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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 28.5.2018 klo 17.00–18.15   
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Katja Muotka  ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Katri Rantakokko pöytäkirjanpitäjä 
  
 
Poissa – 
 
Laillisuus ja päätös-  
valtaisuus todettiin (147 §) 
 
Asiat 147–161 § 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus  
ja varmennus 

Anne-Mari Keimiöniemi  Katri Rantakokko 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 4.6.2018, kunnantalo 
 
 
 
 Jukka Korhonen  Katja Muotka 
 
 
Pöytäkirja on ollut ti 5.6.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville ti 5.6.2018 
 
 
 
 Katri Rantakokko 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

§ Asia      

 

147 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

148 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

149 § Kaavoituskatsaus 2018 

150 § Kaavoitustaksa 

151 § Keskustan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vireilletulo 

152 § Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän nimeäminen 

153 § Hallintosuunnittelijan toimen täyttäminen 

154 § Kuntarahoitus Oyj:n maanvuokrasopimus 

155 § Sivistystoimen täyttöluvat 

156 § Lomarahan vaihtaminen vapaaksi 

157 § Asunto Oy Kulleron vuokrasopimusten siirto 

158 § Asunto Oy Kulleron vuokrien tarkistus 

159 § Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

160 § Muut asiat 

161 § Kokouksen päättäminen 
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147 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten 
kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voi-
massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 
koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-
mielimissä (90 §).  

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

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

Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsutaan 
koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen 
kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekut-
sumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laa-
ditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuute-
tuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusväli-
neille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta kunnan verkkosivuil-
la. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan kun-
nan verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 21.5.2018 ja esityslista 23.5.2018 sähköpostit-
se. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Katri Rantakok-
ko toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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148 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

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

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Korhonen ja Katja Muotka. 
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149 § 
Kaavoituskatsaus 2018 
   

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran 
vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä 
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merki-
tykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-
asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut sellaiset 
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtö-
kohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 
 
Kaavoituskatsauksesta tulee tiedottaa sen tarkoituksen kannalta sopivalla 
tavalla ja kaavoitusviranomaisena toimii kunnanhallitus. 
 
Kaavoituskatsaus on laadittu hallinto- ja teknisellä osastolla vuodelle 2018. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kaavoituskatsauksen 
(liite nro 21). 

  
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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150 § 
Kaavoitustaksa 
Dnro 170/28.10.2016 
 
– Kunnanhallitus 21.11.2016, 238 § 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan, jos asemakaava tai sen muu-
tos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -
haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja 
käsittelystä aiheutuneet kustannukset.  
 
Kunnalla ei ole kaavoitustaksaa ja tekninen lautakunta esittää 27.10.2016 
kokouksessaan, että sellainen otetaan käyttöön. Lautakunnan esityksessä 
todetaan, että kustannukset muodostuvat karttojen ja asiakirjojen laatimi-
sesta hallinnollista käsittelyä varten ja taksa määräytyisi seuraavasti: 
 

Maanomistajalta perittävä korvaus asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta 
 

1. Yhtä tonttia laajennetaan tai tonttia koskevia määräyksiä tarkistetaan, 
mutta rakennusoikeutta ei lisätä    1 050,– 

2. Yhden tontin rakennusoikeutta lisätään   1 600,– 
3. Yhtä tonttia laajennetaan tai tonttia koskevia määräyksiä tarkistetaan ja 

lisätään rakennusoikeutta    2 600,– 
4. Muilta suuremmilta asemakaavoitukseen kuuluvilta toimenpiteiltä, joilla 

on yksityinen etu, maksu päätetään todellisten työaikakustannusten pe-
rusteella. 
Hallintotyössä maksu on 55,–/tunti, kuitenkin aina vähintään  2 000,– 
Konsultin ja pohjakartan osalta kulut peritään todellisten kustannusten 
mukaan. 

5. Kunta voi luopua 1–4 kohtien mukaisen korvauksen perimisestä, mikäli 
asemakaavan tai -muutoksen laadinnasta tehdään kaavoituksen käyn-
nistämissopimus ja sitä mahdollisesti seuraava sitova maankäyttöso-
pimus. 

 
Ranta-asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta perittävä korvaus 
 

6. Perusmaksu ranta-asemakaavasta tai -muutoksesta  600,– 
7. Lisäys jokaisessa kaavassa osoitetusta uudesta rakennuspaikasta 70,– 
8. Lisäys jokaisessa kaavassa osoitetusta tontin rakennusoikeuden 

lisäämisestä     40,– 
Muut maksut 
 

9. Ilmoituskulut peritään toteutuneiden kulujen perusteella lehti-
ilmoituksista ja lähetetyistä kirjeistä. 

 
Tavanomaisesta poikkeavat selvitykset tai suunnitelmat 

 
10. Asemakaavan tai -muutoksen edellyttämien ulkopuolisilta asiantuntijoil-

ta tilattavien poikkeavien selvitysten kustannukset peritään täysimää-
räisinä kaavoitusmaksun lisäksi.  
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Maksujen alentaminen 
 

11. Mikäli asemakaava tai kaavan muutos edistää rakennussuojelua tai on 
muutoin yleisen edun mukainen tai työmäärä arvioidaan kaavan laajuu-
teen nähden tavanomaista pienemmäksi, voidaan maksua alentaa 
enintään 50 %. 

 
Maksujen periminen 
 

12. Mikäli asemakaava hyväksytään, kustannukset peritään hakijalta kaa-
van tultua lainvoimaiseksi. Mikäli asemakaavaa ei hyväksytä, korvaus-
ta ei peritä.  
 
Mikäli hakija peruu kaavoitushakemuksen, häneltä peritään siihen 
mennessä kertyneet asiakirjojen laatimisesta ja käsittelystä aiheutu-
neet kustannukset seuraavasti 
– ¼ kustannuksista, jos peruutus tehdään kaavoituksen käynnistä-

miskuulutuksen julkaisemisen jälkeen ennen suunnittelun aloitta-
mista, 

– ½ kustannuksista, jos peruutus tehdään suunnitteluvaiheen kuule-
misen aikana, 

– ¾ kustannuksista, jos peruutus tehdään ennen kaavan nähtäville 
asettamista, kun ehdotuksen laatiminen on menossa, 

– täysimääräiset kustannukset, jos peruutus tehdään, kun ehdotus on 
asetettu nähtäville. 

 
Kustannusten jakaminen hakijoiden kesken 
 

13. Mikäli muutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, kaavan 
laatimiskustannuksista ja muista kuluista koostuvat kokonaiskustan-
nukset jaetaan rakennusoikeuden mukaisessa suhteessa hakijoiden 
kesken. Jakoperusteen määräävä rakennusoikeus on hyväksytyn 
asemakaavan mukainen rakennusoikeus.  

 
Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Kuntalain ja hallintosäännön mukaan valtuusto päättää palveluista ja suo-
ritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista (kuntalaki 14 ja 111 § 
sekä hallintosääntö 14 §). 

 
 Ehdotus vs. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle teknisen lautakunnan esittämän kaavoi-
tustaksan hyväksymistä. Uusi taksa tulee voimaan 1.1.2017 alkaen ja se 
muotoillaan teknisesti vastaamaan muita voimassaolevia taksoja ja mak-
superusteita. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 
— — 
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– Kunnanhallitus 28.5.2018, 150 § 
 

Kaavoitustaksaa ei ole käsitelty valtuustossa, joten sen voimaantulon 
vuoksi asiasta on päätettävä uudelleen. 
 

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Kuntalain ja hallintosäännön mukaan valtuusto päättää palveluista ja suo-
ritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista (kuntalaki 14 § ja hallin-
tosääntö 47 §). 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus esittää valtuustolle teknisen lautakunnan esittämän kaavoitustak-
san hyväksymistä. Uusi taksa tulee voimaan 1.9.2018 alkaen ja se muotoil-
laan teknisesti vastaamaan muita voimassaolevia taksoja ja maksuperus-
teita.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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151 § 
Keskustan osayleiskaavan käynnistäminen,  
osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vireilletulo 
Dnro 93/21.5.2018 
 

Valtuusto hyväksyi 24.11.2014 § 47 osayleiskaavan laatimisen kuntakes-
kuksen alueelle ja hallitus 23.4.2018 § 117 kaavan laatijaksi FCG Suunnit-
telu ja Tekniikka Oy:n. 

Kuntakeskuksen alueella ei ole yleiskaavaa ja maankäyttöä ohjaavat val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava sekä voimassaole-
vat asemakaavat.  

Kaavanlaatijalta on 21.5.2018 saatu osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(OAS), jossa todetaan, että työn tavoitteena on  

 laatia kuntakeskuksen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä ohjaa-
va yleiskaava selvityksineen sekä  

 Muonion kunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden kasvattaminen aluei-
denkäytön näkökulmasta.  

Osayleiskaavassa suunnitellaan alueiden käyttötarkoitukset pääpiirteis-
sään, alueiden mitoitus, liikenneverkko, suojelutarpeet ja kehittymistä ku-
vaavat ohjeelliset merkinnät. 

Suunniteltu osayleiskaava-alue on kokonaisuudessaan Muonion kunnan 
alueella rajautuen lännessä Muonionjokeen, Harrinivan eteläpuolelta Ous-
tajärven ja Isolompolon kautta pohjoiseen Keinovuomanmaahan.  

Alueen pinta-ala on noin 15 k-m2 ja alueella on vireillä asemakaavoituksia, 
mutta yleis- tai ranta-asemakaavoja ei.  

Kaavahanketta varten laaditaan tarvittavat selvitykset, mm. elinkeinoselvi-
tys, arkeologinen selvitys, maaperä- ja pilaantuneiden maa-alueiden selvi-
tys, Natura-tarveharkinta-arviointi sekä maisema- ja taajamakuvaselvitys.  

Kaavahankkeen alkuvaiheessa ennen luonnosaineiston nähtäville asetta-
mista pidetään yleisötilaisuus ja niitä järjestetään kaavoitusprosessin ede-
tessä. 

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 20 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia 
alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvon-
nasta alueellaan. 35 §:ssä todetaan, että yleiskaavan tarkoituksena on 
kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen 
ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava voidaan laa-
tia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.  
Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan 
tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun se-
kä rakentamisen ja myyn maankäytön perustaksi. 



Muonion kunta   Esityslista/  11/2018     197 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    28.5.2018 
 
 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan laatimisen, ja kunnanhallituksen johto-
säännön mukaan hallitus toimii kaavoitusviranomaisena.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.5.2018 toimitetaan esityslistan 
ohessa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus käynnistää osayleiskaavahankkeen, kuuluttaa osayleiskaa-
van vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.  

Kaavan laatimista ohjaavaan ryhmään nimetään valtuuston puheenjohta-
jisto, kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan puheenjohtajat sekä kun-
nanjohtaja, hallintosuunnittelija ja tekninen johtaja.  

Päätös Hallitus totesi, että mahdollisiin esteellisyyksiin tulee kiinnittää huomiota 
kaavoitusprosessin aikana asian sujuvan etenemisen takaamiseksi. 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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152 § 
Lapin työllistymistä edistävän monialaisen  
yhteispalvelun johtoryhmän nimeäminen 
Dnro 84/3.5.2018 
 

Valtioneuvoston asetuksen (1377/2014) mukaan Työ- ja elinkeinotoimisto 
asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman monialaisen yh-
teispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kunti-
en ja Kansaneläkelaitoksen kanssa johtoryhmien lukumäärästä ja toimi-
alueesta.  
 
Lapin kunnat, Kela ja Työ- ja elinkeinotoimisto päättivät 26.2.2015 perus-
taa Lappiin yhden monialaista yhteispalvelua tarjoavan verkoston. Lapin 
TE-toimisto asetti johtoryhmän esitysten perusteella ajalle 1.7.2015–
31.12.2018. 
 
Koska nykyisen johtoryhmän jäsenten toimiaika päättyy 31.12.2018, TE-
toimisto pyytää Lapin kuntia, KELAa sekä TE-toimistoa nimeämään jä-
senensä ja heille varajäsenet työllistymistä edistävän monialaisen yhteis-
palvelun johtoryhmään ajalle 1.1.2019–31.12.2021 tai enintään maakunta-
uudistuksen voimaan tuloon saakka.  
 
Kuluvalla kaudella kunnan edustajana johtoryhmässä on toiminut hallinto-
johtaja ja varalla yksilövalmentaja.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus nimeää edustajaksi Lapin työllistymistä edistävän monialai-
sen yhteispalvelun johtoryhmään hallintojohtajan ja varalle yksilövalmenta-
jan. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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153 § 
Hallintosuunnittelijan toimen täyttäminen 

Dnro 89/15.5.2018 

– Kunnanhallitus 14.5.2018, 129 § 

Kunnan on valmistauduttava tuleviin uudistuksiin kehittämällä organisaatio- 
ja hallintorakenteensa sekä toimintamallinsa sellaisiksi, että se pystyy huo-
lehtimaan uudenlaisen kunnan tehtävistä. Maakuntauudistukseen valmis-
tautuminen ja kunnan hallinnon ajantasaistaminen vaativat lisätyövoiman 
rekrytoimista hallinto-osastolle.  

Kunnanjohtaja on käynyt keskusteluja hallituksen kanssa hallintosuunnitte-
lijan toimen perustamisesta määräaikaisesti vuoden 2019 loppuun saakka. 
Hallintosuunnittelijan pääasialliset työtehtävät olisivat kunnanhallituksen ja 
valtuuston asioiden valmisteluun, pöytäkirjojen laatimiseen sekä kunnan 
koko hallinnon suunnitteluun ja ohjeistukseen liittyvät tehtävät. Keskeisenä 
tehtävänä hallintosuunnittelijalla olisi myös asiakirjahallinnan, asianhallin-
nan ja arkistotoimen kehittäminen nykyaikaiseksi, muun muassa asianhal-
lintaohjelman käyttöönoton myötä. Hallintosuunnittelijan tehtävänä olisi tu-
kea kaikkien osastojen valmistautumista tuleviin muutoksiin.  

Hallinto-osaston määräaikaisen toimistosihteerin työsuhde päättyy 
31.5.2018, hänet on valittu sosiaaliosaston määräaikaiseksi toimistosihtee-
riksi 1.9.2018 alkaen. 

Suunniteltu hallintosuunnittelijan tehtävänkuvaus toimitetaan hallitukselle 
ennen kokousta. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus perustaa määräaikaisen hallintosuunnittelijan toimen 
31.12.2019 saakka.  
 
Kunnanhallitus julistaa hallintosuunnittelijan toimen haettavaksi ja 1.6.2018 
alkaen täytettäväksi. Hakuvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkea-
koulututkinto.  Eduksi lasketaan kokemus kunnallishallinnosta sekä vas-
taavista hallinnollisista tehtävistä. 
 
Hallintosuunnittelijan tehtäväkohtainen palkka on 3 400 euroa kuukaudes-
sa, jonka lisäksi maksetaan määräaikaisuuden ajalta 200 euron rekrytointi-
lisää kuukaudessa. 
 
Lisäksi hallitus nimeää rekrytointiryhmän, johon kuuluvat kunnanjohtaja ja 
hallituksen puheenjohtaja. 

 
Päätös Matti Pinola ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui tämän asi-

an käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian aikana toimi kunnan-
johtaja Lasse Peltonen. 

 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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— — 

 
– Kunnanhallitus 28.5.2018, 153 § 

 
Hakuilmoitus julkaistiin mol.fi-sivustolla, kunnan verkkosivuilla ja ilmoitus-
taululla. Määräaikaan 22.5.2018 klo 14 mennessä saapui kaksi hakemus-
ta. Molemmat hakijoista täyttävät kelpoisuusedellytykset. 
 

 Kunnan säännöt 
 

Hallintosäännön 25 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan-, hallinto-, sivis-
tystoimen-, sosiaali- ja teknisen johtajan valinnasta. Hallitus päättää mm. 
hallintosihteerin ja yleishallinnon toimistohenkilöstön, elinkeino- ja maaseu-
tuhallinnon, atk-henkilöstön, taloussihteerin, ruokahuollon ja työpajan hen-
kilöstön valinnasta. 
 
Yhteenveto hakijoista toimitetaan esityslistan ohessa. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus valitsee hallintosuunnittelijan määräaikaiseen toimeen 
31.12.2019 saakka Matti Pinolan.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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154 § 
Kuntarahoitus Oyj:n maanvuokrasopimus 
 

Kunnanvaltuusto päätti 14.5. hyvinvointikeskuksen rahoitusmuodoksi lea-
sing-rahoituksen ja hallitus valitsi rahoittajaksi 15.5. Kuntarahoitus Oyj:n. 
Leasing-rahoitusta varten tulee tehdä maanvuokrasopimus kunnan ja ra-
hoittajan välillä. Kuntarahoitus Oyj vuokraa kunnalta tontin, jolle hyvinvoin-
tikeskus rakennetaan.  
 
Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun 
tarkoittamalla tavalla hyvinvointikeskuksen rakennuspaikaksi. Vuokra-aika 
on 40 vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta. Vuotuinen vuokra maksetaan 
kesäkuun 30. päivään mennessä ja se on sidottu elinkustannusindeksiin. 
Perusindeksinä on vuoden 2017 indeksiluvun keskiarvo 1927. Tarkistusin-
deksi on laskutusvuotta edeltäneen vuoden keskiarvoindeksi. 
 
Laadittu maanvuokrasopimus toimitetaan hallitukselle ennen kokousta. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Kuntarahoitus Oyj:n välillä laaditun 
maanvuokrasopimuksen hyvinvointikeskuksen rakennuspaikasta.  
 
Lisäksi hallitus valtuuttaa hallinto-osaston tarvittaessa tekemään pieniä 
tarkennuksia sopimukseen. 
 
Sopimus allekirjoitetaan, kun valtuuston päätös (14.5.2018 11§) hyvinvoin-
tikeskushankkeen toteuttamisesta on saanut lainvoimaisuuden. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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155 § 
Sivistystoimen täyttöluvat 
Dnro 94/21.5.2018 
 

Kunnanvaltuuston 24.11.2014 hyväksymässä ja 14.12.2015 tarkistamassa 
talouden tasapainottamissuunnitelmassa on eräitä yleisiä periaatteita. 
Henkilöstöasioihin sisältyy virkojen ja toimien täyttämiseen ja yli kolmen 
kuukauden mittaisiin sijaisuuksiin tarvittava kunnanhallituksen lupa. Suun-
nitelmassa todetaan, että taseen alijäämän kattamistavoitteen saavuttami-
seksi käyttötalousmenoja tulee karsia ja mikäli talousarviossa ei pysytä, 
kunta varautuu lomauttamaan henkilöstön kahden viikon ajaksi. 
 
Vs. sivistystoimenjohtaja on 21.5. saapuneella kirjeellä anonut kunnanhalli-
tukselta lupaa julistaa haettavaksi ja täyttää seuraavat tehtävät irtisanou-
tumisten vuoksi: 
 
– Erityisopettajan virka toistaiseksi peruskouluun 1.8.2018 alkaen 
– Osa-aikainen lastenhoitajan toimi varhaiskasvatukseen (50 % työaika) 
toistaiseksi 1.9.2018 alkaen  
 
Talousarvioon on varattu määräraha molempiin tehtäviin kuluvalle  
vuodelle. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan erityisopettajan virkaan ja osa-
aikaiseen lastenhoitajan toimeen. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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156 § 
Lomarahan vaihtaminen vapaaksi 
 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimukseen on ensimmäistä kertaa 
lisätty liite määräaikaisesta sopimusmääräyksestä lomarahan vaihtamises-
ta lomarahavapaaksi (KVTES 2018–2019, liite 15).  

KVTES:issä todetaan, että mikäli lomarahaa koskevista määräyksistä halu-
taan paikallisesti poiketa esimerkiksi tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuus 
vaihtaa lomaraha vapaaksi, järjestely edellyttää aina paikallisen virka- ja  

työehtosopimuksen tekemistä.  

Henkilöstökoordinaattori on käynyt neuvotteluja pääsopijajärjestöjen kans-
sa ja laatinut sopimuksen liitteen 15 käyttöönottamisesta ja soveltamisesta. 
Sopimuksen mukaan lomanmääräytymisvuosilta 2017–2018 ja 2018–2019 
maksettava lomaraha tai osa siitä voidaan antaa vastaavana vapaana. 
Sopimuksessa säännökset menettelytavoista ja soveltamisesta ovat 
KVTES:in liitteen 15 mukaisia. 

Pääsopijajärjestöistä JHL ry, Jyty ja Tehy ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä 
liitteen 15 käyttöönoton ja esitetyn sopimuksen. Super ja Juko ovat ilmoit-
taneet, etteivät hyväksy sopimusta sellaisenaan.  

Kunnassa on käytetty mahdollisuutta lomarahan vaihtamiseen vapaaksi. 
Ammattijärjestöt eivät ole allekirjoittaneet aiemmin paikallista sopimusta, 
mutta vaihtoa on toteutettu henkilökohtaisin sopimuksin. Vuonna 2016 lo-
marahavapaita käytettiin 47 kertaa (101 työpäivää) ja 2017 93 kertaa (250 
työpäivää).  Lomarahavapaiden perusteella ei ole ollut lupaa palkata sijai-
sia. 

Sopimus ja KVTES:in 2018–2019 liite 15 toimitetaan esityslistan oheisma-
teriaalina.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy paikallisen sopimuksen KVTES:in 2018–2019 liit-
teen 15 käyttöönottamisesta lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi.  

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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157 § 
Asunto Oy Kulleron vuokrasopimusten siirto 
Dnro 81/26.4.2018 

Asunto Oy Kullero on kokonaan kunnan omistama vuokataloyhtiö ja yhtiön 
hallitus päätti 10.4.2018 § 10 siirtää kaikki vuokrasopimukset kunnalle.  

Perusteena on asunto-osakeyhtiölain § 2, jonka mukaan asunto-
osakeyhtiön jokainen osake tuottaa yksin tai toisten osakkeiden kanssa oi-
keuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yh-
tiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä.  

As Oy Kullero ei hallitse huoneistoja eikä voi päättää niiden vuokraamises-
ta. Huoneistoja hallitsee kunta, joka omistaa huoneistojen hallintaan oike-
uttavat osakkeet. As Oy Kullero laskuttaa kunnalta yhtiövastikkeen, joka on 
vuokran suuruinen. 

Yhtiön hallitus päätti myös 11 §:ssä korottaa 1.6.2018 alkaen Asunto Oy 
Kulleron yhtiövastikkeita 0,20 euroa/m2/kk.. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Asunto Oy Kulleron vuokrasopimusten 
siirron ja yhtiövastikkeen korotuksen. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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158 § 
Asunto Oy Kulleron vuokrien tarkistus 
Dnro 81/26.4.2018 

Asunto Oy Kulleron hallitus päätti 10.4.2018 siirtää kaikki vuokrasopimuk-
set kunnalle ja korottaa 1.6.2018 alkaen yhtiövastiketta 0,20 euroa/m2/kk. 
Asunto Oy Kullero laskuttaa kunnalta yhtiövastikkeen, joka vastaa asuk-
kaiden maksamaa vuokraa.  

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Vuokranantajan on ennen korotetun vuokran voimaantuloa kirjallisesti il-
moitettava vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantuloajankohta (Laki 
asuinhuoneiston vuokraamisesta 27 §). 

Hallintosäännön 47 §:n mukaan maksuista ja niiden yksityiskohtaisista pe-
rusteista päättää hallitus. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus korottaa Asunto Oy Kulleron vuokria 0,20 euroa/m2/kk 
1.8.2018 alkaen. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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159 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 

Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisen tilanteen, mm. 

- kunnallisjohdon seminaarin anti 23.–24.5. Tampereella  
- talouden toteutuma 1–3/2018 
- vs. sosiaalijohtaja jatkaa virassaan 17.6.2018 saakka 
- iltakoulu valtuutetuille ja sosiaalilautakunnan jäsenille palveluasumisen 

järjestämisen suunnittelusta pe 15.6.2018 klo 17–19. 

Päätös  Hallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

160 § 
Muut asiat Hallitus totesi seuraavat tapahtumat, joihin toivottiin luottamushenkilöiden-

kin  osallistumisia 
- Uusi Lappi -kuntakierros pe 1.6.2018 kunnan eri toimipisteissä 
- sosiaalijohtajan läksiäiset pe 1.6.2018 Kielassa 
- Muonion ja Kolarin Luonto ry järjestävät 7.6.2018 klo 13 alkaen talkoot 

lintutornin kunnostamiseksi. 
 

161 § 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

Valitusosoitus on liitteenä nro 22. 



Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 28.5.2018  22 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 147–151,155,157,159–161 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät   152–154,156,158 
 

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  152–154,156,158 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, telefax 

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

 
 

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

taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
  



 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

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

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

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 

myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

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

 
Kunnallisvalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
  

 
Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika  päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
    

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta 

lukuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

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

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

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

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

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

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

joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

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

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

alkamisen ajankohdasta. 

  



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

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

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

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 

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

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

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

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

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

/valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki 

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

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1)
 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  


