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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 11.6.2018 klo 15.00–17.46 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Katja Muotka  jäsen 
 Ulla-Maija Kangosjärvi varajäsen (Jukka Korhosen tilalla) 
 Anneli Kuortti ” (Sakari Silénin tilalla) 
 Pirkko M. Rauhala ” (Heikki Pöyskön tilalla) 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  hallintosuunnittelija, pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa  Sakari Silén  varapuheenjohtaja 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (162 §) 
 
Asiat 162–188 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 18.6.2018, kunnantalo 
 
 
 
 Anneli Kuortti  Pirkko M. Rauhala 
 
Pöytäkirja on ollut ti 19.6.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville ti 19.6.2018 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

§ Asia      

 

162 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

163 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

164 § Kuntastrategian hyväksyminen 

 

165 § Muonion Melojat ry:n lainahakemus 

 

166 § Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen 

 

167 § Sosiaalijohtajan viran täyttäminen 

 

168 § Lisämääräraha Midnight Sun Hike –matkailukonseptin pilotointiin 

 

169 § Investointimäärärahojen siirto 

 

170 § Kuntien välinen yhteistyö ympäristönsuojelun osalta 

 

171 § Koulukeskuksen kameravalvonta 

 

172 § Ravitsemispäällikön viran täyttäminen 

 

173 § Anomus kiinteistöveron alentamiseksi tai poistamiseksi 

 

174 § Kiinteistöverosta vapauttaminen, Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry 

 

175 § Kiinteistöverosta vapauttaminen, Kerässiepin kyläyhdistys ry 

 

176 § Asevelvollisten kutsunnat 

 

177 § Asiakirjoja tiedoksi 

 

178 § Kunnanhallituksen otto-oikeus 

 

179 § Työterveyshuollon sopimuksen optiovuoden käyttäminen 

 

180 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen 

 

181 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä (30.1.2017 36 §) 
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182 § Kilpimellan ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe 

 

183 § Visannon ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe 

 

184 § Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe 

 

185 § Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksen luonnos 

 

186 § Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

 

187 § Muut asiat 

 

188 § Kokouksen päättäminen 
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162 § 
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 4.6.2018 ja esityslista 6.6.2018 sähköpostitse. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti Pinola 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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163 § 
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 Hallitus valitsi tarkastajiksi Anneli Kuortin ja Pirkko M. Rauhalan. 
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164 § 
Kuntastrategian hyväksyminen 
Dnro 107/1.6.2018 
   

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuus-
to päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kun-
tastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

 
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;  
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 
4) omistajapolitiikka; 
5) henkilöstöpolitiikka; 
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 

 
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tule-
vista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtä-
vien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutu-
misen arviointi ja seuranta. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran 
valtuuston toimikaudessa. 
 
Kuntastrategiaa on laadittu viimeisen vuoden aikana yhteistyössä BDO 
Oy:n kanssa. Kuntastrategia on syntynyt kuntalaiskyselyn ja järjestettyjen 
keskustelutilaisuuksien pohjalta. 
 
Strategia on otsikoitu ”Kuntastrategia 2025 - Luonnostaan vastuullinen, ai-
dosti avoin ja onnellinen Muonio” ja keskeisiksi arvoiksi on nostettu yrittä-
jäystävällisyys, yhteistyökykyisyys, kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus. 
Painopistealueina on, että elinvoima vahvistuu kestävästi, kuntatyö siirtyy 
uuteen aikaan ja elämme onnellista arkea. Kuntastrategia sisältää lisäksi 
valtuustokaudelle 2017 – 2021 toimenpiteitä, joilla voidaan toteuttaa ase-
tettuja tavoitteita. 
 
Strategiaa on tarkoitus toteuttaa muun muassa kunnan talousarvion ja – 
suunnitelman avulla. Tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan tarkemmat 
suunnitelmat kuluvalla valtuustokaudella. Tavoitteiden toteutumista ja stra-
tegian onnistumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen 
yhteydessä ja Muonio-foorumissa. Strategiaa päivitetään tarvittaessa, mut-
ta ainakin uuden kunnanvaltuuston aloittaessa toimikautensa. 
 
Laadittu kuntastrategia toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy laaditun kuntastrate-
gian. 
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Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anneli Kuortti  Pirkko M. Rauhala 



Muonion kunta   Esityslista/  12/2018     214 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    11.6.2018 
 
 
165 § 
Muonion Melojat ry:n lainahakemus 
Dnro 102/28.5.2018 
 

Muonion Melojat ry hakee lainaa esiselvityshankkeen rahoittamiseksi. Yh-
distys on hakenut Leader Tunturi-Lapilta rahoitusta AALTO-hankkeeseen, 
jonka tavoitteena on selvittää mahdollisuudet toteuttaa ja laatia alustavat 
suunnitelmat surffiaallon rakentamiseksi keskustan läpi virtaavan Jerisjoen 
kosken kohdalle. Toteutuessaan surffiaalto elävöittää keskustaa, luo har-
rastepaikan vesiurheilun harrastajille, tarjoaa mahdollisuuden tapahtumien 
ja kilpailujen järjestämiseen sekä tukee kunnan yritystoimintaa. Hanke liit-
tyy myös kunnan uuteen strategiaan kehittää keskustasta vetovoimainen ja 
elinvoimainen taajama sekä yleiskaavan laatimiseen, jossa suunnitellaan 
keskustaan yrittämisen ja asumisen lisäksi alueita virkistyskäyttöön. 

 
Hankkeen arvioidaan päättyvän kesällä 2019 ja sen budjetti on 24 870 eu-
roa. Leader rahoitus kattaa kustannuksista 90 % ja 10 % suoritetaan tal-
kootyöllä.  

 
Hankkeiden toteuttamisessa syntyviin kustannuksiin haetaan tukipäätök-
sen mukaisesti myönnetty rahoitus jälkikäteen. Muonion Melojat ry:n kas-
satilanne ei mahdollista hankkeen rahoittamista ja tämän vuoksi yhdistys 
hakee kunnalta korotonta lainaa 17 445 euroa kertatakaisinmaksulla siihen 
saakka, kun viimeinen maksuerä on saatu rahoittajalta hankkeen päättymi-
sen jälkeen. 

 
 Kunnan säännöt 
 

Hallintosäännön 46 §:n mukaan hallitus päättää lainan ottamisesta ja an-
tamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä perusteita. Lainan antamista 
koskeva periaate on hyväksytty valtuuston kokouksessa 31.1.2013 § 14. 
Lainan antamiseen suhtaudutaan varauksellisesti ja muutoksista pääte-
tään talousarvion käsittelyn yhteydessä, myös mahdollisista tilapäislainois-
ta kunnan tytäryhtiöille, muutoin antolainat ratkaistaan tapauskohtaisesti. 

 
Kunnanvaltuusto on myöntänyt yksittäisiä lainoja eri hankkeisiin, mutta 
kunta ei ole luotonantaja. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 17 445 euron lainan 
Muonion Melojat ry:lle, mikäli Leader Tunturi-Lappi myöntää rahoituksen 
AALTO-hankkeelle. Lainaehdoista päättää kunnanhallitus.  

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

 
 
  Anneli Kuortti  Pirkko M. Rauhala   
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166 § 
Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen  
Dnro 76/20.4.2018 
 
– Kunnanhallitus 19.3.2018, 70 § 
 

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

 
Hallintosäännön 25 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan, hallinto-
johtajan, sivistystoimenjohtajan, sosiaalijohtajan ja teknisen johtajan valin-
nasta. Hallintosäännön 24 §:ssä todetaan, että viran tai virkasuhteen, jo-
hon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi hallitus. 
 

 Ehdotus vs. hallintojohtaja 
Kunnanhallitus päättää julistaa sivistystoimenjohtajan viran haettavaksi 
toistaiseksi voimassaolevana virkasuhteena. Virka täytetään 1.8.2018 al-
kaen. 
 
Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, 
asetuksen 986/1998 mukaista rehtorin kelpoisuutta ja kunnallishallinnon 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. 
— — 
 
– Kunnanhallitus 21.5.2018, 144 § 
 

Sivistystoimenjohtajan toistaiseksi voimassaoleva virkasuhde on ollut julki-
sesti haettavissa 20.4.–15.5.2018. Määräaikaan mennessä virkaa haki viisi 
henkilöä. 
 
Kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat 
tutustuneet hakemuksiin ja yksimielisesti todenneet, että viran hakuaikaa 
jatkettaisiin 1.6.2018 saakka, jotta saataisiin lisää hakuehdot täyttäviä haki-
joita. 
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen 
ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää haku-
ajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä 
jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainitta-
va, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. 

 
Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää jatkaa sivistystoimenjohtajan toistaiseksi voimassa 
olevan virkasuhteen hakuaikaa 1.6.2018 saakka. Aiemmin toimitetut ha-
kemukset otetaan valmistelussa huomioon. 
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Lisäksi hallitus nimeää rekrytointiryhmän, johon kuuluvat kunnanjohtaja, 
hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, henkilöstökoordinaat-
tori ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
 
– Kunnanhallitus 11.6.2018 
 

Sivistystoimenjohtajan toistaiseksi voimassaolevan virkasuhteen jatkettu 
hakuaika on päättynyt 1.6.2018. Määräaikaan mennessä virkaan haki ai-
emmin hakeneiden lisäksi 4 hakijaa. Yhteensä hakijoita on 9, kun aiem-
massa vaiheessa hakeneiden hakemukset otetaan huomioon. Hakemuk-
sen jättäneistä yksi ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia. 
 
Kunnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja 
henkilöstökoordinaattori ovat haastatelleet Tuomas Karjalaisen, Päivi Kaa-
resvirran, Merikki Lapin, Virpi Veskoniemen ja Marja Kivekkään 
4.-5.6.2018.  
 
Haastatteluryhmä on esittänyt tekemänsä vertailun pohjalta yksimielisesti, 
että koulutuksen, tehtävän kannalta olennaisen työkokemuksen, haastatte-
lussa saadun vaikutelman ja henkilökohtaisien ominaisuuksien perusteella 
virkaan valittaisiin Virpi Veskoniemi, ensimmäiselle varasijalle Merikki Lap-
pi ja toiselle varasijalle Marja Kivekäs. 
 
Yhteenveto hakijoista toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sivistysjohtajan toistai-
seksi voimassaolevaan virkasuhteeseen Virpi Veskoniemen 1.8.2018 al-
kaen. Ensimmäiselle varasijalle valitaan Merikki Lappi ja toiselle varasijalle 
Marja Kivekäs. 
 
Palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja on 4300 euroa kuukaudes-
sa 1.8.2018 alkaen. Lisäksi maksetaan rekrytointilisänä 200 euroa kuu-
kaudessa 31.12.2018 saakka. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden 
koeaikaa. 
 
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan.  

 
Päätös Ulla-Maija Kangosjärvi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsitte-

lyn ajaksi. 
 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  

 
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

 

  Anneli Kuortti  Pirkko M. Rauhala 
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167 § 
Sosiaalijohtajan viran täyttäminen 
Dnro 95/17.5.2018 
 
– Kunnanhallitus 14.5.2018, 128 § 
 

Sosiaalijohtaja on 27.4.2018 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut irtisanoutu-
vansa sosiaalijohtajan virasta. Virka on tarpeen julistaa haettavaksi. 

 
Hallintosäännön 25 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan, hallinto-
johtajan, sivistystoimenjohtajan, sosiaalijohtajan ja teknisen johtajan valin-
nasta. Hallintosäännön 24 §:ssä todetaan, että viran tai virkasuhteen, jo-
hon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi hallitus. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää julistaa sosiaalijohtajan viran haettavaksi toistai-
seksi voimassaolevana virkasuhteena. Virka täytetään mahdollisimman 
pian. 
 
Virkaan valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä anne-
tun lain (817/2015) 7 §:n mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Tehtä-
vän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista sosiaalityön käy-
tännön kokemusta, kehittävää työotetta ja riittävää esimies- ja johtamisko-
kemusta. 
 
Viran palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja koeaika on 6 kuu-
kautta. 
 
Lisäksi kunnanhallitus nimeää rekrytoinnista vastaavan työryhmän. 

  
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi rekrytoinnista vastaavaan 

työryhmään kunnanjohtajan, vs.sosiaalijohtajan, henkilöstökoordinaattorin 
ja Sakari Silénin. 

— — 
 
– Kunnanhallitus 11.6.2018 
 

Sosiaalijohtajan toistaiseksi voimassaoleva virkasuhde on ollut julkisesti 
haettavana 17.5.–1.6.2018. Hakuaikaan mennessä hakemuksen jätti kaksi 
hakijaa, jotka molemmat täyttivät viran hakuvaatimukset. Toinen hakijoista 
ilmoitti vetävänsä hakemuksen pois.  
 
Kunnanjohtaja, vs. sosiaalijohtaja, henkilöstökoordinaattori ja sosiaalilau-
takunnan puheenjohtaja ovat haastatelleet Aira Kurtin 6.6.2018. Haastatte-
luryhmä esittää, että Aira Kurtti valitaan sosiaalijohtajan virkaan. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sosiaalijohtajan toistai-
seksi voimassaolevaan virkasuhteeseen Aira Kurtin. Viranhoito alkaa vii-
meistään 1.8.2018. 
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Palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja on 4500 euroa kuukaudes-
sa. Lisäksi maksetaan rekrytointilisänä 200 euroa kuukaudessa 
31.12.2018 saakka. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 
 
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan.  

 
 Muutettu  
 ehdotus kunnanjohtaja 

Aira Kurtti on 11.6. ilmoittanut, että ei tule ottamaan virkaa vastaan kysei-
sellä palkkauksella. Sosiaalijohtajan virkaan ei ole tällä hetkellä muita ha-
kemuksia. 
 
Kunnanhallitus päättää jatkaa sosiaalijohtajan toistaiseksi voimassa olevan 
virkasuhteen hakuaikaa 28.6.2018 saakka. Aiemmin toimitettuja hakemuk-
sia ei huomioida virkaa täytettäessä. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anneli Kuortti  Pirkko M. Rauhala 
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168 § 
Lisämääräraha Midnight Sun Hike –matkailukonseptin pilotointiin 
Dnro 104/30.5.2018 
 

Kunta lanseeraa yhdessä alueen matkailutoimijoiden kanssa kesälle 2018 
Midnight Sun Hike –matkailukonseptin. Konsepti pohjautuu Muonion luon-
tomatkailua painottavaan elinkeinostrategiaan ja rakentuu suoraan alueen 
vahvuuksien varaan. Midnight Sun Hike -konseptin idea on kannustaa alu-
een matkailutoimijoita tarttumaan kesäkauden mahdollisuuksiin ja ennen 
kaikkea houkutella alueelle lisää pohjoisen kesäluonnon eksotiikasta kiin-
nostuneita matkailijoita. Tehtävänjako on seuraava: kunta markkinoi katto-
teemaa, matkailutoimijat tuottavat ja myyvät palveluja. 
 
Konseptia pilotoidaan kesällä 2018 ja saatujen kokemusten pohjalta Mid-
night Sun Hikea lähdetään kehittämään ja laajentamaan tulevia kesiä var-
ten. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 17 000 euroa. Tuloa arvioidaan 
saatavaksi noin 6 000 euroa myyntituotteista. Hankkeeseen ei ole varattu 
määrärahaa kuluvan vuoden talousarvioon. 
 
Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset ta-
lousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutok-
sia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoit-
tamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 11 000 euron lisämää-
rärahan Midnight Sun Hike -matkailukonseptin toteuttamiseen. Lisämäärä-
raha osoitetaan yleishallinnon tehtäväalueelle. 
 
Lisämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella. 
 

Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anneli Kuortti  Pirkko M. Rauhala   
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169 § 
Investointimäärärahojen siirto 
Dnro 85/9.5.2018 
 

Tekninen lautakunta totesi 8.5.2018 kokouksessaan, että ylä- ja alakoulun 
sekä Kielan rakennusautomaatiojärjestelmän päivitys on tehtävä aiemmis-
ta suunnitelmista poiketen jo tänä vuonna. Suunnitelmia tehtäessä kävi il-
mi, että ilmastoinnin laitteet ovat oletettua huonommassa kunnossa.  

 
Arvioidut kustannukset yhtenäiskoulun osalta ovat noin 36 000 ja Kielan 
osalta noin 13 000 euroa. Rakennusautomaatiojärjestelmän päivityksen 
suunnitteluun näiden kohteiden osalta on jo käytetty 5 000 euroa. 

 
Kuluvalle vuodelle ei ole varattu määrärahaa tähän hankkeeseen. Ratsu-
tien vedenottamon rakentamiseen on varattu kuluvalle vuodelle 225 000 
euroa. Hankkeen suunnitelmien viivästymisen vuoksi se ei tule toteutu-
maan kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana.  

 
Tekninen lautakunta esittää, että Ratsutien vedenottamon rakentamiseen 
varatusta määrärahasta (8470/812) siirretään 40 000 euroa yhtenäiskoulun 
ja 14 000 euroa Kielan rakennusautomaatiojärjestelmien korjaamiseen. 

 
 Kunnan säännöt 
 

Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset ta-
lousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä 
myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ratsutien vedenottamon rakenta-
miseen varatusta määrärahasta (8470/812) siirretään 40 000 euroa yhte-
näiskoulun ja 14 000 euroa Kielan rakennusautomaatiojärjestelmien kor-
jaamiseen. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anneli Kuortti  Pirkko M. Rauhala 
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170 § 
Kuntien välinen yhteistyö ympäristönsuojelun osalta 
Dnro 79/24.4.2018 

 
Kunnan ympäristönsuojelutehtäviä hoitaa tekninen johtaja 10 % työpanok-
sella. Työpanos on todettu riittämättömäksi ympäristötehtävien menestyk-
sekkääseen hoitamiseen. Muonion kunnan taksassa arvioitu ympäristölu-
papäätöksen, (esim. murskausaseman) käsittelyaika on noin 50 h. Tämä 
tarkoittaa, että vuodessa ennättäisi tehdä ainoastaan kolme ympäristölu-
papäätöstä eikä aika riitä muihin ympäristösuojelun tehtäväalueiden hoi-
tamiseen. 
 
Sodankylän, Muonion, Kittilän ja Enontekiön kunnat ovat alustavasti val-
mistelleet kyseisten kuntien välistä yhteistyötä ympäristönsuojelun osalta. 
Kuntien ympäristönsuojelun viranhaltijoiden välillä järjestettiin neuvottelu 
1.3.2017 ja kuntien kesken 14.3.2017. 
 
Kuntaliitto on julkaissut 3.10.2017 yleiskirjeen, jossa Kuntaliitto kannustaa 
pieniä kuntia ja suurten kuntien viranomaisyksiköitä yhteistyöhön raken-
nusvalvonnan ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoidossa. 
 
Valmistelun pohjalta järjestettiin kuntien välillä esittely- ja keskustelutilai-
suus 21.3.2018. Neuvottelussa päätettiin, että mukana olleilta kunnilta 
pyydetään periaatepäätös valmistelun jatkamisesta sekä samalla toimite-
taan neuvottelun materiaali kirjeitse kuntiin. 
 
Sodankylän kunta on 30.4. päivätyllä kirjeellä pyytänyt Muonion kunnan-
hallitukselta periaatepäätöstä kunnan osalta siitä, ovatko edellytykset ole-
massa asian jatkovalmistelulle ja voidaanko esitettyjen neuvottelujen poh-
jalta jatkaa kuntien välisen ympäristönsuojelun yhteistyön valmistelua si-
ten, että tavoitteena on aloittaa kuntien välinen yhteistyö ympäristönsuoje-
lun osalta kuntalain 52 §:n mukaisena yhteistoiminta-alueena vuoden 2019 
alusta lukien. Vastausta pyydetään 21.6. mennessä. 
 
Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 5.6.2018 ja esittänyt kunnanhalli-
tukselle, että kunta tekisi periaatepäätöksen siitä, että jatkovalmisteluiden 
edellytykset ympäristönsuojelun yhteistyön jatkamiselle ovat olemassa. 
 

Esitys kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus tekee periaatepäätöksen, että edellytykset asian jatkoval-
mistelulle ovat olemassa ja neuvottelujen pohjalta voidaan jatkaa kuntien 
välisen ympäristönsuojelun yhteistyön valmistelua. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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171 § 
Koulukeskuksen kameravalvonta 
Dnro 53/22.3.2018 
 

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset kameravalvonnasta koulukes-
kukseen. Valvonnan tavoitteena on ehkäistä vahingontekoja, saada vas-
tuuseen mahdollisia ilkivallantekijöitä, nostaa kynnystä koulukiusaamiseen 
ja rauhoittaa koulun ympäristöä. Yhtenäiskoulun rehtorin kanssa vuonna 
2017 tehdyn arvion mukaan sisä- ja ulkovalvontaan riittänee 14 kameraa. 

 
Saadun tarjouksen mukaan kameravalvontapalvelun käyttökustannukset 
ovat n. 350 euroa kuukaudessa eli n. 4 200 euroa vuodessa. Hankinta-
vuonna kuukausihinnan lisäksi tulee maksettavaksi järjestelmän edellyttä-
mä n. 2800 euron kaapelointityö. 

 
Tekninen lautakunta esittää 20.3.2018 § 14, että kameravalvonnan hank-
kimista varten myönnetään 6 000 euron lisämääräraha koulukiinteistöille.  

 
 Kunnan säännöt  
 

Hallintosäännön 39 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimie-
limelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden 
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja ta-
louden tavoitteet. 

 
Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset ta-
lousarviovuoden aikana. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus toteaa, että talousarvion käyttötalousosassa on osoitettu 
kiinteistönhoitoon sitovan tason määräraha. Hankinta koulukeskuksen ka-
meravalvontahaan tulee toteuttaa valtuuston talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä kiinteistönhoitoon myönnetyn määrärahan puitteissa.  

 
 Päätös    Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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172 § 
Ravitsemispäällikön viran täyttäminen 
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 valitta-
valta suurtalousesimiehen tutkintoa tai vastaavaa aikaisempaa koulutusta. 
Hallituksen 8.11.2011 emännäksi valitsema henkilö on irtisanoutunut 
12.2.2018 alkaen. 
 
Hallitus käsittelee tässä kokouksessa emännän virkanimikkeen muuttamis-
ta. 
 
Hallintosäännön 24 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi 
se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Hallinto-
säännön 25 §:ssä todetaan, että hallitus päättää ruokahuollon henkilöstön 
valinnasta. 
 

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

 
Muutettu kunnanjohtaja 
ehdotus Kunnanhallitus päättää julistaa ravitsemispäällikön viran haettavaksi ja 

määräaikaisena 31.12.2018 saakka täytettäväksi. Tänä aikana selvitetään 
mahdollisuutta siirtää puhtaanapidon esimiestehtävät keskuskeittiön esi-
miehen tehtäviin sekä muuta organisaatio- ja virkarakennetta. 

 
 Hallitus nimeää lisäksi haastatteluryhmän, johon kuuluvat kunnanhallituk-

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

mään kunnanhallituksen edustajaksi Minna Back-Tolosen. 
 

— — 
 
– Kunnanhallitus 9.4.2018, 83 § 
 

Ravitsemispäällikön määräaikainen virkasuhde 31.12.2018 saakka on ollut 
julkisesti haettavana aikavälillä 8.3.–29.3.2018. Viran hakuvaatimuksena 
on ollut suurtalousesimiehen tutkinto tai vastaava koulutus. Hyödyksi on 
ilmoitettu laskettavan kokemus vastaavista ravitsemushuollon tehtävistä ja 
esimiestehtävistä sekä systemaattinen ja ennakoiva työote. Lisäksi eduksi 
on ilmoitettu laskettavan koulutus ja kokemus puhtaanapidon tehtävistä. 
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Palkkaukseksi on hakuilmoituksessa määritelty keskuskeittiön emännälle 
maksettu palkka sekä 200 euron rekrytointilisä määräaikaisuuden päätty-
miseen saakka. 
 
Hakuajan päättymiseen mennessä virkaan ei toimitettu yhtään hakemusta. 

 
 Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää jatkaa ravitsemispäällikön viran hakuaikaa. Lisäksi 
hallitus päättää aiemmasta poiketen, että ravitsemispäällikön virka täyte-
tään toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena ja hakijoille tarjotaan 
mahdollisuus esittää palkkatoiveensa. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

— — 
 
– Kunnanhallitus 11.6.2018 
 

Ravitsemispäällikön toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde on ollut julki-
sesti haettavana aikavälillä 18.4.–3.5.2018. Viran hakuvaatimuksena on ol-
lut suurtalousesimiehen tutkinto tai vastaava koulutus. Hyödyksi on ilmoi-
tettu laskettavan kokemus vastaavista ravitsemushuollon tehtävistä ja esi-
miestehtävistä sekä systemaattinen ja ennakoiva työote. Lisäksi eduksi on 
ilmoitettu laskettavan koulutus ja kokemus puhtaanapidon tehtävistä. 
 
Määräaikaan mennessä tehtävää haki kaksi henkilöä, jotka molemmat 
täyttivät hakuvaatimukset. Molemmat hakijoista haastateltiin 4.6.2018. 
Haastattelijoina toimivat hallintojohtaja, hallintosuunnittelija, toimistosihteeri 
Elli Rauhala, keittäjä Raili Mattila ja kunnanhallituksen edustaja Minna 
Back-Tolonen.  
 
Haastatteluryhmä on esittänyt tekemänsä vertailun pohjalta yksimielisesti, 
että koulutuksen, tehtävän kannalta olennaisen työkokemuksen, haastatte-
lussa saadun vaikutelman ja henkilökohtaisien ominaisuuksien perusteella 
virkaan valittaisiin Kaisa Muotka ja varalle Eija Räikkä. 
 
Yhteenveto hakijoista toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää valita ravitsemispäällikön toistaiseksi voimassa 
olevaan virkasuhteeseen Kaisa Muotkan 1.8.2018 alkaen. Varalle valitaan 
Eija Räikkä.  
 
Ravitsemispäällikön tehtäväkohtainen palkka on 2 800 euroa 1.8.2018 al-
kaen. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. 
 
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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173 § 
Anomus kiinteistöveron alentamiseksi tai poistamiseksi 
Dnro 68/10.4.2017 
 

Ylimuonion koulun myyntiä koskevat kauppakirjat on allekirjoitettu ja kaup-
pahinta kokonaisuudessaan maksettu. Kiinteistön uusi omistaja on aiem-
min anonut helpotusta kiinteistöveroon, jos kaupat kiinteistöstä (498-403-8-
33) toteutuvat. 
 
Kiinteistönomistaja perustelee anomustaan sillä, että omistajat ovat yksityi-
siä henkilöitä ja käyttävät tilaa myös yleishyödylliseen tarkoitukseen. Tar-
koituksena on tarjota mahdollisuutta käyttää tiloja erilaisten kerhojen pitä-
miseen sekä kyläläisten kokoontumiseen. Kiinteistöverohelpotusta anotaan 
kylmien ja remontoimattomien tilojen osalta eli kiinteistöveroa maksettaisiin 
aina rakennuksesta, joka on saatu valmiiksi ja käyttökelpoiseksi. Lisäksi 
kiinteistönomistaja on anonut helpotusta tontin kiinteistöverosta siten, että 
kiinteistövero maksettaisiin pelkästään käytössä olevien rakennusten osal-
ta. Vaihtoehtoisesti on esitetty, että kiinteistövero maksettaisiin pelkästään 
koko tontista siihen saakka, kunnes tilat on remontoitu. 
  
Veronkantolain 48 §:n mukaan kunta voi tehdä Verohallinnolle kunnallisve-
ron ja kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituk-
sensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta 
taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä 
47 §:ssä säädetään. Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 säilyttää kiinteistö-
verosta vapauttamisen toimivallan kunnalla vuosina 2016–2018. 
 
Veronkantolain 47 §:n mukaan Verohallinto voi hakemuksesta myöntää 
vapautuksen lain nojalla kannettavasta verosta tai maksusta sekä niiden 
viivästysseuraamuksista ja muista seuraamuksista. Vapautusta ei kuiten-
kaan voi myöntää tuloveron ennakosta eikä korkotulon lähdeverosta. Va-
pautus voi olla osittainen tai täydellinen.  
 
Vapautus voidaan myöntää: 
 
1) jos vero- tai maksuvelvollisen veronmaksukyky on sairauden, työttö-
myyden, elatusvelvollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi olennaisesti 
alentunut; 
2) jos vapautuksen myöntämiseen on verovelvollisen velkajärjestelyn 
vuoksi erityisiä syitä; tai 
3) jos veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta. 
 
Hallintosäännön (47 §) mukaan kunnanhallitus päättää vapautuksen tai 
lykkäyksen myöntämisestä kunnallis- ja kiinteistöverosta. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että se ei myönnä hakijalle alennusta tai vapautus-
ta kiinteistöverosta vaan ohjeistaa hakijaa neuvottelemaan rakennusten 
verotusarvosta Verohallinnon kanssa. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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174 § 
Kiinteistöverosta vapauttaminen, Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry 
Dnro 77/23.4.2018 
 

Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry hakee kirjeellään vapautusta kiin-
teistöverosta vuosilta 2018–2021. Kiinteistövero kuluvalta vuodelta on 
887,84 euroa. 
 
Hakemus koskee sekä asumis- että yleishyödyllisessä käytössä olevia tilo-
ja. Kiinteistön tilat jakaantuvat siten, että 53,5 % (361 m2) on asuinkäytös-
sä ja 46,5 % (314 m2) yleishyödyllisessä käytössä (kylätalo).  
 
Hakemuksessa todetaan, että ulkopuolisen käytön vähyyden takia yleisistä 
tiloista kertyneet tulot ovat jääneet hyvin pieniksi. Kyläyhdistys on remon-
toinut asunnot nro 2 ja 3. Seuraavaksi remontoidaan asunto nro 1, minkä 
jälkeen tehdään kylätalon kattoremontti. 
 
Vuokrattuna on seitsemän asuntoa, joista neljä on vanhaa. Vanhojen 
asuntojen vuokria on voitu korottaa vain indeksitarkistuksella, koska kiin-
teistökaupan yhteydessä kunnalta kyläyhdistykselle siirtyneet vuokra-
sopimukset ovat olleet uutta omistajaa sitovia (huoneenvuokralaki 37–38 
§). Tämän takia uusienkaan asuntojen vuokriin ei ole voitu tehdä voimassa 
olevista sopimuksista poikkeavia huomattavia korotuksia. 
 
Hakemukseen on liitetty viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 
kiinteistöverotuksen ilmoitusosa. Tilikauden ylijäämä ja asuntovaraus on 
varattu asunnon nro 1 remonttiin ja kattojen uusimiseen. 
 
Kokouksessaan 3.5.2010 kunnanhallitus päätti, että mm. kyläyhdistykset 
ovat sellaisia yleishyödyllisiä yhteisöjä, joille se voi myöntää vapautuksen 
kiinteistöverosta joko kokonaan tai osittain. Vapautusta haetaan vapaa-
muotoisella, perustellulla hakemuksella ja selvityksellä kiinteistöveron  
määrästä. Myöhemmin hallitus on edellyttänyt myös kopiota tilinpäätökses-
tä.  
 

Lainsäädäntö ja toimivalta 
 
Kiinteistön sijaintikunnalle maksettava vero on kiinteistöveroprosentin mu-
kainen osuus kiinteistön tai rakennuksen verotusarvosta. Kunnanvaltuusto 
ei ole määritellyt erikseen yleishyödyllisessä käytössä olevien kiinteistöjen 
kiinteistöveroprosenttia, joten kiinteistöverosta vapauttamiseen sovelletaan 
veronkantolakia (48 §). 
 
Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 säilyttää kiinteistöverosta vapauttamisen 
toimivallan kunnalla vuosina 2016–2018, joten kunta voi hakemuksesta 
myöntää joko osittaisen tai täydellisen vapautuksen kiinteistöverosta. Va-
pautus voidaan myöntää muun muassa silloin, jos verovelvollisen veron-
maksukyky on olennaisesti alentunut käytettävissä olevat tulot ja varalli-
suus huomioon ottaen elatusvelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai 
muun erityisen syyn johdosta tai jos veron periminen on muusta erityisestä 
syystä ilmeisen kohtuutonta. Muut laissa mainitut vapautusperusteet liitty-
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vät erehtymiseen verosäännösten sisällöstä tai verovelvollisen kuolemaan. 
Tuloverolain 22 § määrittelee yleishyödyllisen yhteisön. 
 
Hallintosäännön 47 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vapautuksen tai 
lykkäyksen myöntämisestä kunnallisverosta ja siten myös kiinteistöverosta. 
 

Esitys kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää Kangosjärven Kajastus ry:lle vapautuksen kiinteis-
töverosta vuodelta 2018. Muiden vuosien osalta päätökset voidaan tehdä, 
kun on päätetty säilyttääkö kunta kiinteistöverosta vapauttamisen toimival-
lan kunnalla myös jatkossa. 

 
Päätös Manu Friman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsittelyn ajaksi. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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175 § 
Kiinteistöverosta vapauttaminen, Kerässiepin kyläyhdistys ry 
Dnro 108/5.6.2018 
 

Kerässiepin kyläyhdistys ry hakee 5.6.2018 päivätyllä kirjeellä vapautusta 
vuoden 2018 kiinteistöverosta. Anomuksen ohessa on toimitettu tase ja tu-
loslaskelma vuodelta 2017. 

Kiinteistö on kyläläisten käytössä ja sitä ylläpitää yleishyödyllinen yhdistys. 
Tiloista ei peritä vuokraa. Yhdistys hakee vapautusta yhteensä 779,21 eu-
ron verosta. 

Kokouksessaan 3.5.2010 kunnanhallitus päätti, että mm. kyläyhdistykset 
ovat sellaisia yleishyödyllisiä yhteisöjä, joille se voi myöntää vapautuksen 
kiinteistöverosta joko kokonaan tai osittain. Vapautusta haetaan vapaa-
muotoisella, perustellulla hakemuksella ja selvityksellä kiinteistöveron mää-
rästä. Myöhemmin hallitus on edellyttänyt myös kopiota tilinpäätöksestä. 

Kiinteistön sijaintikunnalle maksettava vero on kiinteistöveroprosentin mu-
kainen osuus kiinteistön tai rakennuksen verotusarvosta. Kunnanvaltuusto 
ei ole määritellyt erikseen yleishyödyllisessä käytössä olevien kiinteistöjen 
kiinteistöveroprosenttia, joten kiinteistöverosta vapauttamiseen sovelletaan 
veronkantolakia (48 §). 

Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 säilyttää kiinteistöverosta vapauttamisen 
toimivallan kunnalla, joten kunta voi hakemuksesta myöntää joko osittaisen 
tai täydellisen vapautuksen kiinteistöverosta. Vapautus voidaan myöntää 
muun muassa silloin, jos verovelvollisen veronmaksukyky on olennaisesti 
alentunut käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen elatus-
velvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai muun erityisen syyn johdosta 
tai jos veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisen kohtuutonta. 
Muut laissa mainitut vapautusperusteet liittyvät erehtymiseen verosään-
nösten sisällöstä tai verovelvollisen kuolemaan. Tuloverolain 22 § määritte-
lee yleishyödyllisen yhteisön. 

Hallintosäännön (47 §) mukaan kunnanhallitus päättää vapautuksen tai 
lykkäyksen myöntämisestä kunnallisverosta ja siten myös kiinteistöverosta. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää Kerässiepin kyläyhdistys ry:lle vapautuksen kiin-
teistöverosta kokonaan vuodelta 2018.  

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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176 § 
Asevelvollisten kutsunnat 
Dnro 90/16.5.2018  

Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto on kirjeellään 15.5.2018 ilmoittanut 
pääasiassa vuonna 2000 syntynyttä ikäluokkaa varten 5.9.2018 Muonios-
sa järjestettävistä asevelvollisten kutsunnoista ja pyytänyt kunnan edusta-
jaa tuomaan tervehdyksensä kutsunnanalaisille. Lisäksi aluetoimisto on 
esittänyt, että kunta ja seurakunta järjestävät joko yksin tai yhdessä avaus-
tilaisuuden kahvituksen ja kutsunnanalaisille lounaan. 

Aluetoimisto on pyytänyt kuntaa nimeämään kutsuntalautakuntaan edusta-
jan ja tälle varamiehen. Kirjeessä todetaan, että viime vuosina osa kunnis-
ta on pystynyt asettamaan kutsuntalautakuntaan sosiaali-, nuoriso- tai ter-
veysalan ammattilaisia, jotka tuntevat oman alueensa mahdolliset ongel-
ma- ja riskitapaukset jo ennalta. Päätöksenteko näillä paikkakunnilla on 
helpottunut ja lautakunta tehnyt sekä kutsunnanalaisia että puolustusvoi-
mia tukevia päätöksiä.  

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

Kutsuntojen yhteydessä järjestetään yhteistoimintapalaveri, jossa määritel-
lään puolustusvoimien ajankohtaiset asiat ja käsitellään kunnan henkilöva-
raustilannetta. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus nimeää vuoden 2018 kutsuntoihin kunnan edustajaksi hal-
lintosuunnittelijan ja hänen varalleen kunnanjohtajan. Kutsuntalautakunnan 
jäseneksi nimetään Kosti Hietala ja varajäseneksi etsivä nuorisotyöntekijä. 
Sairaanhoitopiiriä pyydetään nimeämään kutsuntalääkäri kutsuntatilaisuu-
teen. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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177 § 
Asiakirjoja tiedoksi 

Eräistä kunnanhallitukselle saapuneista ja kunnanvirastossa valmistelluista 
asiakirjoista on laadittu yhteenveto mm. erilaisten päätösten ja yleiskirjei-
den tiedoksi antamista varten. Yhteenveto sisältää tietoa myös eräistä 
valmistelun jälkeen käsittelyyn tulevista asiakirjoista. 

Yhteenvetoon merkitään myös ne lauta- ja toimikuntien pöytäkirjat, joiden 
päätöksiin ei enää ole mahdollista käyttää otto-oikeutta. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteeseen nro 23 merkityt asiakirjat ja 
mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
  Pidettiin 10 minuutin kokoustauko. 
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178 § 
Muut asiat 
Kunnanhallituksen otto-oikeus 
 

Sosiaaliosastolta on 6.6. saatu kopio 4.6. pidetyn sosiaalilautakunnan ko-
kouksen pöytäkirjasta. Lautakunta käsitteli kokouksessa sosiaalitoimen ta-
louden ja toiminnan katsausta, täytti sosiaalityöntekijän viran, käsitteli selvi-
tystä sosiaalihuollon järjestämisvastuun siirtämisestä Lapin sairaanhoitopii-
rille, myönsi irtisanoutumisen lähihoitajan työsuhteesta, käsitteli oi-
kaisuvaatimuksen 8.5. kokouksen päätöksestä 37§ ja täytti Marjapaikan 
lähihoitajan työsuhteen. 
 
Tekniseltä osastolta on 6.6. saatu kopio 5.6. pidetyn teknisen lautakunnan 
kokouksen pöytäkirjasta. Lautakunta valitsi ympäristökatselmustyöryhmän, 
myönsi ympäristöluvan, käsitteli rivitalo Kolkan kaukolämpöliittymän lasku-
tusta, palautti lämmöntuottosopimuksen tarkennettavaksi, nimesi tien, 
myönsi yksityistieavustukset vuodelle 2018, myönsi 2 rakennuslupaa, kä-
sitteli ympäristönsuojelun yhteistyötä, käsitteli linja-autopysäkkikatoksien 
poistamista, käsitteli nuorisovaltuuston esitystä Tippalan kunnostamisesta, 
käsitteli oikaisuvaatimuksen 8.5. kokouksen päätöksestä 32 § ja käsitteli 
yksityistien sulkemista julkiselta liikenteeltä. 
 
Lisäksi kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden päätös-
pöytäkirjat: 
– taloussihteerin päätöspöytäkirja ajalta 1.3.–31.5.2018. 
– vs. hallintojohtajan päätöspöytäkirja ajalta 15.3.–31.5.2018. 
– kunnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 10.2. – 31.5.2018. 
 
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 
kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ot-
taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siir-
retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen kä-
sittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman 
viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kunnanhallitusta. 

Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmal-
la viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. 
Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty 
päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa 
päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta sosiaalilautakunnan ja teknisen lauta-
kunnan viimeisimpien kokousten päätöksiin eikä taloussihteerin, vs. hallin-
tojohtajan ja kunnanjohtajan tekemiin päätöksiin. 
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Päätös  Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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179 § 
Muut asiat 
Työterveyshuollon sopimuksen optiovuoden käyttäminen 
Dnro 110/8.6.2017 

Lääkäriasema Terva Oy on tuottanut kunnan henkilöstön kokonaisvaltai-
sen työterveyshuollon palvelut 1.11.2017 alkaen. Kunnanhallitus hyväksyi 
Lääkäriasema Terva Oy:n tarjouksen 25.9.2017 ja sen pohjalta laaditun 
sopimuksen 23.10.2017.  

Sopimuskausi päättyy 31.12.2018. Sopimuskauteen sisältyy lisäksi yksi (1) 
+ yksi (1) optiovuosi ajalla 1.1.2019–31.12.2019 ja 1.1.2020–31.12.2020. 
Tilaaja päättää optiovuosien käytöstä erikseen. Sopimuksen irtisanomisai-
ka on kolme kuukautta. 

Lääkäriasema Terva Oy on tiedustellut kunnalta halukkuutta ensimmäisen 
optiovuoden käyttämiseen ajalla 1.1.2019–31.12.2019. Optiovuoden käyttö 
on perusteltua, koska sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on siirtynyt. 

Työterveyshuoltolain 4 §:n mukaan työnantajan on kustannuksellaan jär-
jestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaa-
rojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turval-
lisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Lain 12 
§:ssä määritellään työterveyshuollon sisältö ja 14 §:ssä muut terveyden-
huollon palvelut.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus käyttää sopimuskauteen liittyvän ensimmäisen optiovuoden 
ja jatkaa työterveyshuollon sopimusta Lääkäriasema Terva Oy:n kanssa 
aikavälille 1.1.2019–31.12.2019. 

 
 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

  



Muonion kunta   Esityslista/  12/2018     234 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    11.6.2018 
 
 
180 § 
Muut asiat 
Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen 
 
– Kunnanhallitus 9.4.2018, 77 § 
 
— — 
 
– Kunnanhallitus 11.6.2018 
 

Henkilöstöraportti on valmistunut ja se on toimitettu hallitukselle ennen ko-
kousta. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle henkilöstöraportin hyväksymistä osaksi 
tilinpäätöstä.  
 

Päätös  Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anneli Kuortti  Pirkko M. Rauhala  
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181 § 
Muut asiat 
Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä (30.1.2017 36§) 
Dnro 30/21.2.2017 
 
– Kunnanhallitus 30.1.2017, 36 § 
 

KT-yhteyshenkilö ja sivistystoimenjohtaja Paula Vilamaa on toimittanut 
pyynnön liikunnanohjaajan palkkauksen oikaisemisesta. 
 
Liikunnanohjaajan peruspalkka on määritelty hinnoittelutunnuksen 
02VAP060 mukaan (kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen 
ammatti tehtävät). Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävänä on 
antaa ryhmä- ja yksilöohjausta sekä tehdä näihin liittyvää asiakastyötä. 
Tehtävä edellyttää yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vas-
taavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa. 
 
Liikunnanohjaajan tehtäväkuvauksen mukaisesti tehtävän tarkoituksena on 
liikunnan peruspalvelujen tuottaminen kuntalaisille sekä tehtäväalueen 
toiminnan järjestäminen ja alan asiantuntijana toimiminen. Tehtäväkuvauk-
sen perusteella oikea hinnoittelutunnus on 02VAP050 (kulttuuri-, liikunta-, 
nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen vaativat ammattitehtävät). Tähän palkka-
hinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat mm. kulttuuri-, liikunta-, nuori-
so- ja vapaa-aikapalvelujen kehittäminen, toiminnan suunnittelu ja ohjaus 
sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja ennakointi. Tehtäviin voi si-
sältyä työnjohto- sekä ohjaustehtäviä. Tehtävä edellyttää soveltuvaa alem-
paa korkeakoulututkintoa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa 
tai ammatillista perustutkintoa. 
 
Vilamaa esittää KT-yhteyshenkilönä ja liikunnanohjaajan esimiehenä, että 
liikunnanohjaajan palkkahinnoittelutunnus oikaistaan vastaamaan tehtävä-
kuvausta. Aikaisemman hinnoittelutunnuksen (02VAP060) mukainen pe-
ruspalkka on 2 016,00 euroa.  Lisäksi liikunnanohjaajan tehtävästä mak-
settava vaativuus on 249,45 euroa eli tehtäväkohtainen palkka on tällä 
hetkellä yhteensä 2 265,45 euroa/kk. 
 
Tehtäväkuvausta vastaavan palkkahinnoittelutunnuksen (02VAP050)  
mukaisesti liikunnanohjaajalle tulee maksaa peruspalkkana 2 116,00 eu-
roa. Lisäksi tehtävän vaativuudesta maksettava osuus 250 euroa, jolloin 
uusi tehtäväkohtainen palkka on yhteensä 2 366,00 euroa/kk. 
 

 Kunnan säännöt 
 

Hallintosäännön 39 §:n mukaan Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehto-
sopimukseen perustuvista palvelussuhdeasioita päättää hallitus. 
Liikunnanohjaajan toimenkuvaus toimitetaan esityslistan ohessa. 
 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus oikaisee 1.2. alkaen liikunnanohjaajan palkkausta koske-
van hinnoittelutunnuksen ja hyväksyy Vilamaan esityksen mukaisesti pe-
ruspalkan lisäksi tehtäväkohtaiseksi vaativuudeksi 250 euroa/kk.  
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Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
 
– Kunnanhallitus 11.6.2018 
 

Liikunnanohjaaja Pihla Jaakkola on 21.2.2017 toimittanut oikaisuvaatimuk-
sen kunnanhallituksen päätökseen (30.1.2017 36 §), jolla kunnanhallitus 
päätti muuttaa liikunnanohjaajan palkkahinnoittelukohdan 02VAP060:sta 
(Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen ammattitehtävät) 
02VAP050:ksi (Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen vaati-
vat ammattitehtävät). Samassa yhteydessä todettiin, että liikunnanohjaajan 
peruspalkka on 2 116 euroa ja vaativuusosa 250 euroa kuukaudessa. 

 
Pihla Jaakkola on oikaisuvaatimuksessa ilmoittanut olevansa tyytymätön 
tehtäväkohtaiseen palkkaansa, koska se ei vastaa tehtävien vaativuutta. 
Jaakkola on esittänyt uudelleen liikunnanohjaajan palkkahinnoittelukohdan 
oikaisemista 02VAP020:ksi (Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-
aikapalvelujen johto- ja esimiestehtävät) takautuvasti 1.8.2015 alkaen. Li-
säksi hän on esittänyt vaativuusosan korottamista 300 eurolla kuukaudes-
sa 549,45 euroon vastaamaan työn vaativuutta, laajuutta ja lähemmäksi 
yleistä palkkatasoa takautuvasti 1.9.2016 alkaen.  

 
Palkkatoimikunta on esittänyt 30.5.2017 kunnanhallitukselle, että liikun-
nanohjaajalle maksetaan hinnoittelutunnuksen 02VAP050 mukaista perus-
palkkaa, mutta tehtävän vaativuudesta maksettavaa osuutta korotetaan 
200 euroa, jolloin tehtäväkohtaiseksi palkaksi muodostuisi yhteensä 2 566 
euroa kuukaudessa. Palkkaa on esitetty tarkistettavaksi takautuvasti 
1.9.2016 alkaen. 

 
Henkilöstökoordinaattori on esittänyt 5.4. antamassaan lausunnossa, että 
liikunnanohjaajan palkkauksen perusteet olisivat seuraavat: peruspalkka 
palkkahinnoittelukohdan 02VAP050 mukaisesti 2 116 euroa ja vaati-
vuusosa 450 euroa eli tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 566 euroa kuu-
kaudessa. Lisäksi henkilöstökoordinaattori on esittänyt kantanaan, että 
palkantarkistus tehdään takautuvasti 1.9.2017 lukien, koska tämän vuoden 
osalta henkilöstökoordinaattori voi varmistua muun muassa latuverkoston 
toteutumisesta. 

 
Palkkahinnoittelukohdan 02VAP050 mukainen peruspalkka on 1.5.2018 
alkaen 2 142,45 euroa kuukaudessa. 

 
Ehdotus       kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus muuttaa oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstä. 
 
Palkkaus muodostuu aiemmin päätetyn palkkahinnoittelukohdan 
02VAP050 mukaisesti, mutta tehtävän vaativuusosaksi määritellään 450 
euroa kuukaudessa. Liikunnanohjaajan uusi tehtäväkohtainen palkka on 
näin ollen 2592,45 euroa kuukaudessa.  Palkantarkistus tehdään takautu-
vasti 1.9.2016 lukien. 
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Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 

 
Keskustelun aikana Ulla-Maija Kangosjärvi esitti, että asia jätetään pöydäl-
le. Kangosjärven esitys raukesi kannattamattomana. 
 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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182 § 
Muut asiat 
Kilpimellan ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe 
Dnro 207/19.12.2016 
 
– Kunnanhallitus 9.1.2017, 5 § 
– Kunnanhallitus 18.12.2017, 331 § 
 
— — 

 
– Kunnanhallitus 11.6.2018 

  
Kilpimellan ranta-asemakaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävänä 
29.3.–30.4.2018 ja kaavaluonnoksesta toimitettiin kaksi muistutusta sekä 
kaksi lausuntoa. 

Tilan Ottipaikka 498–401–40–49 omistaja on 20.4.2018 toimittanut muistu-
tuksen, jossa hän esittää, että kaavaan liittyvät rakennelmat ja tiestö tulee 
sisältyä kaavaa laativan maanomistajan alueelle. Ottipaikka-tilan alueelle 
on muodostunut osittainen tierasite, joka tulee maanomistajan mukaan 
poistaa. 

Tilan Tervakumpu 498–401–40–22 omistajat ovat 20.4.2018 toimittaneet 
Lapin pelastuslaitoksen 8.11.2016 antaman lausunnon. Siinä otetaan kan-
taa kaavatien kuntoon. Tie on ollut kapea ja kääntöpaikat ovat puuttuneet, 
tie on ollut jäässä ja sen kantavuutta sulan maan aikana ei ole voinut arvi-
oida. Kevyemmät ajoneuvot ovat voineet liikkua tiellä (esim. sairasautot, 
kevyet pelastusajoneuvot ym.).  

Lapin ELY-keskus toteaa lausunnossaan 8.5.2018, että koska lausunnolla 
ollut kaavaluonnosaineisto on päivätty vuoden 2017 puolella, 1.4.2018 
voimaan tulleet uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa 
huomioon. ELY-keskus toteaa myös, että kyseessä olevalla alueella ei ole 
voimassa yleiskaavaa ja että maakuntakaava on otettava huomioon. Yleis-
kaavan sisältövaatimukset tulee myös tarkastella.   

ELY-keskuksen lausunnon mukaan kaavamuutoksen osalta ei ole tarpeen 
laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia edellyttäen, et-
tä jätevedet käsitellään asianmukaisesti. Kaavaselostuksessa tuli avata 
kaavamuutosalueen luonnonpiirteitä.  Kaavamerkinnöistä puuttuu korttelis-
ta 2 kerroslukua koskeva merkintä ja toimenpiderajoituksen säädösviittaus 
VR-alueella on virheellinen.  

Museovirasto huomauttaa 16.5.2018 lausunnossaan, että VR-alueelle si-
joittuu yksi tervahauta, joka tulee merkitä kaavakarttaan.  

Kaavanlaatija toteaa 22.5.2018 vastineessaan, että uudet alueidenkäyttö-
tavoitteet on huomioitu 4.6.2018 päivätyssä kaavaehdotuksessa ja selos-
tukseen lisätään maakuntakaavan osalta toteamus, että maakuntakaava-
merkinnöissä tai -määräyksissä ei ole sellaista mikä olisi ohjeena tätä ran-
ta-asemakaavaa muutettaessa. Selostusta täydennetään myös yleiskaa-
van sisältövaatimusten tarkastelulla ja siihen lisätään kuvaus luonnonolois-
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ta kortteleiden alueella. Korttelissa 2 kerrosluku on jäänyt tässä käsiteltä-
vän alueen ulkopuolelle, merkintä lisätään kaavakarttaan ja VR-alueen  

määräykseen lisätään viittaus oikeaan säädökseen. Tervahauta lisätään 
kaavakarttaan. 

Lapin pelastuslaitoksen lausunnon osalta kaavan laatija toteaa, että kaa-
valla ei voi vaikuttaa tien rakenteisiin. Ranta-asemakaavatien toteuttami-
nen on kaava-alueen maanomistajien asia.  

Ottipaikka -kiinteistönomistajan muistutukseen kaavan laatija toteaa, että 
kaavan muutoksella käsitellään vain Kilpimellan ranta-asemakaavan kort-
telit 2 ja 3 sekä niiden välistä VR-aluetta, jotka ovat kaikki kaavamuutoksen 
hakijan tilan alueella. Muistutuksen tekijän esille ottama asia ei koske tätä 
ranta-asemakaavan muutosta. 

 Lainsäädäntö 

Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL) 65 §:n mukaan. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan 
tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen (MRA) 27 §:n mukaan kaavaehdotus on pidettävä julki-
sesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä ase-
makaavan muutosta koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä 
vähintään 14 päivän ajan.  

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä kaavaehdo-
tuksesta (muistutus) ja se on toimitettava kuntaan ennen nähtävänäoloajan 
päättymistä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään MRL 28 §:ssä. 

Kaavakarttaehdotus ja –selostus (4.6.2018) toimitetaan esityslistan ohes-
sa.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee luonnosvaiheen muistutukset ja kaavan laatijan 
vastineen tiedoksi ja asettaa ranta-asemakaavaehdotuksen vähintään 30 
päivän ajaksi nähtäville. Lausuntopyyntö ehdotuksesta toimitetaan Lapin 
ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Museovirastolle ja Lapin pelastuslaitokselle.  

 Päätös  Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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183 § 
Muut asiat 
Visannon ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe 
Dnro 4/9.1.2017 
 
– Kunnanhallitus 27.2.2017, 60 § 
– Kunnanhallitus 18.12.2017, 329 § 
 
— — 

 
– Kunnanhallitus 11.6.2018 

  

Visannon ranta-asemakaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävänä 29.3.–
30.4.2018. Ranta-asemakaavaluonnoksesta ei toimitettu yhtään muistutus-
ta. Lausuntoja kunnalle on toimitettu kaksi. 

Lapin ELY-keskus toteaa lausunnossaan 8.5.2018, että koska lausunnolla 
ollut kaavaluonnosaineisto on päivätty vuoden 2017 puolella, 1.4.2018 
voimaan tulleet uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa 
huomioon. ELY-keskus toteaa myös, että kyseessä olevalla alueella ei ole 
voimassa yleiskaavaa ja että maakuntakaava on otettava huomioon. ELY-
keskuksen lausunnon mukaan kaavamuutoksen osalta ei ole tarpeen laa-
tia luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia, vaikka alue rajoit-
tuu Muonionjokeen, joka on osa Tornio-Muonionjoen Natura-aluetta. Kaa-
vaselostuksessa tulisi kuitenkin avata suojeluperusteet ja arvioida mahdol-
liset vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin luontotyypeittäin ja la-
jeittain. Kaavaluonnoksessa ei ole merkitty maa- ja metsätalousalueelle 
(MY) maisematyölupavaadetta.  

Museovirastolla ei 16.5.2018 annetun lausunnon mukaan ole kaavaluon-
noksesta huomautettavaa. 

Kaavanlaatija toteaa vastineessaan 22.5.2018, että valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet päivitetään kaavaselostukseen. Kaavaehdotuksen se-
lostukseen lisätään maakuntakaavan osalta toteamus, että maakuntakaa-
vamerkinnöissä tai -määräyksissä ei ole sellaista mikä olisi ohjeena Visan-
non ranta-asemakaavaa muutettaessa. Kaavamuutoksella siirretään voi-
massaolevan kaavan mukaisia kortteleita sellaisenaan vähäisen matkan, 
joten muutoksella ei ole vaikutusta Natura-alueen suojeluperusteisiin ja 
kaavaselostusta täydennetään tältä osin. Edelleen, muutoksen sisältä-
mään alueeseen sisältyy vain osa MY-aluetta ja tälle alueelle ei ole tarkoi-
tus tehdä muutoksia. Mikäli Visannon ranta-asemakaavaa muutettaisiin 
kokonaan, voisi maisematyöluvan määräämistä harkita perustellusti. 

 Lainsäädäntö 

Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL) 65 §:n mukaan. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan 
tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen (MRA) 27 §:n mukaan kaavaehdotus on pidettävä julki-
sesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä ase-
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makaavan muutosta koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä 
vähintään 14 päivän ajan.  

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä kaavaehdo-
tuksesta (muistutus) ja se on toimitettava kuntaan ennen nähtävänäoloajan 
päättymistä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään MRL 28 §:ssä. 

Kaavakarttaehdotus ja –selostus (4.6.2018) toimitetaan esityslistan ohes-
sa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vas-
tineen tiedoksi ja asettaa ranta-asemakaavan muutosehdotuksen vähin-
tään 30 päivän ajaksi nähtäville. Lausuntopyyntö ehdotuksesta toimitetaan 
Lapin ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Museovirastolle ja Lapin pelastuslai-
tokselle. 

 Päätös  Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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184 § 
Muut asiat 
Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe 
Dnro 9/18.1.2017 
 
– Kunnanhallitus 30.1.2017, 43 § 
– Kunnanhallitus 18.12.2017, 330 § 
 
— — 

 
– Kunnanhallitus 11.6.2018  

 
Keimiöniemen ranta-asemakaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävänä 
29.3.–30.4.2018. Ranta-asemakaavaluonnoksesta ei toimitettu yhtään 
muistutusta ja lausuntoja toimitettiin kaksi. 

Lapin ELY-keskus toteaa lausunnossaan 8.5.2018, että koska lausunnolla 
ollut kaavaluonnosaineisto on päivätty vuoden 2017 puolella, 1.4.2018 
voimaan tulleet uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa 
huomioon. ELY-keskus toteaa myös, että muutosalue sijaitsee Jerisjärven 
rannalla ja kaavaluonnoksessa esitetyt rakennuspaikat sijaitsevat lähellä 
järven rantaa. Kaava-aineistossa ei kuitenkaan ole tunnistettu tulviin liitty-
vää valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta eikä tulvariskejä ole otettu 
huomioon. Kaavaan tulee lisätä määräys alimmasta rakentamiskorkeudes-
ta ja kaavan rakennusalat tulee rajata tulvavaara-alueen ulkopuolelle. Ra-
kennuspaikan alimmat kastuvat rakenteet tulee sijoittaa tason N60 +258,78 
m yläpuolelle. 

Muutettava kortteli on pysyvän asumisen erillispientalojen kortteli, jossa ei 
ole kaavaselostuksen mukaan rakennusperinnön kannalta arvokasta ym-
päristöä tai rakennuksia. Lausunnon mukaan Natura-arviointi ei ole tar-
peen, mutta kaavaselostuksessa tulisi avata suojeluperusteet ja arvioida 
mahdolliset vaikutukset luonnontilaisiin jokireitteihin ja saukon elinympäris-
töön. 

Museovirasto toteaa 15.5.2018 lausunnossaan, että asemakaavassa tulee 
määräyksillä tarkemmin ohjata rakennuspaikka 2:n rakentamista, esim. 
tornimaisia rakennelmia ei tule sallia. Lisäksi kaavamuutoksen aiheuttamat 
maisemavaikutukset tulee arvioida tarkemmin. 

Kaavanlaatijalta on 22.5.2018 saatu vastine, jossa todetaan, että valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet päivitetään kaavaselostukseen. Kaava-
määräyksiin lisätään ELY-keksuksen esittämä alimman rakentamiskorkeu-
den määräys ja Natura-suojeluauleen osalta asian käsittely lisätään ELY-
keskuksen lausunnon mukaisesti kaavaehdotuksen selostukseen. Kaava-
määräyksiin lisätään määräys ”Asuinrakennukset on rakennettava tavan-
omaisina asuinpientaloina. Tornimaisia rakennuksia ei sallita.” Kaavaselos-
tusta täydennetään maisemavaikutusten arviointia. 

 Lainsäädäntö 

Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL) 65 §:n mukaan. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan 
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tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen (MRA) 27 §:n mukaan kaavaehdotus on pidettävä julki-
sesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä ase-
makaavan muutosta koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä 
vähintään 14 päivän ajan.  

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä kaavaehdo-
tuksesta (muistutus) ja se on toimitettava kuntaan ennen nähtävänäoloajan 
päättymistä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään MRL 28 §:ssä. 

4.6.2018 päivitetty kaavakarttaehdotus ja –selostus toimitetaan esityslistan 
ohessa. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee luonnosvaiheen tiedoksi ja asettaa ranta-
asemakaavaehdotuksen vähintään 30 päivän ajaksi nähtäville. Lausunto-
pyyntö ehdotuksesta toimitetaan Lapin ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Mu-
seovirastolle ja Lapin pelastuslaitokselle.  

 Päätös  Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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185 § 
Muut asiat 
Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksen luonnos 
Dnro 208/19.12.2016 

– Kunnanhallitus 9.1.2017, 6 § 

― ―  

– Kunnanhallitus 18.12.2017, 328 § 

Kaavan laatijalta on 8.3.2017 saatu kaavakartta ja 10.3. päivätty selostus. 
Viranomaisneuvottelu Lapin ELY-keskuksen, Muonion kunnan ja kaavan-
laatijan välillä on käyty 19.1.2017.  
 
Selostuksen mukaan kaava-alueella on 17 yksityis- tai yhteisöomistukses-
sa olevaa lomarakennusta ja kahden osakeyhtiön omistuksessa on 8 lo-
marakennusta ja hotellirakennus. Kaava-alueella on siten 26 rakennusta ja 
lisäksi 14 rakentamatonta rakennuspaikkaa, joten koko alueen rakennus-
paikkojen määrä on 40. Kaavamuutos sisältää korttelit 2 ja 6 ja korttelin 7 
rakennuspaikan nro 1, ja tarkoitus on muuttaa kaavaa maanomistajan ta-
voitteen mukaiseksi. 
 
Kortteleihin 2 ja 6 ei ole osoitettu rakennuspaikkoja ohjeellisella merkinnäl-
läkään, joten kaavaa muutetaan toteutuneen tilanteen mukaisesti. Korttelin 
2 kokonaisrakennusoikeus kasvaa 100 k-m2:llä ja korttelin 6 rakennusoike-
us pienenee 150 k-m2:llä. Korttelin 7 rakennuspaikka 1 jaetaan 3 raken-
nuspaikaksi ja rakennusoikeudeksi osoitetaan yhteensä 600 k-m2. Koko-
naisrakennusoikeus kasvaa siten 50 k-m2:llä. 
 
Puhelinlinkin mastoa varten korttelissa 2 erotettu kiinteistö osoitetaan yh-
dyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Maanomistajan tavoitteena on si-
joittaa jätevesienkäsittelylaitos omistamalleen tilalle, joten puhdistamoalu-
etta laajennetaan. 
 
Muutoksen luonnoksessa todetaan, että ranta-asemakaavan muutos ei ai-
heuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää 
heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suomen ehdotuk-
seen Natura 2000-suojeluverkostoksi eikä luonnonsuojelulain (65 ja 66 §) 
mukaista Natura-arviointia ole tarpeen suorittaa. 

 
Lainsäädäntö  
 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten MRL 62 
§:ssä tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Tilai-
suuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamalla 
valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide mää-
räajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa ti-
laisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden varaami-
sesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallis-
ten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina julkaistava 
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vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Lausunto-
jen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 §:ssä.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus merkitsee Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksen val-
misteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän ajak-
si. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja edellytti että puhdistamoalueen 

laajennuksen tarpeesta neuvotellaan. 
 

— — 
 

– Kunnanhallitus 11.6.2018 

 

Neuvottelu puhdistamoalueen tarpeesta käytiin 26.3.2018 ja siihen osallis-
tuivat maaomistajien lisäksi kaavan laatija sekä kunnan tekninen ja hallin-
tojohtaja. 

Neuvottelujen pohjalta kunnan ympäristösihteeri on 18.5.2018 antanut lau-
sunnon, jossa todetaan, että Äkäskeron ranta-asemakaava-alueen vesi- ja 
viemärihuollosta vastaa Äkäskeron Vesihuolto Oy ja sen valvontavastuu on 
vuonna 2015 siirtynyt Lapin ELY-keskukselta kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle. Jätevedenpuhdistamo ei ole toiminut niin kuin sen olisi pitä-
nyt sesonkiluonteisen kuormituksen vuoksi. Ympäristösihteeri toteaa, että 
ranta-asemakaavamuutoksen hyväksyessään kunnan tulee varmistua ym-
päristönsuojelun valvontaresurssien riittävyydestä. Kaavamuutoksen yh-
teydessä tulee myös tarkastella mahdollisuutta kiinteistökohtaisten järjes-
telmien rakentamiseen, koska nykyisen keskitetyn jätevedenpuhdistamon 
edellytykset toimia heikkenevät entisestään, mikäli alueen suurin kuormit-
taja rakentaa oman jätevesien käsittelyjärjestelmän.  

Kaavan laatija on toimittanut 4.6.2018 päivitetyt kaavaluonnoksen selos-
tuksen ja kaava-kartan. Päivityksessä on huomioitu 1.4.2018 voimaantul-
leet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 

4.6.2018 päivitetty kaavaluonnos ja -kartta toimitaan esityslistan ohessa.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ympäristösihteerin lausunnon ja asettaa 
4.6.2018 päivitetyn Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksen valmistelu-
aineiston nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Lausunnot pyydetään La-
pin ELY-keskukselta, Museovirastolta, Lapin liitolta ja Lapin pelastuslaitok-
selta.  

 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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186 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 

  Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen, muun muassa: 

– Damico Oy:n Minna Dammert tulee elokuussa kertomaan kunnanhalli-
tukselle tilannekatsauksen työstään. 

  – Kunnalla on ollut edustus Riihimäellä Erämessuilla. 
  – Lapin Sairaanhoitopiirin seminaari pidetään Muoniossa 13.–14.6. 

– Kunnanhallituksen alustava kokousaikataulu syksylle:  
20.8., 17.9., 22.10., 5.11., 19.11. ja 17.12. 
– Kunnanvaltuuston alusta kokousaikataulu syksylle:  
29.10. ja 10.12. 

    
 
 Päätös Hallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 

187 § 
Muut asiat 

Hallitus keskusteli laajasti kunnan mahdollisuudesta toteuttaa itse tai yh-
teistyössä muiden kuntien kanssa joustavaa perusopetusta (JOPO-
toimintamalli) 

Lisäksi hallitus keskusteli strategioiden toteutumisen seurannasta, veneen-
laskupaikkojen merkeistä sekä asuntojen rakentamisesta ja asuntotar-
veselvityksestä. 

 

 

 

188 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  Valitusosoitus liitteenä nro 24. 
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 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 11.6.2018  24 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 162–171, 177–178, 180,182–188 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  172–176, 179 
 

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  172–176, 179 
 

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 

 
 181 

 
Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 
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.  

 

 


