 2,3 ja 5. Kaavamuutoksen tarkoituk-
sena on mahdollistaa hotellitoimintaan liittyvien erillisten majoitusraken-
nusten rakentaminen ja liikenneyhteyksien järjestäminen. Maa-alueet 
ovat Olostunturi Oy:n omistuksessa. 
 
Asemakaavan toteuttaminen alkanee pian kaavan hyväksymisen jäl-
keen, koska yrittäjillä on tarve saada lisää uusia majoitustoimintaa pal-
velevia alueita nykyisen toiminnan välittömään läheisyyteen. 

 
 Lähtökohdat 

Oloksen matkailukeskuksen taajamakuvaa hallitsee matkailua palvele-
vien rakennusten muodostama ympäristö. Useampikerroksiset ja ulko-
asultaan yhtenäiset rakennusmassat sijaitsevat asemakaavan ytimessä 
ja kaavan toteutuminen jäntevöittää taajamakuvaa. Matkailukeskuksen 
reuna-alueille on muodostunut erityyppisten loma-asuntorakennusten 
ryhmiä. Taajamakuvallinen vaikutelma näillä loma-asuntoalueilla on 
melko yhtenäinen.  
 
Kaavan laajennusalue sijoittuu hotellialueen eteläpuolella olevalle alu-
eelle ja sen kautta kulkee ulkoilureittejä ja huoltoteitä. Alueet sijoittuvat 
ylimmillään noin tasoon +390 m. Rakentaminen alueella edellyttää tark-
kaa suunnittelua rakennusten ja teiden sijoittamisessa, jottei alueen vie-
lä säilynyttä luonnonympäristöä tuhottaisi. Alueen kautta kulkevien reit-
tien yhteydet tulee myös turvata.  
 
Luonnonympäristö ja maaperä ovat tyypillisiä tunturialueille. Olostuntu-
rin alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä suojelukohteita, mut-
ta se on maisemallisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokas tunturialue. 
Lisäksi Olostunturin kaakkoisosassa esiintyy uhanalainen kasvilaji kar-
vamaksaruoho. Suurin osa kaava-alueesta on kohtalaisen hyvin kulu-
tusta kestävää, tuoretta ja kuivahkoa kangasta.  
 
Alue on Olostunturin alaosassa sijaitsevaa pohjoiseen päin viettävää 
rinnettä, johon on rakennettu ulkoilureittiverkostoja, laskettelurinteitä ja 
hissejä. Sieltä avautuu näkymä Pallastuntureille ja pohjoisosassa sijait-
sevalle rakennetulle mökki- ja hotellialueelle. Matkailukeskuksen alueel-
la on noin 250 työpaikkaa, joista noin puolet kausiluonteisia. Työpaik-
kamäärän kasvu on riippuvainen alueen majoituskapasiteetin kehityk-
sestä. 
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Alueella on olemassa palveluja ja Muonion kirkonkylä on noin kuuden  
kilometrin päässä palveluineen. Kaavamuutosalue rajoittuu laajaan ur-
heilu- ja virkistyspalvelualueeseen. Oloksen kaava-alueelle on raken-
nettu keskitetty vesihuoltoverkko.  
 
Liikenneverkko on hyvin toimiva ja maankäytön tehostaminen lisää lii-
kennettä Oloksentiellä. Nykyinen tie on melko kapea ja sen leventämi-
nen  
jalankulumahdollisuudella tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. 
Keskuksen katuverkon toimivuus ja pysäköinti on selvitetty yleiskaavan 
yhteydessä.  
 
Alue kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavaan, jossa se on osoitettu mat-
kailupalveluiden alueeksi. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittä-
viä matkailupalveluiden alueita, mm. matkailu- ja lomakeskuksia. Alue 
sisältyy Olos–Särkijärvi–Torassieppi-yleiskaava-alueeseen, jossa se on 
osoitettu matkailupalveluiden alueeksi. Aluetehokkuus laajennusalueella 
saa olla yleiskaavan mukaan 0,4 ja muutosalueella 0,6. 
 
Asemakaavoitettava alue toteuttaa yleiskaavan tavoitetta ja on mitoituk-
seltaan yleiskaavan mukainen. Hotellitasoinen rakentaminen keskite-
tään pääosin nykyiselle kaava-alueelle. Erilliset majoitusrakennukset ja 
mahdollisia uusia hotellirakennuksia sijoitetaan laajennusalueelle, alu-
een pohjoisreunaan. Nykyisen kaavan rakennusaloja tarkistetaan ja 
samalla selvitetään korttelin sisäisiä liikenneyhteyksiä ja paikoitusmah-
dollisuuksia. Kaavan laajennusalueen liikenneyhteyksien vuoksi hiihto-
ladun paikkaa joudutaan muuttamaan ja sille tutkitaan vaihtoehtoja. 

 
 Asemakaavaratkaisu ja sen vaikutukset 

 
Asemakaavaratkaisun vaihtoehtojen vertailu on suoritettu Arkkitehtitoi-
misto Neva Oy:n laatimien vaihtoehtoisten rakennemallien pohjalta.  
 
Valitun vaihtoehdon vaikutukset liikenteen järjestämiseksi edellyttävät 
mm. kevyen liikenteen yhteyden, alikulkutunnelin ja korvaavien ulkoilu-
reittien järjestämiseen. Liikenneyhteydet kaavan muutos- ja laajennus-
alueelta Oloksentielle tulisivat kulkemaan korttelin 2 tontin 1 alueen si-
säisen tie-verkon kautta. Asemakaavamääräys edellyttää katujen ja 
muiden yleisten alueiden toteuttamisen kuuluvan maanomistajille tai -
haltijoille.  
 
Laajennusalueen osalta on tutkittu kolmea vaihtoehtoa tehokkuuden 
osalta, kerrosluku vaihtelee alueen eri osissa hotellien ½III kerroksesta 
mökkirakennusten ½II kerrokseen maaston korkeusasemasta riippuen. 
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 18,484 ha. Kokonaisrakennusoikeus 
on 77 730 k-m2. Aluetehokkuus (ea) on yleiskaavalla osoitetun mukai-
nen 0,4. Laajennusalueen rakennusoikeus on n. 40 000 k-m2. Muutos-
alueen rakennusoikeus on voimassaolevan kaavan mukaan 31 680 k-
m2 ja muutoksella se lisääntyy 6 050 k-m2, rakennusoikeutta on yhteen-
sä muutoksen jälkeen 37 730 k-m2. Yhteensä rakennusoikeuden lisäys 
alueella on 46 050 k-m2. Asemakaavan laajennusalueen aluetehokkuus 
on e=0,36 ja muutosalueen e=0,52. Yleiskaavan mukaan aluetehok-
kuus saa olla enintään laajennusalueella 0,4 ja muutosalueella 0,6.  



Muonion kunta   Esityslista/  3/2018     38  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    19.2.2018 
 

Kaavaluonnoksen korttelialueiden soveltuvuuden maastoon on suoritet-
tu maastomallitarkastelulla. Se osoitti, että kaavaluonnoksen mukainen 
tehokas rakentaminen soveltuu alueelle ja täydentää toteutettua matkai-
lurakentamista. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen käyttöä tehos-
tetaan ja säästetään mahdollisimman paljon rakentamiselta vapaana ul-
koilu-, urheilu- ja virkistysalueita. 
 
Asemakaavalla ja kaavamuutoksella kaikki korttelialueet osoitetaan ho-
telli-  ja liikerakennusten korttelialueiksi (KL–1). Alueella saa sijoittaa 
myös loma-asuinhuoneistoja. Alueiden pinta-ala on yhteensä 12,765 ha 
ja tonttitehokkuus e=0,61.  
 
Urheilu- ja virkistyspalvelualueiden alueita (VU) muodostuu 3,0330 ha, 
jossa sijaitsee osa laskettelurinteen alueesta. Retkeily- ja ulkoilualueita 
(VR) on 1 ha. VR-alueen kautta kulkee ulkoilureitti, jota varten joudu-
taan rakentamaan laajennusalueelle kulkevan kadun alittava tunneli. 
Asemakaavan laajennusalueella oleva ulkoilureittiverkosto joudutaan 
osittain poistamaan ja osoittamaan korvaavia reittejä alueen länsipuolel-
la olevalle alueelle.  
Ohjeellisia reittireittivaihtoehtoja on osoitettu kaavaehdotuksessa. Katu-
alueita muodostuu 1,4850 ha ja paikoitusalueita 0,2480 ha. 
 
Kaava tulee vaikuttamaan yhdyskuntarakennetta tiivistävällä tavalla ja 
se tuottaa taloudellista säästöä mm. mahdollisuudella hyödyntää ole-
massa olevia kunnallisteknisiä rakenteita. 

 
 Lainsäädäntö 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7. luku sisältää säädökset mm. asemakaa-
van laatimisesta, sisällöstä, esitystavasta, kaavamääräyksistä ja oike-
usvaikutuksista sekä ajanmukaisuuden arvioinnista ja 8. luku kaavoi-
tusmenettelystä ja vuorovaikutuksesta. Laissa korostetaan kansalaisten 
todellisia mahdollisuuksia kaavoituksen valmisteluun osallistumiseen ja 
edellytetään viranomaisneuvottelujen järjestämistä. Valmisteluvaihe on 
osallistumisen kannalta keskeinen, koska silloin määritellään kaavoituk-
sen keskeisin sisältö.  
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten 62 §:ssä 
tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Tilaisuu-
den varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamalla 
valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide 
määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koske-
vassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuu-
den varaamisesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus 
on aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sa-
nomalehdessä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 
§:ssä. 

 
  Kaavaluonnoksesta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. 
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Ehdotus vs. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus asettaa valmisteluvaiheen asiakirjat nähtäville ja lausun-
topyyntö toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityille 
viranomaistahoille ja yhteisöille.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanhallitus 19.2.2018 
 

Oloksen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluaineisto 
pidettiin 2.12.2016–9.1.2017 nähtävänä. Kunnalle on toimitettu viisi mie-
lipidettä ja neljä lausuntoa. Mielipiteen ovat toimittaneet 
– kunnan liikunnanohjaaja 14.12.2016 (13.12.) 
– Esko Järvenpää 8.1.2017 
– Olostunturin asukasyhdistys ry 9.1.2017 (5.1.) 
– As Oy Kapustarinta 9.1.2017 (6.1.) 
– Olli Simonen 9.1.2017. 
 
Olostunturin asukasyhdistys ry ja As Oy Kapustarinta viittaavat mielipi-
teissään yleissuunnitelman laatimiseen Oloksen alueelle ja asukasyh-
distys myös laajennusalueen rakennusoikeuden määrään ja sen vaiku-
tuksiin tunturimaisemaan ja maankäyttöön sekä toimintaan myös kaava-
alueen ulkopuolella. Asuntoyhtiö toteaa mm., että kaavakartta ja -
selostus eivät täysin vastaa toisiaan, ja eräissä mielipiteissä vaaditaan 
pohjakartan puutteiden korjaamista. Olli Simonen ja As Oy Kapustarinta 
ovat huolissaan Olostunturin kansallismaiseman säilymisestä ja esittä-
vät muutoksia kerroslukuun; asuntoyhtiö toteaa kerrosten määrän kort-
teleissa 51 ja 53 poikkeavan alun perin sovitusta.  
 
Kaikissa mielipiteissä on otettu kantaa Oloksen alueen ulkoilureitteihin 
ja vaaditaan mm. latureitin turvaamista, etenkin toimivampaa ratkaisua 
ladun ja Oloksentien risteyskohtaan. Simonen toteaa, että uusi reitti on 
vaikeasti hiihdettävä mm. korkeuserojen ja mutkaisuuden takia, joten 
reitti tulee säilyttää nykyisellä paikallaan ja ratkaista risteyskohta sillan 
rakentamisella tunturista laskevan ja tunturia kiertävän reitin risteyk-
seen. Asukasyhdistys esittää Oloksentien linjauksen muuttamista tilan-
teen parantamiseksi, ja asuntoyhtiö esittää, että kunta järjestää ensi ti-
lassa säädösten mukaisen reittikatselmuksen. 
 
Eräissä mielipiteissä on otettu kantaa lisäalueen rakennusaikaisen vaih-
toehtoisen liikenneyhteyden järjestämiseen perusteluina mm. loma-
asutukselle aiheutuva pitkäaikainen haitta, vaikutukset koskemattomaan 
luontoon ja hulevesien juoksuttamisen vaarantuminen; esim. Esko Jär-
venpää esittää rakennusaikaisen liikenteen kieltämistä Kapustarinnan 
tonttien 12 ja 14 välisellä kaistaleella. Simonen vaatii, että Oloksentie 
rakennetaan ennen varsinaista rakennustyötä ja siten, että kaikki ra-
kennusaikainen liikenne voidaan hoitaa sitä kautta. Järvenpää toteaa, 
että kaavaluonnoksessa ei ole esitetty autojen parkkialueita eikä tiejär-
jestelyjä kääntöpaikkoineen, ja tuo esille myös mahdollisuudet maan-
alaiseen pysäköintiin. 
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Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely-keskus) viittaa lau-
sunnossaan 26.1.2017 Olos–Särkijärvi–Torassieppi-osayleiskaavaan ja 
edellyttää mm., että pääkäyttötarkoituksen ja aluetehokkuuden lisäksi 
myös muut yleiskaavamerkinnät ja -määräykset (mm. VU, luo, pv) esite-
tään kaavaselostuksessa ja osoitetaan, miten yleiskaava on ollut niiden 
osalta laatimisohjeena. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen 
voimakkaat korkeuserot ja ehkäistä rakentamisesta aiheutuvaa kasvilli-
suuden eroosiutumisriskiä rakennusten ja teiden sijoittelulla ja alueen 
pinta- ja hulevesiä ohjaamalla. Koska suunnittelualue sijaitsee Olostun-
turin pohjoisrinteellä maisemallisesti erittäin herkällä alueella – mm. 
kortteli 52 varsin lähellä puurajaa – rakennusten ja tielinjausten sovitta-
minen tunturimaisemaan on erityisen tärkeää. Myös vaihtoehtoisia kaa-
varatkaisuja on syytä tarkastella ja maisemavaikutuksia havainnollistaa 
esim. valokuvasovittein. Valmisteluaineistossa ei ole mainittu kaava-
alueen sijaintia pohjavesialueella, eikä kaava sisällä pohjavesialueen 
yleiskaavamääräyksiä. Selostuksessa tulee selventää, onko maanalais-
ta rakentamista toteutettu vai mahdollistuuko se kaavamuutoksella, ja 
arvioida rakentamisen vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään. Jos 
aiheutuu haittaa, jota ei voida kaavamääräysten avulla estää, valmisteil-
la olevaa kaavaa tulee muuttaa. Ely-keskus edellyttää pohjavesialueen 
rajan ja hotellin käytössä olevien kaivojen merkitsemistä. Lausunnossa 
todetaan, että alueen vanhimmasta ravintolasta ei ole inventointitietoja, 
joten kaavaa laadittaessa olisi hyvä tutkia ja selvittää kohteen mahdolli-
set rakennushistorialliset arvot ja osoittaa turvaavia kaavamääräyksiä. 
Kaavan nimeä on syytä tarkistaa ja lisätä pohjakartan hyväksymismer-
kintä ja osallisiin Museovirasto. – Natura-arvioinnin laatiminen ei ole 
tarpeen.  
 
Lapin liitto toteaa lausunnossaan 22.11.2016 kaavaluonnoksen edistä-
vän maakuntakaavan tavoitteita. Kaavaselostuksen maakuntakaavaa 
käsittelevään osioon olisi kuitenkin hyvä lisätä matkailun vetovoima-
alueen, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen merkintä ja 
merkintäkohtainen kaavamääräys.  
 
Museovirasto toteaa lausunnossaan 2.2.2017 mm., että suunnitelma-
alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuu-
riperintökohteita, eikä edellytä maastoselvitystä. Struven vuosina 1816–
1855 mitattu astemittausketjun piste sijaitsee tunturin laella mutta ei kui-
tenkaan ole osa maailmanperintökohdetta.  
 
Muonion seurakunnalla ei ole hankkeeseen huomautettavaa (kirkko-
neuvosto § 104/7.12.2016).  
 
Kaavan laatija selostaa vastineessaan 13.9.2017 eräitä mielipiteissä ja 
lausunnoissa esitettyjä kohtia ja maastoselvityksiä ja toteaa, että kaa-
vaan on tehty muutoksia Ely-keskuksen lausunnon vaatimalla tavalla. 
Kaava-alueella ei ole rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja 
korttelien 51–53 rakentamisessa otetaan huomioon lähivirkistyksen 
edellyttämät tarpeet ja puuston säilyttäminen. Muutoksina on mm. 
– lisätty pohjakartan hyväksymismerkintä 
– merkitty asemakaavan muutos- ja laajennusalue ja yleiskaavamer-

kinnät määräyksineen yleiskaavaotteeseen 
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– lisätty pohjavesialueen rajat ja kaivojen paikat sekä pohjavesien 
suojelumääräykset 

– tarkistettu maanalaisten tilojen rakentamismääräyksiä  
– tarkistettu Oloksentiehen ja sen alitukseen liittyvä aluevaraus ja oh-

jeellinen ulkoilureitin linjaus 
– poistettu kaava-alueen ulkopuoliset liikennejärjestelyt kaavaselos-

tuksesta (ei syytä käsitellä selostuksessa). 
 

Teknisen osaston päällikkö on ilmoittanut, että teknisellä toimella ei ole 
asiaan liittyen huomautettavaa.  
 
Mielipiteistä, lausunnoista ja kaavan laatijan vastineesta sekä kaavaeh-
dotuksesta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. 

 
 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Asemakaavaehdotuksen nähtävänäpidosta säädetään maankäyttö- ja 
rakennuslain 65 §:ssä ja -asetuksen 27 §:ssä. Ehdotus tulee asettaa 
nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi ja vaikutuksiltaan vähäinen kaa-
van muutosehdotus vähintään 14 päivän ajaksi, ja nähtävillepanosta tu-
lee ilmoittaa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei 
asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista. Kunnan jäsenillä ja 
osallisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen. Lausuntojen pyytämises-
tä säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 28 §:ssä. Asemakaa-
van muutoksen ja laajennuksen hyväksyy valtuusto. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää edetä kaavan osalta kaavanlaatijan vastineen 
mukaisesti. 
 
Kunnanhallitus päättää asettaa Oloksen asemakaavaehdotuksen näh-
täville vähintään 30 päivän ajaksi ja lausuntopyyntö toimitetaan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityille viranomaistahoille ja yhtei-
söille. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
  



Muonion kunta   Esityslista/  3/2018     42  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    19.2.2018 
 
 
31 § 
Vuokraoikeuden siirtyminen 
Dnro 116/13.6.2017 

Kunta on 3.3.2008 allekirjoitetulla sopimuksella vuokrannut Muonion 
kunnan Alamuonion kylässä sijaitsevaan Leveämaan tilaan RN:o 
178:54 kuuluvan noin 2 000 m2:n suuruisen alueen, joka on merkitty 
Keskustan asemakaavan korttelin 1 rakennuspaikaksi nro 3 Muonion 
Pesula Oy:lle 30 vuoden ajaksi. 

Sopimuksen kohdan 6.3 mukaan vuokralaisella on oikeus siirtää vuok-
raoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Se, jolle vuokraoike-
us on siirretty, on velvollinen ilmoittamaan siirrosta vuokranantajalle 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun siirto on tapahtunut. Ilmoituksen 
oheen on liitettävä jäljennökset siirtoasiakirjoista. 

Kunnalle on toimitettu 31.8.2016 päivätty liiketoiminnan kauppakirjaan 
kuuluva liite maanvuokrasopimuksen siirtokirjasta, jolla Muonion Pesula 
Oy siirtää maanvuokrasopimuksen, alueella sijaitsevan rakennuksen 
sekä vuokraoikeuteen kohdistuvat sähkö- ja vesiliittymät Tunturi-Lapin 
Tekstiilihuolto Oy:lle. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee maanvuokrasopimuksen siirtokirjan tiedoksi ja 
hyväksyy siirron Muonion Pesula Oy:ltä Tunturi-Lapin Tekstiilihuolto 
Oy:lle. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Kosti Hietala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. 
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32 § 
Hankekoordinaattorin valinta 
Dnro 8/5.1.2018 

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

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

Hallitus nimesi 18.12.2017 hankekoordinaattorin rekrytoinnin työryh-
män, johon kuului kunnanjohtaja, elinkeinotoimesta Päivi Lapiolahti, 
Heikki Kauppinen sekä hallituksen edustaja Jukka Korhonen. Hanke-
koordinaattorin valitsee kunnanhallitus.  

Hankekoordinaattorin toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on ollut jul-
kisesti haettavana 5.1. – 18.1.2018. Määräaikaan mennessä tehtävää 
haki kymmenen (10) henkilöä.  

Hakijoista haastateltiin neljä henkilöä, joista kaksi ei halunnut nimeään 
julkisuuteen. Haastattelut järjestettiin 26.1.2018 ja 1.2.2018. 

Haastatteluun valittujen hakijoiden pisteytyksessä kiinnitettiin huomiota 
soveltuvaan koulutukseen, työkokemukseen, työhaastatteluun sekä 
mahdollisiin erityishuomioihin. 

Haastatteluryhmä esittää kunnanhallitukselle yksimielisesti, että tehtä-
vään valitaan Ville Rauhala. Hankekoordinaattorin palkka on tehtävä-
kohtainen 3 400 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi maksetaan tehtävä-
kohtaista lisää 200 euroa kuukaudessa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus valitsee Ville Rauhalan hankekoordinaattoriksi toistai-
seksi voimassa olevaan työsuhteeseen 19.3.2018 alkaen. 

Työsuhteessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Hallitus hy-
väksyy hankekoordinaattorin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 400 euroa 
kuukaudessa sekä tehtäväkohtaiseksi lisäksi 200 euroa kuukaudessa 
(sisältää mahdolliset työkokemuslisät). Työsuhteessa noudatetaan 
KVTES:ia. 

Päätös Matti Pinola ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1 § kohta 3) ja poistui 
asian käsittelyn ajaksi. Tämän pykälän osalta pöytäkirjanpitäjänä toimi 
kunnanjohtaja Lasse Peltonen. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Pidettiin viiden minuutin kokoustauko. 
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33 § 
Elinkeinokoordinaattorin palkantarkistus 
 

Valitessaan hankekoordinaattorin kunnanhallitus hyväksyy hankekoor-
dinaattorin palkkauksen. Samalla on syytä tarkistaa myös elinkeino-
koordinaattorin palkkaus vastaamaan nykyistä toimenkuvaa. 
 
Elinkeinokoordinaattori Päivi Lapiolahden tehtäväkohtaiseksi palkaksi 
esitetään 3 400 euroa kuukaudessa 1.3.2018 alkaen. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää tarkistaa elinkeinokoordinaattori Päivi Lapiolah-
den tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 400 euroa kuukaudessa 1.3.2018 al-
kaen. 

Päätös Keskustelun aikana Juha Niemelä esitti, että elinkeinokoordinaattorin 
palkantarkistus tehdään sitten, kun henkilöstökoordinaattori on aloitta-
nut työnsä ja käy läpi kunnan palkka-asioita. 

 Sakari Silén, Katja Muotka, Anne-Mari Keimiöniemi ja Pirkko M. Rauha-
la kannattivat Niemelän tekemää esitystä. 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä 
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. 

 Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelyä, jossa kunnanjohtajan pohja-
esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Niemelän esitystä kannattavat 
äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin. 

 Äänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA-ääntä ja viisi (5) EI-ääntä. Poh-
jaesitystä äänestyksessä kannattivat Minna Back-Tolonen ja Jukka Kor-
honen. Niemelän esitystä äänestyksessä kannattivat Niemelän lisäksi 
Katja Muotka, Sakari Silén, Pirkko M. Rauhala ja Anne-Mari Keimiönie-
mi. Puheenjohtaja totesi, että Niemelän esitys oli voittanut äänestyksen. 

 Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätöksenä, että elinkeinokoor-
dinaattorin palkantarkistus tehdään sitten, kun henkilöstökoordinaattori 
on aloittanut työnsä ja käy läpi kunnan palkka-asioita. 
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34 § 
Kunnanviraston palveluajat vuonna 2018 
 

Kunnanvirasto on pidetty suljettuna yksittäisinä päivinä juhlapyhien yh-
teydessä, heinäkuussa noin kolmen viikon jakso sekä joulun ja uuden-
vuoden välisenä aikana. Palveluiden ja henkilöstön lomien järjestämi-
sen kannalta on hyvä päättää palveluajoista koko vuoden osalta jo al-
kuvaiheessa vuotta. Kuluvalle vuodelle esitetään heinä-elokuulle neljän 
viikon kiinnioloa lomien pitämisen vuoksi. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto on suljettuna vuoden 2018  
aikana seuraavasti: 

  – ma 30.4. (vappua edeltävä maanantai) 
  – pe 11.5. (helatorstain jälkeinen perjantai) 
  – 9.7. – 3.8. (lomakausi) 
  – pe 7.12. (itsenäisyyspäivän jälkeinen perjantai) 
  – 27. – 28.12. ja 31.12. (joulun välipäivät) 

  Osastoille annetaan asiasta ohjeistus. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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35 § 
Maija-Liisa Sysimetsän irtisanoutuminen emännän virasta 
Dnro 9/25.1.2018 
 

Keskuskeittiön emäntä Maija-Liisa Sysimetsä on ilmoittanut kirjeellään 
25.1.2018 irtisanoutuvansa virastaan 11.2.2018 alkaen. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy Maija-Liisa Sysimetsän irtisanoutumisen kes-
kuskeittiön emännän virasta 11.2.2018 alkaen. 

 
 Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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36 § 
Keskuskeittiön emännän viran hoitaminen 
 

Keskuskeittiön emännän irtisanouduttua tehtävästään 11.2.2018 alkaen 
täytyy keskuskeittiön toiminnan turvaamiseksi nimetä viranhoitamiseen 
sijaisuutta hoitava henkilö ennen kuin uusi viranhaltija saadaan valittua. 
 
Keittäjä Raili Mattila on aiemmin toiminut emännän sijaisena tämän 
poissa ollessa ja on suostunut hoitamaan tehtävää siihen saakka, kun-
nes uusi emäntä aloittaa tehtävässään. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että emännän tehtäviä hoitamaan valitaan Raili 
Mattila siihen saakka kunnes uusi viranhaltija valitaan tehtävään. 

Korvauksena Mattilalle maksetaan emännän virkaan kuuluvien tehtävi-
en hoidosta emännän palkkaa vastaava palkka. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Hallitus valmistelee uuden viranhaltijan rekrytointia, joka aloitetaan 
mahdollisimman nopealla aikataululla. 
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37 § 
Liikuntatoimen investointihankkeen hankesuunnitelman muutos 
Dnro 25/12.2.2018 

Vuoden 2018 talousarvioon on varattu investointimäärärahaa 12 000 
euroa uuden moottorikelkan hankintaan. Liikuntapaikkojen hoidossa kii-
reellisemmäksi on kuitenkin havaittu uuden mönkijän ja sen eteen 
asennettavan lakaisukoneen hankinta. 

Sivistyslautakunta on 7.2.2018 esittänyt kunnanhallitukselle, että han-
kesuunnitelmaa muutetaan niin, että moottorikelkan ostamisesta luovu-
taan ja hankitaan mönkijä ja sen eteen asennettava lakaisukone. Han-
kinnan kustannusarvio säilyy alkuperäisen suuruisena eli 12 000 euro-
na. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion investointiosaa 
muutetaan liikuntatoimen kalustohankinnan osalta siten, että moottori-
kelkan sijasta hankitaan uusi mönkijä ja sen eteen asennettava la-
kaisukone. Hankinnan kustannusarvio säilytetään 12 000 euron suurui-
sena. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-
lisimman pian. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Minna Back-Tolonen  Pirkko M. Rauhala
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38 § 
Lisämääräraha yleishallinnon tehtäväalueelle 

Yleishallinnossa työskentelee tällä hetkellä kolme vakituista toimistosih-
teeriä ja osa-aikainen hallintosihteeri. Lisäksi yleishallinnon tehtäviä hoi-
taa yksi määräaikainen toimistosihteeri, jonka työsuhde on voimassa 
30.4.2018 saakka. Yleishallintoon on palkattu myös kunnan työllisyyden 
hoitoon kuuluvien velvoitteiden täyttämiseksi pitkäaikaistyötön ajalle 
3.1.–30.6.2018, millä pienennetään työmarkkinatuen kuntaosuutta. 

Ainoastaan yksi vakituisista toimistosihteereistä on kokoaikainen yleis-
hallinnon toimistosihteeri, toisen toimistosihteerin työstä 95 % ja kol-
mannen toimistosihteerin työstä 50 % sijoittuu yleishallinnon tehtävä-
alueelle. Hallintosihteeri (50 %) hoitaa vuosien saatossa kasaantuneen 
tilanteen ajan tasalle ennen eläkkeelle siirtymistä. Hallintosihteerin viran 
lakkauttamisesta eläköitymisen myötä on tehty periaatepäätös. 

Vuosien 2011–2017 aikana yleishallinnosta on jäänyt eläkkeelle arkis-
tonhoitaja, toimistosihteeri ja palkanlaskija, joiden tilalle ei ole palkattu 
korvaavia henkilöitä. Viime vuosien aikana on osoittautunut, että täyt-
tämättömien paikkojen vuoksi yleishallintoon on muodostunut henkilös-
tövajetta, jonka paikkaaminen vaatii lisätyövoimaa tehtävien hoitami-
seksi sekä henkilöstön työssä jaksamisen turvaamiseksi. Lisätyövoimal-
la on mahdollista toteuttaa myös hallinnon ajantasaistaminen sekä laa-
timatta jääneiden suunnitelmien ja ohjeistuksien toteuttaminen. Näistä 
syistä yleishallintoon on palkattu määräaikainen toimistosihteeri. 

Määräaikaisen toimistosihteerin tehtävien hoitamiseen ei ole varattu 
määrärahaa kuluvan vuoden talousarvioon. Lisäksi kuluja yleishallinnon 
tehtäväalueelle muodostuu kuluvan vuoden aikana velvoitetyöllistämi-
sestä.  

Lisämäärärahan tarve yleishallinnon osalta on tällä hetkellä 20 000 eu-
roa. 

Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on 
esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdo-
tukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvi-
on muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätök-
sen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida 
valtuustolle tehdä. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 20 000 euroa lisä-
määrärahaa yleishallinnon tehtäväalueelle. Lisämääräraha katetaan tu-
loslaskelman tulorahoituksella. 

Päätös Keskustelun aikana Anne-Mari Keimiöniemi esitti, että lisärahaa ei tässä 
vaiheessa myönnetä. Keimiöniemen esitys raukesi kannattamattomana. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-
lisimman pian. 
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39 § 
Muonion elinvoimaisuuden Masterplan -kehittämishanke 
Dnro 27/13.2.2018 

Muonion kunnan elinkeinotoimi on yhteistyössä teknisen toimen kanssa 
valmistellut Muonion elinvoimaisuuden Masterplan -kehittämishanketta, 
joka tähtää Muonion keskustaajaman ja Oloksen muodostaman elinkei-
notoiminnan ja asumisen keskittymän elinvoimaisuuden varmistamiseen 
ja vetovoimaisuuden kasvattamiseen. Hankkeen tavoitteena on alueen 
suunnitelmallinen kehittäminen sekä muoniolaisten elinkeinomahdolli-
suuksien turvaaminen. 

Muonion elinvoimaisuuden Masterplan -kehittämishankkeen käytännön 
toimenpiteenä syntyy Muonion elinkeinojen vahvuuksiin, luontomatkai-
luun sekä kylmäteknologiaan ja Aurora älytiehen, rakentuva Muonio 
masterplan -käsikirja. Se luo pohjan yhtenäisen muoniolaisen kyläkuvan 
luomiseen niin maisemallisesti kuin markkinoinnillisestikin ja toimii myös 
keskustan seudun eri suunnittelu- ja investointiprosessien tausta-
asiakirjana. Keskeisessä roolissa koko hankkeen ajan on osallistava 
suunnitteluprosessi yhdessä Muonion asukkaiden ja elinkeinotoimijoi-
den kanssa. Tämä varmistetaan suunnitelmallisella yhteistyötä lujittaval-
la kyläläisten ja muiden toimijoiden sparraustiimitoiminnalla ja maise-
mointitempauksilla. Käytännön työkaluina syntyvät myös maisemointi- 
ja kyläkuvasuunnitelmat keskustaajama – Olos -alueelle, TOP10 näkö-
ala-, levähdys- ja nähtävyyspaikoille sekä yritysten ja julkisten raken-
nusten piha-alueille ja keskustaajaman virkistysalueille. 

Muonion elinvoimaisuuden Masterplan -kehittämishankkeen kokonais-
budjetti on 104 750 euroa ja hankeaika 1.3.2018 – 28.2.2019. Hank-
keelle haetaan 90 %:n leader-rahoitusta Leader Tunturi-Lapilta. Hank-
keen hakijana toimii Muonion kunta / elinkeinotoimi ja siinä on keskei-
senä toimijana myös kunnan tekninen osasto. Hankkeelle perustetaan 
ohjausryhmä, johon tulee edustus kunnanhallituksesta, elinkeino- ja 
teknisestä toimesta sekä keskustan ja Oloksen alueen toimijoista ja 
asukkaista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja Lasse 
Peltonen. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
 
Kunnanhallitus päättää hakea leader-rahoitusta Leader Tunturi-Lapilta 
Muonion elinvoimaisuuden Masterplan -kehittämishankkeeseen, jonka 
kokonaisbudjetti on 104 750 euroa ja hankeaika 1.3.2018 – 28.2.2019. 
Hankkeelle haetaan 90 %:n leader-rahoitusta Leader Tunturi-Lapilta.  

Hankkeen hakijana toimii Muonion kunta / elinkeinotoimi ja siinä on 
keskeisenä toimijana myös kunnan tekninen osasto. Kunnanhallitus val-
tuuttaa kunnanjohtajan nimeämään hankkeelle ohjausryhmän ja toimi-
maan ohjausryhmän puheenjohtajana.  

Päätös Juha Niemelä ja Sakari Silén ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat 
asian käsittelyn ajaksi. 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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40 § 
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

Kunnanvaltuuston kokous pidettiin 11.12.2017. Valtuusto suoritti Suo-
men Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, siirsi investointimäärärahoja sekä 
myönsi lisämäärärahat yleishallinnon tehtäväalueelle, itsenäisyysjuhlan 
järjestämiseen ja Valoa Kaamokseen -hankkeeseen. Lisäksi valtuusto 
päätti siirtää keskuskeittiön toiminnan ammattiopisto Lappian tiloihin, 
hyväksyi talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 
2019–2020, hyväksyi kunnanjohtajan johtajasopimuksen, hyväksyi säh-
köisen hyvinvointikertomuksen ja päätti Muonion-Enontekiön tervey-
denhuollon kuntayhtymän lakkauttamisesta. 

Kokouksen pöytäkirja pidettiin kunnantalolla nähtävänä ja lisättiin kun-
nan verkkosivuille nähtäväksi 19.12. Valitusaika on päättynyt 25.1. 

Lainsäädäntö 

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

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

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

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 11.12. kokouksen päätökset ovat 
laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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41 § 
Kunnanhallituksen otto-oikeus 
 

Tekniseltä osastolta on 8.2. saatu kopio 7.2. pidetyn teknisen lautakun-
nan kokouksen pöytäkirjasta. Tekninen lautakunta käsitteli oikaisuvaa-
timuksen siistijän valinnasta, muutti tien nimeä Tapojoen rantakaava-
alueella, käsitteli sakokaivojen tyhjennykseen ja kuljetusurakointiin liitty-
vää asiaa sekä esitti kunnanhallitukselle myytäväksi Kihlangin koulua ja 
eräiden vuokra-asuntojen vuokrantarkistuksia. 
 
Sivistysosastolta on 12.2. saatu kopio 7.2. pidetyn sivistyslautakunnan 
kokouksen pöytäkirjasta. Sivistyslautakunta käsitteli koulujen työ- ja lo-
ma-aikoja, nimesi vararehtorin, anoi kunnanhallitukselta täyttölupaa yh-
tenäiskoulun rehtorin viran täyttämiseksi ja esitti liikuntatoimen inves-
tointihankkeen hankesuunnitelman muutosta. 

 
Sosiaaliosastolta on 13.2. saatu kopio 8.2. pidetyn sosiaalilautakunnan 
kokouksen pöytäkirjasta. Lautakunta käsitteli ikääntyneiden palveluiden 
järjestämissuunnitelmaa vuosille 2018 – 2021, toimintakertomusta ja ti-
linpäätöstä vuodelta 2017, sosiaalitoimen käyttötaloussuunnitelmaa se-
kä laskujen tarkastajia ja hyväksyjiä, hyvinvointikeskuksen palveluiden 
sisällön kehittämistä, tutkimuslupapyyntöä, toimintakeskus Naalon eri-
tyisohjaajan toimen täyttämistä, Ojusniityn laitosapulaisen tehtävän täyt-
tämistä, lähihoitajan sijaisuuden täyttämistä sekä lähihoitajan sijaisuu-
den haettavaksi julistamista. 
 
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjoh-
taja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija 
voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain 
nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhalli-
tuksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on 
tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi 
sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätök-
sestä on tehtävä. 

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen 
käsittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kun-
nanhallitusta. 

Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alem-
malla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa pää-
töksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, ai-
emmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia 
voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta teknisen lautakunnan, sivistyslau-
takunnan ja sosiaalilautakunnan viimeisimpien kokousten päätöksiin. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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42 § 
Asiakirjoja tiedoksi 

Eräistä kunnanhallitukselle saapuneista ja kunnanvirastossa valmistel-
luista 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, joi-
den päätöksiin ei enää ole mahdollista käyttää otto-oikeutta. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteeseen nro 6 merkityt asiakirjat 
ja mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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43 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

  Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen. 

  Hallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 
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44 § 
Muut asiat 
Sivistystoimenjohtajan irtisanoutuminen 
Dnro 29/16.2.2018 

Sivistystoimenjohtaja Paula Vilamaa on 16.2.2018 päivätyllä kirjeellään 
ilmoittanut irtisanoutuvansa sivistystoimenjohtajan virasta 1.9.2018 al-
kaen. 

Hallintosäännön 34 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irti-
sanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saate-
taan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. Si-
vistystoimenjohtajan valinnasta päättää valtuusto. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää sivistystoimenjohtaja Paula Vilamaalle eron vi-
rastaan 1.9.2018 alkaen ja saattaa irtisanoutumisen valtuustolle tiedok-
si.  

Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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45 § 
Muut asiat 

Kunnanhallitus keskusteli asuntotilanteesta ja palveluasumisesta. Kun-
nanjohtaja kertoi, että toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi ovat val-
mistelussa. 

Keskusteltiin Tuomaanpalon tonttien markkinoinnista ja myynnin aloit-
tamisesta. 

  Keskusteltiin Tunturi-Lapin Kehityksen tulevaisuudesta. 

  Lisäksi keskusteltiin lyhyesti viranhaltijapäätöksistä ja julkisuuslaista. 

46 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  Valitusosoitus liitteenä nro 7. 
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Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 23–25, 27–30, 37–38, 40–43, 45–46 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  26, 31–36, 39, 44 
 

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  26, 31–36, 39, 44 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, telefax 

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

 
 

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

taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
  



 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

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

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

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 

myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

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

 
Kunnallisvalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
  

 
Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika  päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta 

lukuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

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

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

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

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

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

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

joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

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

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

alkamisen ajankohdasta. 

  



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

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

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

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 

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

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

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

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

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

/valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki 

1455/2015). Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1)
 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  
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