
Muonion kunta   Esityslista/  5/2018      64 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    19.3.2018 
 
 

Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 19.3.2018 klo 15.00–17.10 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Katja Muotka  ” 
 Pirkko M. Rauhala varajäsen  (Heikki Pöyskön tilalla) 
  
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 
  
 
Poissa  Heikki Pöyskö jäsen 

Lasse Peltonen kunnanjohtaja 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (54 §) 
 
Asiat 54 – 74 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 26.3.2018, kunnantalo 
 
 
 Katja Muotka   Pirkko M. Rauhala 
  
Pöytäkirja on ollut ti 27.3.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitettu tietoverkkoon nähtäville ti 27.3.2018 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

§ Asia      

 

54 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

55 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

56 § Keittäjän toimiminen ravitsemispäällikön tehtävissä 
 
57 § Anomus osittaisesta hoitovapaasta 

 
58 § Työsuojelupäällikön nimeäminen 

 
59 § Sivistystoimen täyttöluvat 

60 § Rakennuspaikan myyminen Keskustan asemakaava-alueelta  

61 § Rakennuspaikan myyminen Tuomaanpalon asemakaava-alueelta 
 
62 § Rakennuspaikan myyminen Tuomaanpalon asemakaava-alueelta  
 
63 § Ranta-asemakaavan täytäntöönpano, Saitajoki  
 
64 § Asemakaavan täytäntöönpano, Mesopotamia 
 
65 § Ranta-asemakaavan laatimisesta perittävät kustannukset  
 
66 § Suunnittelutarvehakemus 
 
67 § Sivistystoimen sijaisuusjärjestelyt 
 
68 § Aloiteluettelo 
 
69 § Kyläpirtti -hanke 
 
70 § Sivistystoimenjohtajan viran haettavaksi julistaminen 
 
71 § Täyttölupa sosiaalityöntekijän virkaan 
 
72 § Sosiaalityöntekijän palkkaus 
 
73 § Muut asiat 
 
74 § Kokouksen päättäminen 
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54 § 
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 12.3.2018 ja esityslista 14.3.2018 sähköpos-
titse. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Vs. hal-
lintojohtaja Matti Pinola toimii kunnanjohtajan poissaolon vuoksi esitteli-
jänä ja pöytäkirjanpitäjänä. 
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55 § 
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 Katja Muotkan ja Pirkko M. Rauhalan. 
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56 § 
Keittäjän toimiminen ravitsemispäällikön tehtävissä 
28/16.2.2018 

Kunnanhallitus päätti 19.2.2018, että Raili Mattila hoitaa emännän teh-
täviä siihen saakka kunnes uusi viranhaltija valitaan tehtävään. Korva-
ukseksi Mattilalle päätettiin maksaa emännän virkaan kuuluvien tehtävi-
en hoidosta emännän palkkaa vastaava palkka. Kunnanhallitus päätti 
26.2. muuttaa emännän virkanimikkeen ravitsemispäälliköksi ja täyttää 
viran määräaikaisena 31.12.2018 saakka. Ravitsemispäällikön virka on 
kuulutettu haettavaksi 8.3. ja hakuaika päättyy 29.3. 
 
Muonion kunta-alan JHL ry jätti 16.2.2018 kunnalle paikallisneuvottelu-
pyynnön keskuskeittiön tilanteesta. Paikallisneuvottelu on käyty 
8.3.2018, kuntaa neuvottelussa edustivat kunnanjohtaja Lasse Peltonen 
ja vs. hallintojohtaja Matti Pinola. 
 
Paikallisneuvottelussa keskusteltiin keittäjän toimimisesta emännän teh-
tävissä, ja todettiin yhteisymmärryksessä että kyseessä ei ole pelkäs-
tään emännän tehtävien hoitaminen vaan emännän tehtävien hoitami-
nen oman työn ohella. Paikallisneuvottelussa sovittiin, että Mattilalle 
maksettaisiin emännän tehtävien hoidosta oman työn ohella 200 euroa 
kuukaudessa määräaikaisena lisänä. Kyseinen summa on suuruudel-
taan sama kuin ravitsemispäällikölle suunniteltu rekrytointilisä. 

 
Ehdotus vs. hallintojohtaja 
 

Kunnanhallitus päättää, että keittäjä Raili Mattilalle maksetaan aiemmin 
päätetyn emännän palkan lisäksi 200 euroa kuukaudessa määräaikai-
sena lisänä, koska hän hoitaa emännän virkaan kuuluvia tehtäviä oman 
työnsä ohella. Lisää maksetaan siihen saakka kunnes ravitsemispääl-
likkö aloittaa tehtävässään. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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58 § 
Työsuojelupäällikön nimeäminen 
 

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta an-
netun lain 28 §:n mukaan työnantajan on nimettävä työsuojelupäällikkö. 
Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä teh-
tävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä 
yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Tässä 
tarkoituksessa työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toi-
menpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjes-
tämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koske-
van yhteistoiminnan kehittämiseksi. 
 
Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan 
laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän 
hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin 
sekä muutoinkin asianmukaiset edellytykset 26 §:ssä tarkoitettujen asi-
oiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen. 
 
Muonion kunnassa työsuojelupäällikkönä on toiminut kunnanjohtaja. 
Kunnanhallitus päätti 28.8.2017 perustaa yhdessä Enontekiön kunnan 
kanssa henkilöstökoordinaattorin toimen. Henkilöstökoordinaattorin teh-
täviin on sisällytetty kuntien työsuojelupäällikön tehtävät. Matti Ikonen 
on aloittanut henkilöstökoordinaattorina 1.3.2018. 

 
Ehdotus vs. hallintojohtaja 

Kunnanhallitus nimeää henkilöstökoordinaattori Matti Ikosen kunnan 
työsuojelupäälliköksi 20.3.2018 alkaen.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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59 § 
Sivistystoimen täyttöluvat 
Dnro 42/13.3.2018 
Dnro 46/16.3.2018 

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. 
 
Sivistystoimenjohtaja on 13.3. päivätyllä kirjeellä anonut seuraaviin vir-
koihin täyttölupaa: 
 
– Luokanopettaja toistaiseksi 1.8.2018 alkaen (irtisanoutuminen) 
– Esiopetuksen tuntiopettaja toistaiseksi 1.8.2018 alkaen (irtisanoutu-
minen) 
– Lukion ja perusopetuksen yhteinen uskonnon, psykologian ja filosofi-
an tuntiopettaja toistaiseksi 1.8.2018 alkaen (ollut määräaikainen) 
– Perusopetuksen ja lukion yhteinen englannin ja ranskan tuntiopettaja 
toistaiseksi 1.8.2018 alkaen (ollut määräaikainen) 
– Perusopetuksen ja lukion yhteinen kuvataiteen ja tekstiilityön tun-
tiopettaja ajalle 1.8.2018–31.7.2019 
– Perusopetuksen matemaattisten aineiden tuntiopettaja ajalle 
1.8.2018–31.7.2019 

 
Kaikki tehtävät ovat olleet täytettynä myös kuluvana lukuvuonna, kaksi 
kyseisistä tuntiopettajan viroista on ollut täytettynä määräaikaisina. 
Koska tuntiopettajan tarve näissä tehtävissä on pysyvä, on perusteltua 
täyttää tehtävät toistaiseksi voimassaolevina. 
 
Lisäksi sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.3.2018 anonut kunnan-
hallitukselta lupaa julistaa haettavaksi ja täyttää perusopetuksen luo-
kanopettajan virka toistaiseksi sekä toisen luokanopettajan viran mää-
räaikaisesti ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019. Kyseisten luokanopettajien tar-
ve johtuu suurten luokkien jakamisesta kahdeksi eri ryhmäksi.  
 
Muihin tehtäviin paitsi sivistyslautakunnan anomaan määräaikaiseen 
luokanopettajan virkaan on varattu määräraha talousarvioon.  
 

Ehdotus vs. hallintojohtaja 
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat sivistystoimenjohtajan ja si-
vistyslautakunnan anomusten mukaisesti. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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60 § 
Rakennuspaikan myyminen Keskustan asemakaava-alueelta 
Dnro 39/9.3.2018 
 

Kunnanhallitus vuokrasi Keskustan asemakaavan korttelin 36 raken-
nuspaikan nro 2 vuonna 1986 Juha ja Arja Niemelälle. Niemelä on 
myynyt alueen vuokraoikeuden 2004 Pirita ja Markus Heikkilälle.  
 
Pirita ja Markus Heikkilä ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa ostaa kysei-
sen tontin. Tontti kuuluu Leveämaan RN:o 178:54 tilaan ja on kooltaan 
n. 1 500 m2. 
 
Vuokrasopimuksen mukaan vuokralaisella on oikeus lunastaa vuokra-
alue omakseen 15 vuoden kuluessa vuokrakauden alkamisesta lukien, 
mikäli rakennusvelvollisuus on täytetty. Kunta on myynyt vuokra-alueita 
myös kyseisen määräajan jälkeen. 
 
Vuokra-alueen kauppahinnaksi on vuokrasopimuksessa määritelty 
2 623,73 euroa (15 600 mk). Kauppahinta suoritetaan kaupantekotilai-
suudessa ja tonttikoko määräytyy maanmittaustoimituksessa.   
 
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää omaisuuden myynnis-
tä, kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset peri-
aatteet. 

 
 Ehdotus vs. hallintojohtaja 

Kunnanhallitus myy Pirita ja Markus Heikkilälle Keskustan asemakaa-
van korttelin 36 rakennuspaikan nro 2 valtuuston määrittämin luovu-
tusehdoin hintaan 2 623,73 euroa.  
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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61 § 
Rakennuspaikan myyminen Tuomaanpalon asemakaava-alueelta 
Dnro 39/9.3.2018 
 

Pirita ja Markus Heikkilä ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa ostaa Tuo-
maanpalon asemakaava-alueelta korttelista 2 rakennuspaikan nro 4.  
 
Valtuusto hyväksyi 30.10.2017 (78 §) Tuomaanpalon asemakaavan 
luovutusehdot. Asuinrakentamiseen tarkoitetun rakennuspaikan myynti-
hinta on 21 000 euroa ja rakennusoikeus yhteensä 350 k-m2. 
 
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää omaisuuden myynnis-
tä, kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset peri-
aatteet. 

 
 Ehdotus vs. hallintojohtaja 

Kunnanhallitus myy Pirita ja Markus Heikkilälle Tuomaanpalon asema-
kaava-alueelta korttelin 2 rakennuspaikan nro 4 kunnanvaltuuston hy-
väksymin luovutusehdoin. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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62 § 
Rakennuspaikan myyminen Tuomaanpalon asemakaava-alueelta 
Dnro 38/8.3.2018 
 

Ville Leskinen on ilmoittanut kiinnostuksensa ostaa Tuomaanpalon 
asemakaava-alueelta korttelista 2 rakennuspaikan nro 3.  
 
Valtuusto hyväksyi 30.10.2017 (78 §) Tuomaanpalon asemakaavan 
luovutusehdot. Asuinrakentamiseen tarkoitetun rakennuspaikan myynti-
hinta on 21 000 euroa ja rakennusoikeus yhteensä 350 k-m2. 
 
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää omaisuuden myynnis-
tä, kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset peri-
aatteet. 

 
 Ehdotus vs. hallintojohtaja 

Kunnanhallitus myy Ville Leskiselle Tuomaanpalon asemakaava-
alueelta korttelin 2 rakennuspaikan nro 3 kunnanvaltuuston hyväksymin 
luovutusehdoin. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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63 § 
Ranta-asemakaavan täytäntöönpano, Saitajoki 
Dnro 46/4.3.2016 
 

Kunnanvaltuusto on 8.2.2016 hyväksynyt Saitajoen ranta-
asemakaavan. Päätöksestä on valitettu ja Pohjois-Suomen hallinto-
oikeus on antanut päätöksen 29.9.2017. Valitus on hylätty. 
 
Kunnanhallitus määräsi 29.3.2016 (78 §) Saitajoen ranta-asemakaavan 
voimaan lukuun ottamatta valituksen alaista aluetta. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja – asetuksen 93 §:n mukaan 
kaava tulee voimaan, kun hyväksymispäätöksestä on julkisesti tiedotet-
tu, kuten kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 

 
 Ehdotus vs. hallintojohtaja 

Kunnanhallitus toteaa, että Saitajoen ranta-asemakaava on lainvoimai-
nen ja se tulee voimaan kuuluttamisen jälkeen. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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64 § 
Asemakaavan täytäntöönpano, Mesopotamia 
Dnro 49/8.3.2016 
 

Kunnanvaltuusto on 8.2.2016 hyväksynyt Mesopotamian asemakaavan. 
Päätöksestä on valitettu ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 
päätöksen 22.6.2017. Valitus on hylätty. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja – asetuksen 93 §:n mukaan 
kaava tulee voimaan, kun hyväksymispäätöksestä on julkisesti tiedotet-
tu, kuten kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 

 
 Ehdotus vs. hallintojohtaja 

Kunnanhallitus toteaa, että Mesopotamian asemakaava on lainvoimai-
nen ja se tulee voimaan kuuluttamisen jälkeen. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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65 § 
Ranta-asemakaavan laatimisesta perittävät kustannukset 
Dnro 163/1.10.2014 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaan maanomistaja voi huolehtia 
ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-
alueelle. Saitajoen ranta-asemakaavan valmistelussa on pyydetty kun-
taa huolehtimaan myös vireilletuloon ja luonnosvaiheeseen liittyvistä 
toimenpiteistä ja vastannut itse varsinaisen kaavoitustyön kustannuksis-
ta. Tiedottamisessa merkittävimmät kustannukset muodostuvat lain 
edellyttämistä sanomalehti-ilmoituksista.  
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 8.2.2016 (78 §) Saitajoen ranta-
asemakaavan, mutta muutoksenhaun takia kaavan voimaantulo viiväs-
tyi.  
 
Asemakaavan laatimisesta perittävästä korvauksesta säädetään maan-
käyttö- ja rakennuslain 59 §:ssä. Jos asemakaava tai kaavan muutos on 
pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -
haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja 
käsittelystä aiheutuneet kustannukset. 

 
 Ehdotus vs. hallintojohtaja 

Kunnanhallitus perii maanomistajalta Saitajoen ranta-asemakaavan 
muutoksen kaavoitusmenettelystä aiheutuneita käsittelykustannuksia  
4 450,00 euroa (sisältää arvonlisäveroa 24 %). 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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66 § 
Suunnittelutarvehakemus 
Dnro 43/13.3.2018 

Kiinteistön omistaja on hakenut suunnittelutarveratkaisua omakotitalon 
ja talousrakennuksen (yhteensä 250 m2) rakentamiseksi tilalle 498-401-
7-55 MÄNTYVAARA noin 1 ha kokoiselle palstalle Muonion kirkonkyläl-
lä osoitteessa Torniontie 83 (N: 7540958 E: 360704 ETRS-TM35FIN). 
Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 
§:n mukaisesti tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa 
(suunnittelutarveratkaisu). 
 
Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut naapurit 498-401-5-74, 498-
401-7-41, 498-401-7-15, 498-401-7-91, 498-401-7-22 ja 498-401-7-83. 
  
Tekninen osasto puoltaa suunnittelutarvehakemuksen myöntämistä ha-
ettuun kohteeseen, koska hanke sijoittuu pientalojen keskelle tiivistäen 
vanhaa rakennuskantaa ja kunnan tarjoamat palvelut ovat lähellä. 
Hankkeen ei myöskään katsota aiheuttavan haittaa mahdolliselle yleis-
kaavalle. Hanke täyttää rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelu-
tarvealueella (MRL 137 §).  
 
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   vs. hallintojohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että kiinteistölle 498-401-7-55 myönnetään ha-
ettu suunnittelutarveratkaisu. Rakentamisessa tulee noudattaa Muonion 
kunnan rakennusjärjestystä. 
 
Päätös annetaan 29.3. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuot-
ta antopäivästä lukien. 
 

Päätös   Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Yhteenveto liitteenä nro 9. 
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67 § 
Sivistystoimen sijaisuusjärjestelyt 
 

Hallintosäännön 7§:n mukaan sivistystoimenjohtajan sijaisena toimii pe-
rusopetuksen rehtori. Olosuhteiden muuttuessa hallitus voi nimetä uu-
den sijaisen.  

Yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviä hoitaa kuluvan kevään ajan Martti Kan-
tola. Tilanteen poikkeuksellisuuden vuoksi on oleellista, että Kantola voi 
keskittyä täysin rehtorin tehtävien hoitamiseen. Tästä syystä hallituksen 
on tarpeen nimetä kevään ajaksi sivistystoimenjohtajalle sijainen. Var-
haiskasvatusjohtaja Päivi Rantakokko on antanut suostumuksensa si-
jaisuuden hoitamiseen yli viikon kestävissä sijaisuustarpeissa. 

Ehdotus vs. hallintojohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että varhaiskasvatusjohtaja Päivi Rantakokko 
toimii yli viikon kestävien sivistystoimenjohtajan poissaolojen aikana ko-
koaikaisesti sivistystoimenjohtajan sijaisena 20.3.–31.7.2018 välisenä 
aikana. Sijaisuuksien ajalta varhaiskasvatusjohtajalle maksetaan sivis-
tystoimenjohtajan palkkaa vastaava palkka. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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68 § 
Aloiteluettelo 
 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla 
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koske-
vissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suori-
tetut toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia 
kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden 
kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus 
tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. 
 
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimi-
valtaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut 
toimenpiteet.  
 
Valtuutettujen aloitteista säädetään hallintosäännön 86 §:ssä, jossa to-
detaan, että kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen val-
tuustoryhmällä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kun-
nan toimintaa ja hallintoa koskevista aloitteista. Aloitetta ei oteta heti 
käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Hallituk-
sen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle 
luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista ja hallitukselle lähetetyistä 
aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lo-
pullisesti käsitelty. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden 
johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi päättää, mitkä aloitteista on käsitelty 
loppuun.. 
 
Hallintosäännön 103 §:ssä määrätään myös hallituksen ja lautakunnan 
tehtäväalueella tehdyistä aloitteista. Niistä tulee esittää tiedot hallituk-
selle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla.  

 
 Aloitteet ja eräät esitykset  
 

Kuntalaisaloite-palvelun kautta on toimitettu 20.10.2017 kuntalaisaloite 
päiväkoti Tunturihelmen pihan kunnostuksesta. Aloitteessa todetaan, et-
tä piha-alue kaipaa päivitystä, kun toiminta on laajentunut viereiseen ra-
kennukseen. Pihaa on aloitteen mukaan kunnostettu viimeksi yli 10 
vuotta sitten. Aloitteen on allekirjoittanut kaikkiaan 28 henkilöä, joista 26 
on kuntalaisia. 
 
Valtuutettu Jukka Korhonen jätti 30.10. pidetyssä valtuuston kokouk-
sessa valtuustoaloitteen, jossa esitetään kunnan Lapin Urheiluopis-
tosäätiöön kuulumisen tarkoituksenmukaisuuden selvittämistä ja tarvit-
taessa siitä eroamista. 
 
Varavaltuutettu Juha Niemelä ja 17 valtuutettua jättivät 11.12. pidetyssä 
valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen kokonaisvaltaisen asuntotar-
vekartoituksen teettämisestä. Aloitteessa esitetään kokonaisvaltaisen 
asuntotarveselvityksen teettämistä ulkopuolisen palveluntarjoajan toi-
mesta. Selvityksen hallinnointia esitetään yhteistyössä elinkeinotoimeen 
ja tekniseen toimeen. 
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Viime vuoden aloitteista ja eräistä esityksistä on laadittu yhteenveto (lii-
te nro 10), johon on merkitty myös muita kuin hallituksen ja valtuuston 
toimivaltaan kuuluvia aloitteita. Siihen on merkitty myös ne aloitteet ja 
esitykset, joita hallitus tai valtuusto ei edellisinä vuosina ole katsonut 
loppuun käsitellyiksi tai asia on jostakin syystä otettu käsiteltäväksi uu-
delleen. Yhteenveto toimitetaan esityslistan ohessa. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee liitteen nro 10 mukaiset aloitteet, esitykset ja 
toimenpiteet tiedokseen.  
 
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että se merkitsee aloiteluet-
telon tiedoksi. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Lisäksi hallitus velvoitti hallinto-osaston käymään aloiteluettelon läpi 
30.4.2018 mennessä ja nimeämään vastuutahot sekä määrittämään ai-
kataulut aloitteiden käsittelylle. 
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69 § 
Muut asiat 
Kyläpirtti -hanke 
Dnro 210/20.11.2017 

   
Elinkeinotoimi ja sosiaalitoimi ovat yhteistyössä valmistelleet kuntakes-
kukseen ”Kyläpirtti” -hanketta. Toiminnanohjaaja ja elinkeinokoordinaat-
tori ovat valmistelleet hankesuunnitelmaa.  
 
Hankesuunnitelmaluonnoksen mukaan Kyläpirtti Muonioon -hankkeen 
tarkoituksena on luoda Muonion kuntakeskukseen kylän elinvoimaa ja 
yhteisöllisyyttä lisäävä verkostoitumis-, kohtaamis- ja tapahtumapaikka 
Kyläpirtti. Tavoitteena on toimivan mallin luominen poikkisektoriselle yh-
teistyölle sekä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tukemiselle. Hankkeen 
avulla on tarkoitus nostaa kuntalaisten kiinnostusta yhteisöllisyyden yl-
läpitoon ja kehittämiseen.   
 
Hankkeessa laaditaan toimivan kyläpirtin malli kokeilemalla erilaisia 
keinoja edistää yhteisöllisyyttä, ikäpolvet yhdistävää tekemistä ja yhdis-
tysten toiminnan tukemista. Hankkeen avulla kokeillaan ja käynniste-
tään kuntalaisten yhteisen olohuoneen ja toimitilan toimintaa kuntakes-
kuksessa. Tavoitteena on luoda rakenteet jatkuvalle toiminnalle. Kylä-
pirtti mahdollistaa myös uusien teknologiavälitteisten toimintojen kehit-
tämisen yhteisöllisyyden tueksi. 
 
Heti hankkeen alusta saakka paikallisten yhdistysten toimijat, yritykset, 
kunnan asukkaat ja kunnan eri toimialojen työntekijät kytketään tiiviisti 
mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Hankkeen vetovas-
tuussa toimii ”pirttihirmu”, joka vastaa eri toimijoiden verkostoitumisesta 
ja yhteistyön toteutumisesta, organisoi Kyläpirtin toimintaa ylläpitäen 
mm. tapahtumakalenteria sekä tuo tutuksi verkoston eri toimijoiden pal-
velutarjontaa. Tähän osoitetaan toiminnanohjaajan työpanosta 40 %. 
 
Kyläpirtin on tarkoitus tarjota toimintamahdollisuuksia monille eri toimi-
joille ja monenlaiseen toimintaan. Tärkeänä osana on yhdistysten akti-
vointi sekä kuntalaisten vuorovaikutuksen, yhteistyön ja osallistumisen 
vahvistaminen. Samalla annetaan tukea yhdistysten palveluiden kehit-
tämiseen ja näkyvyyden nostamiseen. 
 
Hankkeeseen haetaan rahoitusta Leader Tunturi-Lapilta, ja hankeaika 
on vuoden 2018 loppuun. Rahoitusta haetaan yleishyödylliselle kehit-
tämishankkeelle (Leader-rahoitus 90 %) ja siihen liittyvälle investointi-
hankkeelle (Leader-rahoitus 65 %). 
 
Hankkeen vastuutoimijana tulee olemaan kunnanhallitus ja elinkeino-
toimi. Hankkeen tavoitteiden toteutuminen ja hankkeen jälkeisen jatku-
vuuden turvaaminen edellyttävät, että kunnan eri hallintokunnat sitoutu-
vat hankkeeseen, osoittavat hankkeeseen mahdollisuuksien mukaan 
resursseja ja tekevät hankkeen kanssa yhteistyötä. Sosiaalitoimelle Ky-
läpirtti–hanke tarjoaa mahdollisuuden kehittää olemassa olevia palvelui-
ta ja löytää uusia tapoja vastata kuntalaisten tarpeisiin. 
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Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan 46 500 euroa, josta 
yleishyödyllisen kehittämishankkeen osuus 23 500 euroa ja investointi-
hankkeen osuus 23 000 euroa. 

   
Ehdotus vs. hallintojohtaja 

 
Kunnanhallitus päättää hakea leader-rahoitusta Leader Tunturi-Lapilta 
Kyläpirtti-hankkeelle seuraavasti: 

 
– haetaan 90 %:n leader-rahoitusta yleishyödylliseen kehittämis-
hankkeeseen, jonka budjetti on 23 500 euroa ja hankeaika 1.4.2018 – 
31.12.2018.  

 
– haetaan 65 %:n leader-rahoitusta investointihankkeeseen, jonka bud-
jetti on 23 000 euroa ja hankeaika 1.6.2018 – 31.12.2018.  

 
Hankehakemukseen voidaan tehdä tarpeellisia muokkauksia vielä en-
nen hakemuksen lähettämistä kunnanjohtajan suostumuksella. 

 
Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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70 § 
Muut asiat 
Sivistystoimenjohtajan viran haettavaksi julistaminen 
 

Kunnanhallitus myönsi 19.2. sivistystoimenjohtaja Paula Vilamaalle 
eron virastaan 1.9.2018 alkaen ja saattoi asian tiedoksi kunnanvaltuus-
tolle 26.2. 

 
Hallintosäännön 25 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan, hal-
lintojohtajan, sivistystoimenjohtajan, sosiaalijohtajan ja teknisen johtajan 
valinnasta. Hallintosäännön 24 §:ssä todetaan, että viran tai virkasuh-
teen, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi hallitus. 
 

 Ehdotus vs. hallintojohtaja 
Kunnanhallitus päättää julistaa sivistystoimenjohtajan viran haettavaksi 
toistaiseksi voimassaolevana virkasuhteena. Virka täytetään 1.8.2018 
alkaen. 
 
Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkin-
toa, asetuksen 986/1998 mukaista rehtorin kelpoisuutta ja kunnallishal-
linnon ja -talouden tuntemusta sekä kokemusta sivistystoimesta. Viran 
palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja koeaika on 6 kuukautta. 

 
 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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71 § 
Muut asiat 
Täyttölupa sosiaalityöntekijän virkaan 
Dnro 47/19.3.2018 

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. 
 
Vs. sosiaalijohtaja Eeva Maarit Valkama on 19.3. toimitetulla kirjeellä 
anonut kunnanhallitukselta lupaa julistaa haettavaksi ja täyttää sosiaali-
työntekijän viran. Nykyinen sosiaalityöntekijä on irtisanoutunut viras-
taan. 

 
 Ehdotus vs.hallintojohtaja 

Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan sosiaalityöntekijän virkaan. 
 
 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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72 § 
Muut asiat 
Sosiaalityöntekijän palkkaus 
Dnro 47/19.3.2018 

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. 
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73 § 
Muut asiat 

  Hallitus keskusteli laajasti keskuskeittiöön liittyvistä asioista. 

 

 

74 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitteenä nro 11. 

 

 

 

 



 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

Kokouspäivämäärä Liite 

 
19.3.2018  11 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 54–55, 59, 63–64, 68, 70–74 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  56–58, 60–62, 65, 67, 69 
 

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

littamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

  
  
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  56–58, 60–62, 65, 67, 69 
 

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 

66 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika  päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 

 
 
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 se-

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

kamisen 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 hallin-

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

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oi-

kaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan vii-

meinen 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.  

 


