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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 9.4.2018 klo 15.00–18.45 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja (75 – 85 §) 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ”  (82 – 100 §) 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 Merja Hietala  taloussihteeri  (77 §) 
  
 
Poissa Katja Muotka  jäsen 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (75 §) 
 
Asiat 75 – 100 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 16.4.2018, kunnantalo 
 
 
 
 Minna Back-Tolonen  Sakari Silén 
 
Pöytäkirja on ollut ti 17.4.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville ti 17.4.2018 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

§  Asia      

 

75 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

76 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

77 § Tilinpäätös ja toimintakertomus 
 
78 § Lapin pelastuslaitoksen toimipisteen tilat 
 
79 § Pelastustoimen palvelutasopäätöksen jatkaminen vuodelle 2019 
 
80 § Terveyskeskuksen osittainen purkaminen 
 
81 § Sopimus virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen etupäivystyksen 

järjestämisestä 
 
82 § Sopimus henkilöstökoordinaattorin työpanoksen ostamisesta 
 
83 § Ravitsemispäällikön viran hakuajan jatkaminen 
 
84 § Henkilöstöasia 
 
85 § Elinkeinokoordinaattorin palkantarkistus 
 
86 § Kunnan edustus yksityisoikeudellisissa yhteisöissä 
  
87 § Suunnittelutarvehakemus 
 
88 § Poikkeamishakemus 
 
89 § Poikkeamishakemus 
 
90 § Lisämääräraha perusopetuksen tehtäväalueelle 
 
91 § Täyttölupa ympäristötöiden työnjohtajan rekrytointiin 
 
92 § Kunnanhallituksen otto-oikeus 
 
93 § Asiakirjoja tiedoksi 
 
94 § Sosiaalityöntekijän avoimen viran tehtävien hoitaminen 
 
95 § Sosiaalityöntekijän avoimen viran tehtävien jakoon liittyvät korvaukset 
 
96 § Sosiaalityöntekijän palkkaus 
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97 § Aurora Virtual Reality–hankkeen ostopalveluhankinta AVR by Locals–tarinan, kuva-

usten ja VR-materiaalin toteuttamisesta 

98 § Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 
99 § Muut asiat 
 
100 § Kokouksen päättäminen 
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75 § 
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 29.3.2018 ja esityslista 4.4.2018 sähköpostit-
se. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti 
Pinola toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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76 § 
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 Sakari Silénin. 
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77 § 
Tilinpäätös ja toimintakertomus 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnan-
hallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuo-
den maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tar-
kastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun 
loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintar-
kastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennes-
sä. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot 
on ilmoitettava liitetiedoissa. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto 
päättää vastuu-vapaudesta tilivelvollisille. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 
liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  

– Tase antaa mahdollisuuden arvioida kunnan omavaraisuutta ja vel-
kaisuutta yhtenevillä tunnusluvuilla muiden kirjanpitovelvollisten 
kanssa. 

– Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tu-
lorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattami-
seen. 

– Rahoituslaskelma osoittaa kunnan rahan käytön ja rahan lähteet tili-
kaudella. Se osoittaa tulorahoituksen määrän ja riittävyyden inves-
tointien ja pääoman palautusten kattamiseen. Rahoituslaskelma 
osoittaa myös rahoitustarpeen, jonka kunta joutuu kattamaan lai-
nanotolla tai vähentämällä rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen sitoutu-
neita varoja.  

– Talousarvion toteutumisvertailu antaa tietoja kunnan varainkäytöstä 
päättäjille, asukkaille ja sidosryhmille. Vertailun tiedot saadaan tili-
kaudelle hyväksytystä talousarviosta ja toteutuneesta kirjanpidosta.  

 
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa 
kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konserniti-
linpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan 
tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja 
tuloslaskelman sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpää-
tökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa anne-
taan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 
aikana. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteu-
tumisesta. Kertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talou-
teen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy 
ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita 
ovat mm. arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä, tiedot sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätök-
sistä. 
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Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomukses-
sa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tili-
kaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talou-
den tasapainottamiseksi.  

Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen 
käsittelystä.  

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohta-
ja. 

 Talouden tasapainottaminen 

Kunta on ollut yksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevis-
ta kunnista. Valtuusto hyväksyi 24.11.2014 tasapainottamissuunnitel-
man, jota tarkistettiin14.12.2015 päätöksellä 2016 talousarvion hyväk-
symisen yhteydessä vuoden 2018 loppuun asti. Vuoden 2017 lopussa 
kattamatonta alijäämää on 35 659 euroa. 

 Vuoden 2017 tilinpäätös 

Talousarvion käyttötalousmenojen toteutuma on 97,4 % ja investointi- 
menojen 36,8 %. Käyttötalouden ylitykset ovat noin 115 000 ja inves-
tointien noin 7 000 euroa.  

Talousarviovuoden suurimpia investointihankkeita olivat uuden hyvin-
vointikeskuksen suunnittelu ja rakentamiseen valmistautuminen sekä 
Tuomaanpalon kaava-alueen tiestön rakentamisen loppuunsaattami-
nen.  
 
Tilikaudella 2017 on 
– toimintakate  –16 208 337,– 
– vuosikate  1 526 186,– 
– tulos  822 027,– 
– ylijäämä  851 575,– 

 
Talousarviossa verotuloiksi arvioitiin 8 600 000 euroa ja arvio ylittyi noin 
138 000 eurolla. Valtionosuuksiksi arvioitiin 8 998 215 euroa ja arvio 
ylittyi noin 56 000 eurolla. Vuoden aikana pitkäaikaista lainaa ei nostettu 
ja aikaisemmin otettuja lainoja lyhennettiin 1,1 miljoonalla eurolla. Kun-
tatodistusohjelman kautta otettua lyhytaikaista luottoa oli vuoden lopus-
sa 2,5 miljoonaa euroa. Lainakanta väheni siten noin 7 754 000 euroon 
eli 3 310 euroon asukasta kohden. 

Käyttöomaisuuden poistot ovat 704 159 ja poistoerokirjaukset 30 000  
euroa. Poistoero koostuu yläkoulun ja terveyskeskuksen vuodeosaston  
peruskorjausten investointivarausten purkamisesta.  

Tilikauden ylijäämä siirretään kattamaan edellisiltä vuosilta kertynyttä 
alijäämää. Kattamatonta alijäämää on vuoden lopussa yhteensä 35 659  
euroa.  

Henkilöstömenot alittuivat 2,2 prosenttia talousarvioon verrattuna (noin 
168 400 euroa) ja pienenivät 4,2 prosenttia (noin 329 000 euroa) edelli- 
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seen vuoteen verrattuna. Henkilöstömenojen alituksesta edelliseen vuo-
teen suuri osa johtui siitä, että edellisen vuoden tilinpäätökseen tehtiin 
lomapalkkajaksotuksen laskentatavan muutos, joka lisäsi lomapalkka-
jaksotusvelkaa vuonna 2016. Vuoden 2017 lopussa palvelussuhteessa 
oli 192,5 henkilöä, joista 145,5 oli vakituisessa ja 47 määräaikaisessa 
palvelussuhteessa.  

Konsernitilinpäätöksen tulos on 860 074 ja ylijäämä 881 922 euroa. 
Konsernilainojen määrä on noin 9,6 milj. euroa, 4 103 euroa asukasta 
kohden. Vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä olevan kunnan omistaman 
Kiinteistöyhtiö Muonion Kotikonnun keskimääräinen vuokra-aste oli 98 
% ja Asunto-osakeyhtiö Kulleron 90,2 %. 

Tilinpäätöskirja toimitetaan esityslistan ohessa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää 
sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastus-
lautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

Hallitus oikeuttaa hallinto-osaston tekemään tilinpäätökseen teknisluon-
teisia korjauksia ja tarkistuksia. 

Päätös Taloussihteeri Merja Hietala selosti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen hallitukselle ja vastasi hallituksen esittämiin kysy-
myksiin. Hietala poistui ennen päätöksentekoa. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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78 § 
Lapin pelastuslaitoksen toimipisteen tilat 
Dnro 33/28.2.2018 
 

Lapin pelastuslaitos on käynnistänyt selvittelyn, jonka tavoitteena on 
saada Muonioon uudet ja tarkoituksenmukaiset tilat pelastustoimen 
käyttöön. Tähän liittyen pelastuslaitos on tiedustellut kunnalta 28.2.2018 
päivätyllä kirjeellä kunnan mahdollisuutta ryhtyä suunnittelemaan ja ra-
kentamaan Muonioon pelastustoimen käyttöön uudet tilat, jotka pelas-
tuslaitos vuokraisi kunnalta. Toisena vaihtoehtona pelastuslaitos on tie-
dustellut, onko kunnalla osoittaa rakennuspaikkaa uudelle paloasemal-
le, mikäli pelastuslaitos hankkii rakennuttajan vapailta markkinoilta. 
 
Kirjeessä todetaan, että pelastustoimelle osoitetut tilat ovat käyneet ah-
taiksi ja epäkäytännöllisiksi, eivätkä työsuojelulliset vaatimukset täyty 
nykyisellä huonetilaohjelmalla. Nykyiset tilat ovat valmistuneet vuonna 
1978, jonka jälkeen vuonna 2010 on asennettu autohalliin pakokaasun-
poistojärjestelmä ja vuonna 2017 uusittu autohallin ovet. Vuonna 2018 
tiloissa havaittiin pyyhkäisynäytteillä asbestipölyä, minkä lisäksi tiloissa 
on muitakin korjausta vaativia vikoja. Kirjeessä todetaan, että rakennuk-
sen korjausvelka vaihtelee eri arvioiden mukaan 40 %:sta 60 %:iin.  
 
Lapin liiton perussopimuksen mukaan pelastuslaitos vuokraa tilat ensisi-
jaisesti kunnilta tai yksityisiltä markkinoilta. Pelastustoimen uudistuk-
sessa on painotettu, että tarvittavat tilat tullaan vuokraamaan kunnilta, 
kuntayhtymiltä tai yksityisiltä tarjoajilta. Pelastuslaitos ei tulevaisuudes-
sakaan tule itse tiloja rakentamaan. 
 
Kunnalla on mahdollisuus saada palosuojelurahaston avustusta palo-
aseman uudishankkeeseen 40 % kustannuksista, tai kerralla enintään 
200 000 euroa. Uuden paloaseman karkea kustannusarvio on 
1 500 000 – 2 000 000 euroa. Arvioitu paloaseman tarvittava pinta-ala 
on 800 – 1 000 m2. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus pyytää teknistä osastoa selvittämään pelastustoimen ti-
loille mahdollisen tontin. Samalla selvitetään maakunnan kanssa sitou-
tuminen mahdolliseen hankkeeseen ja tilojen vuokraamiseen. Lisäksi 
selvitetään hankkeen rahoitusvaihtoehdot ja laaditaan alustava hanke-
suunnitelma. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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79 § 
Pelastustoimen palvelutasopäätöksen jatkaminen vuodelle 2019 
Dnro 44/14.3.2018 
 

Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja on toimittanut kunnalle 
13.3.2018 päivätyn lausuntopyynnön, jossa pyydetään kunnalta lausun-
toa 20.4. mennessä palvelutasopäätöksen jatkamisesta vuodelle 2019. 
Pelastuslautakunta on käsitellyt pelastustoimen palvelutasopäätöksen 
jatkamista vuodelle 2019 kokouksessaan 6.3.2018.  
 
Aiemmin palvelutasopäätöksen jatkamista on käsitelty pelastuslauta-
kunnassa 3.3.2016 vuosien 2017–2018 osalta. Kunnanhallitus on 
24.5.2016 ilmoittanut kunnan kantana, että pelastustoimen palvelu-
tasopäätöstä voidaan jatkaa vuosille 2017–2018. 
 
Lausuntopyynnössä todetaan, että palvelutasopäätöksen (2013–2016) 
jatkaminen vuodella eteenpäin samansisältöisenä on perusteltua seu-
raavista syistä: 
 
– uhissa ja niissä aiheutuvissa riskeissä sekä käytettävissä olevissa re-
sursseissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden takia palvelu-
päätös olisi avattava 
– valtioneuvosto on linjannut, että pelastustoimen uudistus toteutetaan 
osana maakuntauudistusta samassa aikataulussa ja samalla aluejaolla 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa 
– sisäministeriö on käynnistänyt pelastustoimen kehittämishankkeen, 
johon sisältyy pelastustoimen lainsäädäntömuutokset. 
 
Edellä mainituista syistä johtuen pelastuslautakunta on arvioinut, ettei 
nyt ole tarkoituksenmukaista ryhtyä valmistelemaan uutta palvelu-
tasopäätöstä, koska sen valmistelu joka tapauksessa käynnistetään 
vuoden 2018 jälkipuoliskolla kokonaan uudelta pohjalta. 
 
Palvelutasopäätös, jonka jatkamista ehdotetaan, on luettavissa osoit-
teessa www.lapinpelastuslaitos.fi/hallinto/paatoksenteko  
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää ilmoittaa kunnan lausuntona pelastuslautakun-
nalle, että pelastustoimen palvelutasopäätöstä voidaan jatkaa vuodelle 
2019. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

 

 

 

 

 

http://www.lapinpelastuslaitos.fi/hallinto/paatoksenteko
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80 § 
Terveyskeskuksen osittainen purkaminen 
 

Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 rakentaa uuden terveyskeskuksen ja 
korjata vanhan terveyskeskuksen välttämättömiltä osin turvatakseen 
nykyisen henkilöstön työturvallisuuden. 
 
Kunnanhallitus päätti 24.4.2017 muun muassa, että terveyskeskuksen 
rakennuspaikkana on nykyisen terveyskeskuksen tontti, ja että nykyisen 
terveyskeskuksen tilat suunnitellaan purettavaksi ennen uuden terveys-
keskuksen rakentamista siltä osin, kuin niille ei voida osoittaa uutta 
käyttötarkoitusta. 
 
Kunnanvaltuusto päätti 30.10.2017, että kuntaan rakennetaan hyvin-
vointikeskus, jonka tiloihin tulevat toiminnallisesti integroidut sosiaali- ja 
terveyspalvelut. 
 
Uuden hyvinvointikeskuksen osalta suunnittelutoimenpiteet ovat siinä ti-
lanteessa, että vanhoja tiloja on syytä alkaa purkamaan, jotta hyvinvoin-
tikeskuksen rakentaminen voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti. 
Uusi hyvinvointikeskus on suunniteltu rakennettavan osittain nyt puret-
tavan osan päälle. Purettavalta osalta siirtyville toiminnoille on järjestet-
ty väistötilat terveyskeskuksesta. Purkujärjestelyistä on käyty useita 
neuvotteluja Lapin sairaanhoitopiirin johtavana hoitajana toimivan Sinik-
ka Yliniemen kanssa. 
 
Tekninen johtaja on toimittanut suunnitellusta purkurajasta pohjapiirrok-
sen, joka toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.  

   
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että nykyisen terveyskeskuksen tiloja voidaan 
purkaa uuden hyvinvointikeskuksen rakentamisen aloittamiseksi tehdyn 
suunnitelman mukaisesti. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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81 § 
Sopimus virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen etupäivystyksen järjestämisestä 
Dnro 52/27.3.2018 
 

Kuntalain 54§:n mukaan kunnalle, kuntayhtymälle tai sen viranomaiselle 
laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, 
voidaan sopimuksella antaa virkavastuulla toisen kunnan tai kuntayhty-
män viranhaltijan hoidettavaksi. Sopimukseen on otettava tarpeelliset 
määräykset ainakin tehtävän sisällöstä, tehtävän hoidon seurannasta, 
kustannusten perusteista ja jakautumisesta sekä sopimuksen voimas-
saolosta ja irtisanomisesta. 
 
Sosiaalilautakunta on 22.3.2018 esittänyt kunnanhallituksen hyväksyt-
täväksi Muonion kunnan ja Rovaniemen kaupungin välillä laaditun so-
pimuksen virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen etupäivystyksen 
järjestämisestä. 
 
Sosiaalipäivystys on osa kunnan sosiaalihuoltolain 29 §:ään perustuvaa 
lakisääteistä velvollisuutta huolehtia sosiaalihuollon järjestämisestä 
kunnan alueella. Sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokauti-
sesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Päivystys on jär-
jestettävä siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokau-
den. 
 
Laaditussa sopimuksessa todetaan, että Rovaniemen kaupunki järjes-
tää Muonion kunnan puolesta sosiaalihuoltolain 29 §:n mukaisen virka-
ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen etupäivystyksen. Etupäivystys 
toteutetaan Rovaniemen kaupungin sosiaalipäivystysyksikössä. Rova-
niemen kaupunki vastaa sosiaalipäivystysyksikön toiminnasta ja sillä on 
täysi päätäntävalta yksikön toiminnasta ja organisoinnista. Sosiaali-
päivystystä toteuttaessa Rovaniemen kaupunki toimii yhteistyössä sosi-
aalihuoltolain 29 §:n 2 momentin mukaisten toimijoiden kanssa.  
 
Rovaniemen kaupungilla on virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä 
varten 2.4.2018 alkaen käytettävissä kuntalaisille yleinen ja ympärivuo-
rokautinen puhelinnumero kiireellisiä yhteydenottoja ja akuuttiapua var-
ten. Päivystyspuhelinnumero tulee osana palvelua käyttöön myös Muo-
nion kunnan asukkaille. 
 
Etupäivystyksen järjestämistä varten Rovaniemen kaupungilla on am-
mattitaitoinen ja lain kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö. Rova-
niemen kaupunki nimeää järjestettävää palvelua varten henkilöstön ja 
vastaa henkilöstöresurssien organisoimisesta sekä työnantajavelvoit-
teista. 
 
Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen (etupäivystys) vuosittainen 
yleiskustannus määräytyy ostajakunnan asukasluvun mukaisesti. Yleis-
kustannus sisältää sosiaalityöntekijäkustannukset, tila-, ICT-, ja muut 
etupäivystyksen kustannukset. Yleiskustannus per vuosi on sopimuksen 
voimaantullessa 0,80 € / asukas. Sosiaalihuoltolain 29 a §:n mukaisesta 
laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä tarkoitetusta  
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sosiaalipäivystyksen järjestämisestä ja kustannusten jakautumisesta 
kuntien kesken sovitaan erillisellä kirjallisella sopimuksella. 
 
Sopimuksen voimaantultaessa olevaa yleiskustannuksen asukaskoh-
taista hintaa tullaan tarkistamaan ja korottamaan vuodelle 2019, jotta se 
kattaa kaikki etupäivystyksestä syntyvät kustannukset. Mikäli ostajakun-
ta ei hyväksy vuoden 2019 yleiskustannuksen korotusta hinnan tarkis-
tuksen yhteydessä, tulee tämän sopimuksen voimassaolo päättymään 
ilman irtisanomisaikaa 28.2.2019. 
 
Sopimus on irtisanottavissa kirjallisesti tehtävällä irtisanomisilmoituksel-
la. Irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. Irtisanominen tulee voimaan 
irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomiskuukaut-
ta seuraavasta kalenterikuukaudesta ja sopimuksen viimeinen voimas-
saolopäivä on tuon kuukauden viimeinen kalenteripäivä. 
 
Mikäli valtakunnallinen maakuntauudistus toteutuu ja sosiaali- sekä ter-
veydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille, sopimuk-
sen voimassaolo päättyy automaattisesti siitä hetkestä lähtien kun so-
pimuksen alainen palvelu siirtyy lainmukaisesti maakunnan järjestämis-
vastuulle. 
 
Laadittu sopimus toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy Muonion kunnan ja Rovaniemen kaupungin 
välillä laaditun sopimuksen virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen 
etupäivystyksen järjestämisestä. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
  



Muonion kunta   Esityslista/  6/2018      101  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    9.4.2018 
 
 
82 § 
Sopimus henkilöstökoordinaattorin työpanoksen ostamisesta 
Dnro 55/29.3.2018 
 

Kunnanhallitus päätti 28.8.2017 perustaa yhdessä Enontekiön kunnan 
kanssa henkilöstökoordinaattorin toimen. Henkilöstökoordinaattorin teh-
tävästä on tarpeellista tehdä Enontekiön kunnan ja Muonion kunnan vä-
lillä sopimus. Toimen sijoituspaikka on Enontekiön kunta. 
 
Laaditussa sopimusluonnoksessa todetaan, että Enontekiön kunta on 
henkilöstökoordinaattorin työnantaja ja vastaa työnantajan lakisääteisis-
tä velvollisuuksista kuten palkanmaksusta, ennakonpidätyksistä ja hen-
kilösivukuluista. 
 
Sopimus koskee seuraavia tehtäviä: 
 
– Enontekiön ja Muonion kuntakonsernien keskitetysti hoidettavat kunti-
en 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 Enontekiön kunnan keskusvaalilautakunnan 
sihteerinä toimiminen 
– Muut kunnan osoittamat tehtävät 
 
Henkilöstökoordinaattori on kokoaikatyössä. Henkilöstökoordinaattorin 
työaika jakaantuu Enontekiön kunnan ja Muonion kunnan kesken mo-
lemmille 50 %. Henkilöstökoordinaattorin tehtävässä on 6 kk:n koeaika. 
 
Muonion kunta maksaa korvauksena Enontekiön kunnalle työpanokses-
ta aiheutuvat kustannukset. Enontekiön kunta laskuttaa Muonion kuntaa 
kuukausittain. Kuukausittaisessa laskutuksessa huomioidaan todelliset 
palkkauskustannukset sivukuluineen sekä matkakulut kuukausittain. 
 
Muonion kunnalla on sopimuksen kohteena olevaan työhön liittyvä työn-
johdollinen oikeus ja vastuu. Muonion kunta vastaa omalta osaltaan 
työhön perehdyttämisestä ja kouluttamisesta. Enontekiön kunta ja Muo-
nion kunta vastaavat yhdessä työsuojelusta. 
 

 Ehdotus  kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy Muonion kunnan ja Enontekiön kunnan välille 
laaditun sopimuksen henkilöstökoordinaattorin työpanoksen ostamises-
ta ja antaa viranhaltijoille oikeuden täsmentää sopimusta tarvittaessa. 

 
Päätös Manu Friman saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen sillä lisäyksellä, että sopimuk-
sen 7. kohdassa mainittu sopimuksen voimassaoloaikakirjaus tarkaste-
taan kirjoitusasultaan. 
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83 § 
Ravitsemispäällikön viran hakuajan jatkaminen 
Dnro 41/8.3.2018 
 
– Kunnanhallitus 26.2.2018, 50 § 
 

Keskuskeittiön toiminta käynnistettiin vuonna 1995. Kun emännän virka 
vuonna 2011 julistettiin haettavaksi, edellytettiin emännän virkaan valit-
tavalta suurtalousesimiehen tutkintoa tai vastaavaa aikaisempaa koulu-
tusta. Hallituksen 8.11.2011 emännäksi valitsema henkilö on irtisanou-
tunut 12.2.2018 alkaen. 
 
Hallitus käsittelee tässä kokouksessa emännän virkanimikkeen muut-
tamista. 
 
Hallintosäännön 24 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haetta-
vaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. 
Hallintosäännön 25 §:ssä todetaan, että hallitus päättää ruokahuollon 
henkilöstön valinnasta. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää julistaa ravitsemispäällikön viran haettavaksi. 
 
Hallitus nimeää lisäksi haastatteluryhmän, johon kuuluvat kunnanhalli-
tuksen puheenjohtaja, hallintojohtaja ja toimistosihteeri Elli Rauhala. 

 
Muutettu kunnanjohtaja 
ehdotus Kunnanhallitus päättää julistaa ravitsemispäällikön viran haettavaksi ja 

määräaikaisena 31.12.2018 saakka täytettäväksi. Tänä aikana selvite-
tään mahdollisuutta siirtää puhtaanapidon esimiestehtävät keskuskeitti-
ön esimiehen tehtäviin sekä muuta organisaatio- ja virkarakennetta. 

 
 Hallitus nimeää lisäksi haastatteluryhmän, johon kuuluvat kunnanhalli-

tuksen puheenjohtaja, hallintojohtaja ja toimistosihteeri Elli Rauhala. 
 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen ja lisäsi haastattelu-

ryhmään kunnanhallituksen edustajaksi Minna Back-Tolosen. 
 

— — 
 
– Kunnanhallitus 9.4.2018 
 

Ravitsemispäällikön määräaikainen virkasuhde 31.12.2018 saakka on 
ollut julkisesti haettavana aikavälillä 8.3.–29.3.2018. Viran hakuvaati-
muksena on ollut suurtalousesimiehen tutkinto tai vastaava koulutus. 
Hyödyksi on ilmoitettu laskettavan kokemus vastaavista ravitsemus-
huollon tehtävistä ja esimiestehtävistä sekä systemaattinen ja enna-
koiva työote. Lisäksi eduksi on ilmoitettu laskettavan koulutus ja koke-
mus puhtaanapidon tehtävistä. 
 
 
 



Muonion kunta   Esityslista/  6/2018      103  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    9.4.2018 
 

 
Palkkaukseksi on hakuilmoituksessa määritelty keskuskeittiön emännäl-
le maksettu palkka sekä 200 euron rekrytointilisä määräaikaisuuden 
päättymiseen saakka. 
 
Hakuajan päättymiseen mennessä virkaan ei toimitettu yhtään hake-
musta. 

 
 Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää jatkaa ravitsemispäällikön viran hakuaikaa. Li-
säksi hallitus päättää aiemmasta poiketen, että ravitsemispäällikön virka 
täytetään toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena ja hakijoille tarjo-
taan mahdollisuus esittää palkkatoiveensa. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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85 § 
Elinkeinokoordinaattorin palkantarkistus 
Dnro 31/20.2.2018 
 
– Kunnanhallitus 19.2.2018 
 

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. 

— — 
 
– Kunnanhallitus 9.4.2018 
 

Vuoden 2018 talousarvio sisältää määrärahan lisätyövoiman rekrytoin-
tiin elinkeinotoimeen. Rekrytointi kohdistuu elinkeinotoimessa hanke- ja 
elinvoimahankkeiden toteuttamiseen sekä Aurora-älytiehankkeen koor-
dinointiin 
 
Elinkeinotoimi työsti toimenkuvansa uudestaan palvelemaan elinkeino-
toimen tiimiajattelua ja henkilöstön vahvuuksia. Elinkeinotoimen tehtä- 
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vänä on edistää käytettävissä olevin voimavaroin yrittäjyyden toiminta-
edellytysten parantumista, uusyrittäjyyttä sekä matkailutoiminnan vo-
lyymien kasvua toiminta-alueella kunnan omin toimenpitein sekä laajoi-
na yhteistyöhankkeina talousalueella.  

Hallitus nimesi 18.12.2017 hankekoordinaattorin rekrytoinnin työryh-
män, johon kuului kunnanjohtaja, elinkeinotoimesta Päivi Lapiolahti, 
Heikki Kauppinen sekä hallituksen edustaja Jukka Korhonen. Kunnan-
hallitus valitsi 19.2. kokouksessaan hankekoordinaattoriksi Ville Rauha-
lan. 

Samassa yhteydessä kunnanhallitus päätti uuden hankekoordinaattorin 
palkaksi 3400 euroa kuukaudessa. Lisäksi rekrytoinnin yhteydessä pää-
tettiin maksaa 200 euroa kuukaudessa tehtäväkohtaista lisää. Tehtävä-
kohtainen lisä tarkistetaan aina vuosittain talousarviokäsittelyn yhtey-
dessä. 

Kunnanjohtaja esitti hallituksen kokouksessa 19.2.2018 elinkeinokoor-
dinaattori Päivi Lapiolahden palkan tarkistusta. Perusteena oli elinkei-
non rekrytointiryhmän kanssa käyty keskustelu toimenkuvien sisällöstä 
ja niiden vaativuudesta. Kunnanhallitus 19.2.2018 päätti, että elinkeino-
koordinaattorin palkantarkistus tehdään sitten, kun henkilöstökoor-
dinaattori on aloittanut työnsä ja käy läpi kunnan palkka-asioita. Samalla 
haluttiin tarkistaa myös maaseutupäällikkö Heikki Kauppisen palkka.  

Muonion ja Enontekiön yhteinen henkilöstökoordinaattori Matti Ikonen 
aloitti työssään 1.3.2018. Hänen tehtävänä on perata molempien kunti-
en palkkausjärjestelmä vastaamaan työn vaativuustasoa sekä ympäris-
tökuntien palkkatasoa. Kunnanjohtaja on keskustellut asiasta ja selvittä-
nyt perusteita nyt esitettyihin elinkeinotoimen palkantarkistuksiin. Koko-
naisuudessaan kunnan henkilöstön palkat tulevat tarkistetuiksi vuoden 
2018 aikana. Elinkeinotoimen palkantarkistukset ovat kuitenkin tässä 
yhteydessä perusteltuja, koska elinkeinon rakenteessa ja toimenkuvissa 
tapahtuu olennainen muutos 19.3.2018 alkaen, kun uusi hankekoor-
dinaattori aloittaa työnsä. Toimenkuvaukset sekä työsopimukset laadi-
taan yhdessä henkilöstökoordinaattorin kanssa, kun uusi hankekoor-
dinaattori on aloittanut työnsä.  

Elinkeinon toimenkuvahahmotelma ja verkosto oheismateriaalina. 

Ehdotus kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus päättää, että elinkeinokoordinaattori Päivi Lapiolahden 
palkkaus tarkistetaan ja hänen tehtäväkohtainen palkka on 1.4.2018 al-
kaen 3300 euroa kuukaudessa. Heikki Kauppisen tehtäväkohtainen 
palkka tarkistetaan ja on 1.4.2018 alkaen 3400 euroa kuukaudessa. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Petteri Hirsikangas poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jäl-
keen. 
 
Pidettiin 5 minuutin kokoustauko. 
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86 § 
Kunnan edustus yksityisoikeudellisissa yhteisöissä 
 

Hallintosäännön 11 §:n mukaan hallitus nimeää yhtiökokousedusta-
jat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Li-
säksi hallintosäännön 13 §:ssä säädetään, että hallituksen tehtävä-
nä on valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa huolehtia kunnan 
toimintojen tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta, 
ja tällöin kunnan etua valvoessaan, määrätä tarvittaessa edustaja 
käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteisöissä ja 
tekemään oikeustoimia. 
 
Kunnanhallituksen tulee nimetä edustuksensa seuraaviin yksityisoi-
keudellisiin yhteisöihin: 
 
– Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n kevätkokous 
– Jerisjärven Huolto Oy:n yhtiökokoukset 
– Alamuonion Autola Oy:n yhtiökokoukset 
– Lapin informaatioteknologia LapIT:n yhtiökokoukset 
– Olosworld Oy:n yhtiökokoukset 
– Kiinteistö Oy Muonion virastotalon yhtiökokoukset 
– Asunto Oy Kulleron yhtiökokoukset 
– Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun yhtiökokoukset 
– Kiinteistö Oy Muonion Hillan yhtiökokoukset 
– Kiinteistö Oy Muonion Lakan yhtiökokoukset 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen kunnan edustuksen edellä 
mainittuihin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin seuraavasti: 
 
– Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n kevätkokous: sivistystoimenjohtaja 

 
– Jerisjärven Huolto Oy:n yhtiökokoukset: teknisen osaston päällikkö 
 
– Alamuonion Autola Oy:n yhtiökokoukset: teknisen osaston päällikkö 
 
– Lapin informaatioteknologia LapIT:n yhtiökokoukset: hallintojohtaja 
 
– Olosworld Oy:n yhtiökokoukset: kunnanjohtaja, varalla hallituksen pu-
heenjohtaja 
 
– Kiinteistö Oy Muonion virastotalon yhtiökokoukset: teknisen osaston 
päällikkö, varalla kunnanjohtaja 
 
– Asunto Oy Kulleron yhtiökokoukset: teknisen osaston päällikkö, varal-
la kunnanjohtaja 
 
– Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun yhtiökokoukset: teknisen osaston 
päällikkö, varalla kunnanjohtaja 
 
– Kiinteistö Oy Muonion Hillan yhtiökokoukset: teknisen osaston päällik-
kö, varalla kunnanjohtaja 
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– Kiinteistö Oy Muonion Lakan yhtiökokoukset: teknisen osaston pääl-
likkö, varalla kunnanjohtaja 

 
 Muutettu  

ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen kunnan edustuksen edellä 
mainittuihin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin seuraavasti: 
 
– Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n kevätkokous: kirjastonjohtaja, varalla 
sivistystoimenjohtaja 

 
– Jerisjärven Huolto Oy:n yhtiökokoukset: teknisen osaston päällikkö, 
varalla kunnanrakennusmestari 
 
– Alamuonion Autola Oy:n yhtiökokoukset: teknisen osaston päällikkö, 
varalla kunnanrakennusmestari 
 
– Lapin informaatioteknologia LapIT:n yhtiökokoukset: hallintojohtaja, 
varalla kunnanjohtaja 
 
– Olosworld Oy:n yhtiökokoukset: kunnanjohtaja, varalla hallituksen pu-
heenjohtaja 
 
– Kiinteistö Oy Muonion virastotalon yhtiökokoukset: teknisen osaston 
päällikkö, varalla kunnanjohtaja 
 
– Asunto Oy Kulleron yhtiökokoukset: teknisen osaston päällikkö, varal-
la kunnanjohtaja 
 
– Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun yhtiökokoukset: teknisen osaston 
päällikkö, varalla kunnanjohtaja 
 
– Kiinteistö Oy Muonion Hillan yhtiökokoukset: teknisen osaston päällik-
kö, varalla kunnanjohtaja 
 
– Kiinteistö Oy Muonion Lakan yhtiökokoukset: teknisen osaston pääl-
likkö, varalla kunnanjohtaja 

 
   
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
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87 § 
Suunnittelutarvehakemus 
Dnro 45/14.3.2018 
 

Kiinteistön 498-401-150-25 TÖRMÄRAKKA omistaja on hakenut suun-
nittelutarveratkaisua omakotitalon 133 m2 ja talousrakennuksen 35 m2 
(yhteensä 168 m2) rakentamiseksi noin 12 hehtaarin kokoiselle kiinteis-
tölleen osoitteeseen Passisen metsätie 110 (N: 7538118 E: 372735 
ETRS-TM35FIN). Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta 
(Olos-Särkijärvi-Toras-Sieppi osayleiskaavan M-alue) ja vaatii MRL 137 
§:n mukaisesti tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa 
(suunnittelutarveratkaisu). Tunturi-Lapin maakuntakaavassa rakennus-
paikka sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. 
 
Lähin vakituinen asunto sijaitsee noin 900 metrin päässä ja noin 1,6 ki-
lometrin päässä sijaitsee 8 vakituisen asunnon keskittymä. Rakennus-
paikalta on matkaa Pallaksentielle noin 1,1 kilometriä. Muonion kirkon-
kylän palveluihin matkaa tulee noin 16 kilometriä. 
 
Kiinteistöllä on Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
(Rakka-alue; Kemiläinen). Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä 
suoritettaessa ja alueelle rakennettaessa on varmistettava, ettei mer-
kinnän mukaisen alueen erityisarvoja vaaranneta tai heikennetä. Suun-
niteltu rakentaminen sijoittuu yli 100 metrin päähän tästä kaavamerkin-
nästä, eikä sillä katsota olevan vaikutusta ko. elinympäristön tilaan. 
 
Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut naapurit 498-401-150-23, 
498-401-150-19 ja 498-893-10-1. 
  
Tekninen osasto puoltaa suunnittelutarvehakemuksen myöntämistä ha-
ettuun kohteeseen, koska hanke täyttää rakennusluvan erityiset edelly-
tykset suunnittelutarvealueella (MRL 137 §). 
 
Sosiaali- ja sivistyslautakunta ovat antaneet ehdolliset lausunnot, joissa 
on viitattu hakijoiden yhdenvertaiseen kohteluun, eikä niissä ole otettu 
kantaa tähän yksittäiseen suunnittelutarveratkaisuun, koska kunnassa 
tehdyt yleiset linjaukset yhdyskuntarakenteen osalta eivät ole tiedossa. 
Molemmissa lausunnoissa on todettu hajanaisen yhdyskuntarakenteen 
voivan aiheuttaa kunnalle kustannuksia, mm. kuljetusten järjestämises-
sä, kotiin annettavista palveluissa ja muissa sellaisissa toiminnoissa, 
joissa yhteiskunta on velvollinen järjestämään liikkumista edellyttäviä 
palveluita tai etuuksia asukkaalle. 
 
Muonion rakennusjärjestyksen kohdan 4.2 rakentamisen määrä, suun-
nittelutarvealueella rakentamisen määrä saa olla enintään 7 prosenttia 
rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 m2. 
 
Valmistelija tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 0400 398 062. 

 
Ehdotus   kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että kiinteistölle 498-401-150-25 TÖRMÄRAK-
KA myönnetään haettu suunnittelutarveratkaisu seuraavin ehdoin: 
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1. Rakentamisessa tulee noudattaa kaavamääräyksiä. 
2. Jätevesihuolto tulee hoitaa valtioneuvoston asetuksen (157/2017) 

mukaisesti. 
3. Kiinteistöllä sijaitsevan Metsälain 10 §:n mukaisen erityisen elinym-

päristön erityisen tärkeät arvot on turvattava. Kiinteistöllä on pidettä-
vä katselmus ennen rakennusluvan myöntämistä ko. arvojen tur-
vaamiseksi. 
 
Päätös annetaan 20.4. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi 
vuotta antopäivästä lukien. 

 
Päätös   Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Yhteenveto liitteenä nro 12.
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88 § 
Poikkeamishakemus 
Dnro 56/4.4.2018 

Alueen vuokramies hakee lupaa poiketa tilalla 498-893-11-1 ETELÄI-
NEN VALTIONMAA sijaitsevalla 6,5 hehtaarin määräalalla maankäyttö 
ja rakennuslain 72.2 §:stä; rakennusta ei saa rakentaa ilman asema-
kaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti 
määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön-
tämisen 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 
kolmen ranta-alueella olevan vuokrattavan lomamökin uusimista varten. 
Uusien vuokrattavien lomamökkien (nro 9-11) kerrosala on 47 m2 yh-
teensä 142 m2. 
 
Poikkeamislupahakemuksen rakennuspaikka sijaitsee noin 3 kilometrin 
päässä Muonion kirkonkylältä Muonionjoen rannassa Harrinivan loma-
keskuksen alueella. ETRS-TM35FIN N:7539175.33 E:359792.80 
 
Kunta on kuullut naapurit 498-401-61-13, 498-401-61-16, 498-401-61-
18, 498-401-61-19, 498-401-87-1, 498-401-133-6. 
  
Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuk-
sen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä 
syitä.  Poikkeamisella ei osoiteta lisää rakennuspaikkoja, vaan mahdol-
listetaan 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 ta-
voitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkit-
tävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympä-
ristö- 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 määrä-
alalla sallitaan poikkeaminen MRL 72.2 §:stä niin, että ranta-alueella 
olevat asemapiirustuksen mukaiset kolme vuokrattavaa lomamökkiä 
numerot 9-11 voidaan korvata uusilla. Rakennuslupa tulee hakea kah-
den vuoden kuluessa tämän päätöksen antopäivästä. Päätöksestä haki-
jalta peritään 650 euroa ja naapurien kuulemisesta 45 euroa/naapuri 
Muonion kunnan rakennusvalvontataksan mukaisesti. 
 
Päätös annetaan 20.4. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuot-
ta antopäivästä lukien. 
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Päätös   Hannaleena Huhtamäki ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui tämän 
asian käsittelyn ajaksi. 

  
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Yhteenveto liitteenä nro 13.
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89 § 
Poikkeamishakemus 
Dnro 57/4.4.2018 

Kiinteistön omistaja hakee lupaa poiketa tilalla 498-403-3-26 UTKU-
JÄRVI Maankäyttö- ja rakennuslain 117.3 j §:n perusteella annetusta 
Ympäristöministeriön asetuksesta (1008/2017) asuin-, majoitus- ja työti-
loista 4.2 §:stä; asuinhuonekorkeuden on oltava pientalossa vähintään 
2,4 metriä, asuintilan vähäisen osan huonekorkeus voi olla edellä sanot-
tua pienempikin, ei kuitenkaan alle 2,2 metriä. Omakotitalon asuintiloja 
on laajennettu 23 kem2 entisiin varastotiloihin. Huonekorkeus on tiloissa 
jäänyt 2,14–2,09 metriin, poiketen rakennusluvan pääpiirustuksissa esi-
tetystä 2,4 metristä. Omakotitalo on ollut ennen laajennusta 141 kem2. 
 
Poikkeamislupahakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Alaisen Utkujär-
ven rannalla Utkujärventie 23. 
 
Hankkeen vähäisyyden huomioon ottaen ilmoittaminen naapurille ei ole 
hänen edun kannalta tarpeellista. 
  
Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuk-
sen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä 
syitä.  Poikkeamisen koskiessa 14 prosenttia omakotitalon pinta-alasta, 
voidaan katsoa, ettei sillä ole merkittävää vaikutusta asumisen turvalli-
suuteen tai toiminnallisuuteen. Tila voidaan katsoa olevan asuinkäyt-
töön soveltuva. 
 
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle 
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta 
luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta-
voitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkit-
tävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympä-
ristö- tai muita vaikutuksia. 
 
Valmistelija tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 0400 398 062 

 
Ehdotus   kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että kiinteistöllä 498-403-3-26 UTKUJÄRVI sal-
litaan poikkeaminen MRL 117.3 j §:n perusteella annetusta Ympäristö-
ministeriön asetuksesta (1008/2017) asuin-, majoitus- ja työtiloista 4.2 
§:stä. Päätöksestä hakijalta peritään 490 euroa Muonion kunnan raken-
nusvalvontataksan mukaisesti. 
 
Päätös annetaan 20.4. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuot-
ta antopäivästä lukien. 
 

Päätös    Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Yhteenveto liitteenä nro 14. 
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90 § 
Lisämääräraha perusopetuksen tehtäväalueelle 
Dnro 46/16.3.2018 
 

Kunnanhallitus myönsi 19.3.2018 sivistystoimelle täyttöluvan määräai-
kaiseen luokanopettajan virkaan ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019 sivistyslau-
takunnan anomuksen mukaisesti. Perusteena luokanopettajan viran 
täyttämiselle on suuren luokan jakaminen kahdeksi eri ryhmäksi. 
 
Sivistyslautakunta anoi 18 000 euroa lisämäärärahaa kyseisen täyttölu-
pa-anomuksen yhteydessä, koska kyseiseen luokanopettajan virkaan ei 
ole varattu määrärahaa kuluvan vuoden talousarvioon. 
 
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 perusopetuksen 
tehtäväalueelle 18 000 euron lisämäärärahan luokanopettajan määräai-
kaisen viran aiheuttamiin palkkauskustannuksiin. Lisämääräraha kate-
taan tuloslaskelman tulorahoituksella 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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91 § 
Täyttölupa ympäristötöiden työnjohtajan rekrytointiin 
 

Tekninen johtaja on 3.4. toimitetulla sähköpostilla pyytänyt kunnanhalli-
tukselta täyttölupaa ympäristötöiden työnjohtajan rekrytoimiseen. Kulu-
van vuoden talousarvioon on varattu alueiden kunnossapitoon määrä-
raha ympäristötöiden toteuttamiseen vastaavalla tavalla kuin vuoden 
2017 ympäristötöiden investointihankkeeseen. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myöntää teknisen johtajan anoman täyttöluvan työnjoh-
tajan rekrytoimiseen ympäristötöitä ja ulkoalueiden hoitamista varten. 
Palkkaus määräytyy työpajaohjaajan palkkauksen mukaan ja työsuhde 
on voimassa enintään vuoden loppuun saakka. 

 
Tekninen lautakunta valitsee työnjohtajan. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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92 § 
Kunnanhallituksen otto-oikeus 

Sosiaaliosastolta on 28.3. saatu kopio 22.3. pidetyn sosiaalilautakunnan 
kokouksen pöytäkirjasta. Lautakunta käsitteli kokouksessa muun muas-
sa Ojusniityn laitosapulaisen työsuhteen muuttamista lähihoitajan työ-
suhteeksi, lähihoitajan sijaisuuden täyttämistä, irtisanoutumisia, sosiaa-
lityöntekijän viran auki julistamista, ostopalvelusopimusta Terapia Pola-
rin kanssa ja sosiaalipäivystyksen sopimusta. 
 
Lisäksi kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden pää-
töspöytäkirjat: 
– taloussihteerin päätöspöytäkirjan ajalta 1.1.–28.2.2018. 
– vs. hallintojohtajan päätöspöytäkirjan ajalta 1.1.–14.3.2018. 
– kunnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 1.1. – 9.2.2018. 
 
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 sosiaalilautakunnan viimeisimmän 
kokousten päätöksiin eikä taloussihteerin, vs. hallintojohtajan ja kunnan-
johtajan tekemiin päätöksiin. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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93 § 
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 15 merkityt asiakir-
jat ja mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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94 § 
Muut asiat 
Sosiaalityöntekijän avoimen viran tehtävien hoitaminen 
Dnro 61/9.4.2018 
 

Kunnanhallitus päätti 19.3.2018 myöntää täyttöluvan sosiaalityöntekijän 
virkaan irtisanoutumisen johdosta. Sosiaalityöntekijän virka on haetta-
vana, mutta viranhaltijaa ei ole vielä valittu tehtäväänsä. Nykyinen vi-
ranhaltija lopettaa työssään 10.4.2018. Sosiaalijohtajalta on saatu esitys 
sosiaalityöntekijän työtehtävien jakamisesta sosiaalitoimen viranhaltijoil-
le. 
 
Sosiaalijohtaja esittää työnjakoa seuraavasti: 
 
Asiakastyö: 
– Lasten ja perheiden palvelut  
(vs.sosiaalijohtaja Eeva Maarit Valkama, työparina sosiaaliohjaaja Päivi 
Vuollo-Uusisalmi) 
 
Lastensuojelulain 13 § lastensuojelutoimenpiteistä päättävä viranhalti-
jana eli lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä toimii sosiaali-
johtaja. 
 
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä virkasuhteessa ole-
va sosiaalityöntekijä käyttää päätöksentekovaltaa asioissa, jotka koske-
vat 38 § 1 mom. tarkoitettua kiireellistä sijoitusta ja 39 § 1 mom. kiireel-
lisen sijoituksen lopettamista. 
 
Lastensuojelulain 13§ 3 mom. mukaan edellä mainittujen päätösten 
osalta viranhaltijan tulee olla muu kuin 13 b §:ssä tarkoitettu lapsen asi-
oista vastaava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelulain 13§:n 2 mom. kun-
nan johtosäännön mukaan määräytyvä sosiaalihuollon johtava viranhal-
tija on tässä tapauksessa palkattava naapurikunnasta, joka tekee 43 §:n 
tarvittaessa kiireellisen sijoituksen jatkamisesta ja sijoituspaikkaa kos-
kevat päätökset. 
 
– Lastenvalvojan tehtävät 
(vs. sosiaalijohtaja Eeva Maarit Valkama, paitsi lapsen isyyttä koskevat 
asiakirjavalmistelut ja maistraattiin toimittamiset toimistosihteeri Marja-
Leena Isometsä) 
 
– Vammaispalvelulain mukaiset tehtävät 
(sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmi) 
 
– Ikäihmisten palvelut 
(vs. sosiaalijohtaja Eeva Maarit Valkama) 
 
– Moniongelmaisen asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palvelujen jär-
jestäminen henkilön iästä riippumatta 
(vs. sosiaalijohtaja Eeva Maarit Valkama) 
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– Moniammatillinen yhteistyö 
(sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmi ja vs. sosiaalijohtaja Eeva Maarit 
Valkama) 

– Lausuntojen ja selvitysten laatiminen oikeudelle ja muille viranhaltijoil-
le 
(vs. sosiaalijohtaja Eeva Maarit Valkama) 

– Sosiaalipäivystyksestä vastaaminen  
(vs. sosiaalijohtaja Eeva Maarit Valkama) 

Sosiaalityön kehittäminen: 

  – Sosiaalityön talousarvion laadinta ja talouden toteutumisen seuranta 
  (vs. sosiaalijohtaja Eeva Maarit Valkama) 

– Kunnallisissa, seudullisissa sekä valtakunnallisissa työryhmissä ja 
projekteissa toimiminen 
(sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmi) 

– Työn laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen 
 (vs. sosiaalijohtaja Eeva Maarit Valkama) 

Sosiaalijohtajan varahenkilönä toimiminen vakinaisen viranhaltijan pois-
sa ollessa: 

– hallinnollisissa asioissa kuten laskujen hyväksyntä, työsopimukset, 
vuosilomien hyväksyminen jne. 
(toimistosihteeri Marja-Leena Isometsä) 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalityöntekijän avoimen viran tehtävien 
hoidon vs. sosiaalijohtajan esittämällä työnjaolla siihen saakka, kunnes 
uusi sosiaalityöntekijä aloittaa tehtävässään. 

 
Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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95 § 
Muut asiat 
Sosiaalityöntekijän avoimen viran tehtävien jakoon liittyvät korvaukset 
Dnro 60/6.4.2018 
 

Henkilöstökoordinaattori Matti Ikonen on 5.4. antanut lausunnon sosiaa-
litoimen tehtävien jaon aiheuttamiin korvauksiin liittyen. Henkilöstökoor-
dinaattori on esittänyt seuraavat lausuntonsa tehtävienjaon aiheuttamis-
ta korvauksista: 
 
– Sosiaalijohtajan kokonaispalkka tarkistetaan tasolle 4 900 euroa kuu-
kaudessa 12.4.2018 lukien siihen saakka kunnes tehtävän varsinainen 
hoitaja palaa tehtäväänsä tai sosiaalityöntekijä aloittaa tehtävässään, 
jolloin tehtävien jako purkaantuu. 
 
– Toimistosihteerin palkkaukseen ei tehdä muutoksia. Tehtävän vaati-
vuus ei sinänsä lisäänny sosiaalityöntekijän tehtävien uudelleenjaon 
johdosta 12.4.2018 lukien. 
 
– Sosiaaliohjaajan palkkausta tarkistetaan 12.4.2018 lukien seuraavasti; 
peruspalkka 2 600 euroa kuukaudessa + vaativuusosa 400 euroa eli 
tehtäväkohtainen palkka yhteensä 3 000 euroa kuukaudessa, siihen 
saakka kunnes avoinna olevaan sosiaalityöntekijän tehtävään palkataan 
henkilö ja tehtävät palautetaan muutosta edeltävälle tasolle. Tehtävän 
vaativuus ei sinänsä kasva, koska siirretyt tehtävät ovat sisältyneet jo 
nykyiselläänkin sosiaaliohjaajan tehtävänkuvaukseen muun muassa 
työparina toimimisen osalta. Työmäärän voidaan arvioida lisääntyvän. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
  Kunnanhallitus päättää: 
 

1. tarkistaa sosiaalijohtajan kokonaispalkan tasolle 4 900 euroa kuu-
kaudessa 12.4.2018 lukien siihen saakka kunnes tehtävän varsinainen 
hoitaja palaa tehtäväänsä tai sosiaalityöntekijä aloittaa tehtävässään, 
jolloin tehtävien jako purkaantuu. 
 
2. että toimistosihteerin palkkaukseen ei tehdä muutoksia tehtävien uu-
delleenjaon johdosta. 
 
3. tarkistaa sosiaaliohjaajan palkkauksen tehtäväkohtaisena palkkana 
3 000 euroon kuukaudessa 12.4.2018 lukien. Peruspalkka on 2600 eu-
roa ja vaativuusosa 400 euroa siihen saakka kunnes avoinna olevaan 
sosiaalityöntekijän tehtävään palkataan henkilö ja tehtävät palautetaan 
muutosta edeltävälle tasolle. 
 

 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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96 § 
Muut asiat 
Sosiaalityöntekijän palkkaus 
Dnro 47/19.3.2018 
Dnro 60/6.4.2018 
 
– Kunnanhallitus 19.3.2018, 72 § 
 

Vs. sosiaalijohtaja on 19.3. päivätyllä kirjeellä anonut täyttölupaa sosi-
aalityöntekijän virkaan ja samalla esittänyt, että sosiaalityöntekijän palk-
kaa tarkistetaan nykyisestä 3 016 eurosta 3 500 euroon kuukaudessa. 
Vs. hallintojohtaja on pyytänyt henkilöstökoordinaattorilta lausunnon 
palkantarkistuksesta 19.3.2018. 

 
Ehdotus vs.hallintojohtaja 

Sosiaalityöntekijän palkkaus käsitellään, kun henkilöstökoordinaattorilta 
on saatu lausunto asiasta. 

 
 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanhallitus 9.4.2018 
 

Henkilöstökoordinaattori Matti Ikonen on 5.4.2018 antanut lausunnon 
sosiaalityöntekijän viran palkkauksesta. Henkilöstökoordinaattori on 
esittänyt sosiaalityöntekijän palkkauksen tasoksi 3 400 euroa kuukau-
dessa. Tehtävässä vaaditaan maisterintutkinto, joka antaa pätevyyden 
viranhaltijalle. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää tarkistaa sosiaalityöntekijän palkkauksen tasolle 
3 400 euroa kuukaudessa 12.4.2018 lukien. 

 
 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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97 § 
Muut asiat 
Aurora Virtual Reality–hankkeen ostopalveluhankinta AVR by Locals–tarinan, kuvausten ja VR-
materiaalin toteuttamisesta 
Dnro 54/21.3.2017 
 

Muonion kunnanhallitus päätti 21.3.2017 hakea Aurora Virtual Reality –
hankkeelle Lapin liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) –
rahoituksesta. Hanke pohjautuu Lapin ennakoivan rakennemuutoksen 
ohjelmaan. AIKO-rahoituksen hakuteemoja ovat Älykkään arktisen 
osaamiskeskittymän rakentaminen, Arktinen digitalisaatio ja Robotiikka. 
Erityispainotuksina ovat klustereista ja sähköisistä palveluista nousevat 
kokeilut. 

 
Aurora Virtual Reality –hanke, Aurora Virtual Reality by locals, sai 
myönteisen rahoituspäätöksen Lapin liitolta 26.6.2017 (Dnro 
134/00.01.05.05/2017). Lapin liitto myönsi hankkeelle Alueellisten inno-
vaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määrärahaa 70 % hyväksytyis-
tä kustannuksista, kuitenkin enintään 42 000 euroa. Avustusta voidaan 
käyttää 1.7.2017 – 31.8.2018 välisenä aikana hankesuunnitelman to-
teuttamiseen. 

 
Muonion, Enontekiön ja Kolarin kuntien yhteisen Aurora Virtual Reality 
by locals –hankkeen tarkoitus on tehdä vt 21:n Aurora älytien toimin-
taympäristö näkyväksi hyödyntäen mm. VR- ja AR -tekniikkaa. Hank-
keella tuotetaan kuntien käyttöön markkinointimateriaali sekä hankitaan 
tekniikka ja laitteet esittelyn pilotointiin. Tavoitteena on seutukunnan 
uudenlainen ja uutta teknologiaa hyödyntävä yhteisesittely niin matkai-
lun, muun kuntamarkkinoinnin kuin Auroran ja älytien näkökulmasta. 

 
AVR by Locals -hanke toteutetaan Muonion kunnan hallinnoimana ajalla 
1.7.2017 – 31.8.2018. Enontekiön ja Kolarin kunnat toimivat hankkees-
sa kumppaneina. Hankkeen kokonaisbudjetti on 60 000 euroa, josta 
AIKO-ohjelman rahoitusosuus on 70 % (42 000e) ja kuntien osuus 30 % 
(18 000€). Kukin kunta osallistuu hankkeeseen 6 000 euron mak-
suosuudella. Hankekustannukset jakautuvat seuraavasti: henkilöstökus-
tannukset 1 900e, ostopalvelut (sisällön ja markkinointimateriaalin tuot-
taminen) 49 000e, matkakustannukset 2 300e, kone- ja laitehankinnat 
3 000e, toimisto- ja vuokrakustannukset 1 800e sekä muut kustannuk-
set 2 000e. 

 
Sisällön ja markkinointimateriaalin tuottamiseen kuuluvat mm. kuvaus-
ten käsikirjoitus: yhteinen Aurora-tarina Tunturi-Lapissa sekä 3-4 hots-
pottia tai reittiä kuvauskohteina / kunta. Yhteisenä koko alueen läpi me-
nevänä asiana ovat älytie, joki, kansallispuisto ja neljä vuodenaikaa. Ta-
rina ja kuvaukset toteutetaan hyödyntäen uusinta VR ja AR –tekniikkaa 
ja –alustoja. 

 
Laitehankintoihin kuuluvat VR/AR –tekniikkaan liittyvät peruskamppeet 
(tarkennetaan kun tekniikka täsmentyy), teknologiset vaatimukset täyt-
tävät padit ja puhelimet x 2 tuotteen pilotointiin sekä kuntien ja Aurora-
auton Muoniossa sijaitsevaan toimintapisteen yhteiskäyttöön. 
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AVR by Locals –tarinan, kuvausten ja VR-materiaalin toteuttamisesta 
saatiin kaksi tarjousta, Flatlight Films Oy:ltä ja VRG, 360 Virtual Reality 
Global Oy:ltä. Kumpikin tarjous mahtuu ostopalveluiden ja laitehankinto-
jen osalta hankkeen budjettiin. Flatlight Films Oy:lla oli tarjouksen liit-
teenä yrityksen referenssitahot vastaavanlaisista tuotannoista. VRG, 
360 Virtual Reality Global Oy:lta on referenssien lisäksi kuvaus tuotan-
non tekemisestä ja yrityksen henkilöstön osaamisen esittely. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää tarjousten sisällön perusteella, että Muonion 
kunta solmii ostopalvelusopimuksen VRG, 360 Virtual Reality Global 
Oy:n kanssa AVR by Locals –tarinan, kuvausten ja VR-materiaalin to-
teuttamisesta ajalla 9.4. – 15.8.2018. 

 
Tarjouksen mukaisesti hankkeelle jää vielä käytettäväksi ostopalveluihin 
2 560 euroa ja laitehankintoihin 1 650 euroa. 

 
 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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98 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

  Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen. 

  Hallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 

 

99 § 
Muut asiat 

  Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa työ- ja opintomatkalla 2.-6.5.2018. 

  Hallitus keskusteli laajasti toimikunnista ja työryhmistä. 

Keskusteltiin aktiivimallin vaikutuksista kuntaan ja kuntalaisiin sekä sii-
hen liittyvistä kunnan toimintamahdollisuuksista. 

Hallitus kävi keskustelua Oloksen uimahallista. 

 

 

 

100 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitteenä nro 16. 



Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

Kokouspäivämäärä Liite 

 
9.4.2018  16 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 75–79, 83–84, 90–93, 98–100 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  80–82, 85–86, 94–96, 97 (hankinta) 
 

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  80–82, 85–86, 94–96, 97 (hankinta) 
 

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 

87–89 
 
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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