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Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
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Poissa  Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 

Katja Muotka  jäsen 
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Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (224 §) 
 
Asiat 224–241 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 24.9.2018, kunnantalo 
 
 
  

Minna Back-Tolonen  Jukka Korhonen 
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224 § 
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 10.9.2018 ja esityslista 11.9.2018 sähköisesti. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti Pinola 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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225 § 
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 Minna Back-Tolosen ja Jukka Korhosen. 
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226 § 
Koulunkäynninohjaajien TVA-osuudet 1.8.2018 alkaen 
Dnro 98/22.5.2018 

Palkkatoimikunta käsitteli koulunkäynninohjaajien TVA-osuuksien tarkis-
tamista 28.11.2017. Henkilöstökoodinaattori ja sivistystoimenjohtaja ovat 
neuvotelleet asiasta ja tarkistaneet palkkauksen 1.5.2018 KVTES:n koro-
tuksien mukaiseksi. 

Koulunkäynninohjaajien TVA-osuuksia esitetään tarkistettavaksi seuraa-
vasti: 

Koulunkäynninohjaaja (vaikeusaste I, vaikein)  
– TVA-osuus 1.5.2018 301,55 euroa, tarkistuksen jälkeen 305 euroa. 
– Palkkaus yhteensä 1.5.2018 2173,22 euroa, tarkistuksen jälkeen 
2202,67 euroa 

Koulunkäynninohjaaja (vaikeusaste II) 
– TVA-osuus 1.5.2018 265,59 euroa tarkistuksen jälkeen 270 euroa. 
– Palkkaus yhteensä 1.5.2018 2137,26 euroa, tarkistuksen jälkeen 
2167,67 euroa 

Koulunkäynninohjaaja (vaikeusaste III, helpoin) 
– TVA-osuus 1.5.2018 265,59 euroa, tarkistuksen jälkeen 225 euroa. 
– Palkkaus yhteensä 1.5.2018 2137,26 euroa, tarkistuksen jälkeen 
2122,67 euroa 

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa 14.6.2018 ja esitti kunnanhallitukselle, et-
tä koulunkäynninohjaajien TVA-osuudet tarkistetaan ehdotuksen mukai-
sesti 1.8.2018 alkaen. Jatkossa TVA-osuudet tulee tarkistaa jokaisen luku-
vuoden alussa vastaamaan kunkin henkilön tehtävän vaativuutta. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy koulunkäynninohjaajien TVA-osuuksien tarkista-
misen sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti 1.8.2018 lukien. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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227 § 
Varhaiskasvatushenkilöstön TVA-osuudet 1.1.2018 alkaen 
Dnro 98/22.5.2018 

Palkkatoimikunta käsitteli varhaiskasvatushenkilöstön TVA-osuuksien tar-
kistamista 28.11.2017. Henkilöstökoodinaattori ja sivistystoimenjohtaja 
ovat neuvotelleet asiasta ja tarkistaneet palkkauksen 1.5.2018 KVTES:n 
korotuksien mukaiseksi. 

Varhaiskasvatushenkilöstön TVA-osuuksia esitetään tarkistettavaksi seu-
raavasti: 

Varhaiskasvatusjohtaja (05VKA020) 
– TVA-osuus 1.5.2018 424,25 euroa, tarkistuksen jälkeen 762,75 euroa. 
– Palkkaus yhteensä 1.5.2018 3061,50 euroa, tarkistuksen jälkeen 
3400,00 euroa 

Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja (05VKA020) 
– TVA-osuus 1.5.2018 424,25 euroa, tarkistuksen jälkeen 425 euroa. 
– Palkkaus yhteensä 1.5.2018 3061,50 euroa, tarkistuksen jälkeen 
3062,25 euroa 

Kiertävä varhaiskasvatuksen opettaja (05VKA042) 
– TVA-osuus 1.5.2018 240,67 euroa, tarkistuksen jälkeen 241 euroa. 
– Palkkaus yhteensä 1.5.2018 2789,48 euroa, tarkistuksen jälkeen 
2789,81 euroa 

Varhaiskasvatuksen opettaja (05VKA044) 
– TVA-osuus 1.5.2018 203,56 euroa, tarkistuksen jälkeen 270 euroa. 
– Palkkaus yhteensä 1.5.2018 2547,25 euroa, tarkistuksen jälkeen 
2613,69 euroa 

Lastenhoitaja, Tunturihelmi (05VKA054) 
– TVA-osuus 1.5.2018 209,10 euroa, tarkistuksen jälkeen 265 euroa. 
– Palkkaus yhteensä 1.5.2018 2245,10 euroa, tarkistuksen jälkeen 
2301,00 euroa 

Lastenhoitaja, Mansikka 
– TVA-osuus 1.5.2018 263,96 euroa, tarkistuksen jälkeen 265 euroa. 
– Palkkaus yhteensä 1.5.2018 2299,96 euroa, tarkistuksen jälkeen 
2301,00 euroa 

Lastenhoitaja, eskari+APIP 
– TVA-osuus 1.5.2018 265,59 euroa, tarkistuksen jälkeen 320 euroa. 
– Palkkaus yhteensä 1.5.2018 2301,59 euroa, tarkistuksen jälkeen 
2356,00 euroa 

Vastaava lastenhoitaja (05VKA054) 
– TVA-osuus 1.5.2018 217,12 euroa + 10 %. 
– Palkkaus yhteensä 1.5.2018 2253,12 euroa + 221,59 euroa 

Päiväkotiapulainen (05VKA064) 
– TVA-osuus 1.5.2018 223,22 euroa, tarkistuksen jälkeen 225 euroa. 
– Palkkaus yhteensä 1.5.2018 2029,22 euroa, tarkistuksen jälkeen 
2031,00 euroa 
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Perhepäivähoitaja (Liite 12 KVTES) 
1-2 lasta KVTES+TVA 914,29 euroa, korotuksen jälkeen 950 euroa 
3 lasta KVTES+TVA 1331,69 euroa, korotuksen jälkeen 1400 euroa 
4 lasta KVTES+TVA 1740,87 euroa, korotuksen jälkeen 1850 euroa 

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa 14.6.2018 ja esitti kunnanhallitukselle, et-
tä varhaiskasvatushenkilöstön TVA-osuudet tarkistetaan ehdotuksen mu-
kaisesti takautuvasti 1.1.2018 alkaen. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy varhaiskasvatushenkilöstön TVA-osuuksien tar-
kistamisen sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti takautuen 1.1.2018 
lukien. 

 Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi palkkahinnoittelukohtien muuttu-
misen KVTES:n mukaisesti. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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228 § 
Investointimäärärahan siirtäminen asuntotuotannon suunnitteluun 
Dnro 136/12.9.2018 

Muonion kunnan kuntastrategiassa on kirjattu tavoite aloittaa asuntoraken-
tamisen suunnittelu tämän valtuustokauden aikana. 

Kunnanjohtajan kanssa käydyn keskustelun perusteella tekninen osasto 
on todennut että asuntorakennushankkeen suunnittelu tulisi käynnistää jo 
tämän syksyn aikana. Tarkoituksena on toteuttaa hanke kokonaisurakka-
na, jossa suunnittelusta vastaa tilaaja. Suunnittelu on tavoitteena saada 
valmiiksi vuoden 2018 aikana, jotta rakentaminen voisi alkaa keväällä 
2019.  

Tekninen osasto on tilannut pohjatutkimuksen ja perustamistapalausunnon 
Ludvig Filipin tiellä sijaitsevalle kunnan omistamalle AL-tontille (Asuin-, lii-
ke- ja toimistorakennusten korttelialue). Tontille olisi mahdollista rakentaa 
mm. kaksikerroksinen, kerrosalaltaan 700 m2 asuinrivitalo. 

Alustavissa suunnitelmissa rivitaloon on ajateltu 2 kpl kolmioita, 4 kpl kak-
sioita, 4 kpl yksiöitä. Asuntojen koko ja määrä tarkennetaan vielä ennen 
mahdollisen suunnittelun aloittamista. 

Kunnanvaltuusto on budjetoinut 1 700 000 euroa hyvinvointikeskuksen 
suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen. Kunnanvaltuusto on päättä-
nyt hyvinvointikeskushankkeen rahoitusmuodoksi leasing-rahoituksen, jo-
ten vuodelle 2018 varattu hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja rakenta-
miseen varattu määräraha jää pääosin käyttämättä. 

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 10.9. ja esitti kunnan-
hallitukselle 50 000 euron määrärahan siirtoa hyvinvointikeskuksen raken-
nushankkeelta uuden rivitalon rakennushankkeelle sekä esitti kunnanhalli-
tukselle, että se valtuuttaisi teknisen osaston käynnistämään asuinrivitalon 
suunnittelun Ludvig Filipin tiellä sijaitsevalle kunnan omistamalle tontille, 
mikäli maaperätutkimuksen mukaan tontti on rakennuskelpoinen. 

.Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen osaston käynnistämään asuinrivitalon 
suunnittelun Ludvig Filipin tiellä sijaitsevalle kunnan omistamalle tontille. 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää 50 000 euroa 
määrärahaa hyvinvointikeskuksen suunnittelu- ja rakennushankkeelta 
(8415/210) uuden rivitalon suunnitteluhankkeelle (8405/116). 

Päätös Kunnanjohtaja ilmoitti, että maaperätutkimuksen mukaan tontti on raken-
nuskelpoinen. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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229 § 
Maa-alueiden myynti keskustan asemakaava-alueelta 
Dnro 105/21.6.2012, 170/26.9.2013, 87/11.5.2016 

Kuntaan on toimitettu tarjouksia, joissa esitetään kohdennettuja ostotarjo-
uksia keskustan asemakaava-alueella sijaitsevista viheralueista.  

Kunnanvaltuusto on vuosina 2002, 2008 ja 2011 ottanut kantaa asema-
kaava-alueella sijaitsevien puistoalueiden myymiseen. Valtuusto hyväksyi 
2002 korttelien 8,9, 17 ja 18 välissä sijaitsevan puistoalueen myymisen, 
mikäli koko puistoalue tulee myydyksi ja hallitus päätti 27.1.2003 alueen 
myymisestä kuudelle puistoalueeseen rajoittuvan rakennustontin omistajal-
le tai haltijalle. Valtuusto hyväksyi 2008 Tullinpuomin tilan myymisen ja 
2011 maa-alueiden myymisen kortteleiden 26–27 ja Pirkan- ja Ojustien vä-
lissä sijaitsevasta puistoalueesta puistoon rajoittuvien rakennuspaikkojen 
lisäalueeksi.  

Hallitus käsitteli yhtä ostotarjousta 3.9.2012 § 247 ja päätti, että puistoalu-
een myyntiä ei ratkaista, vaan ensin selvitetään asemakaavan ajanmukai-
suus ja tutkitaan kaavan tarkistamistarve. 

Tekninen johtaja Soukka on 28.8.2012 ehdottanut, että kunta ei myy viher-
aluetta (dnro 105/21.6.2012). Asemakaavoituksen perusteena on ollut, että 
kaavoitetulla alueella on oltava riittävä määrä puistoalueita ja ne vaikutta-
vat asuinalueiden arvostukseen ja viihtyvyyteen. Kunnan omistaman puis-
toalueen myynti vaikeuttaa maankäytön suunnittelua ja käyttöä tulevaisuu-
dessa.  

Tekninen johtaja Tammilehto on 30.8.2018 antanut lausunnon ostotarjouk-
seen (dnro 87/11.5.2016).  Lausunnossa todetaan, että teknisen osaston 
näkemyksen mukaan kunnan ei tule myydä viher- ja puistoalueita. Myynti 
aiheuttaa haittaa mm. alueen kaavan mukaiselle käytölle, kaavoitukselle ja 
alueen kunnossapidolle. Alueen lävitse kulkee myös kunnallistekniikkaa, 
minkä kunnossapitoa mahdollinen myynti hankaloittaa. 

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Maankäyttö- ja rakennuslain 54.1 §:n mukaan asemakaava on laadittava 
siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle 
elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjes-
tämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä 
niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen 
lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen so-
veltuvia alueita. 

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää omaisuuden myynnistä, 
kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset periaatteet. 
Myynti rinnastetaan rakennustonttien myymiseen. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että keskustan asemakaava-alueella sijaitsevia 
puisto- tai viheralueita ei myydä, koska myynti aiheuttaa haittaa mm. alu-
een kaavan mukaiselle käytölle, kaavoitukselle ja alueen kunnossapidolle.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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230 § 
Kalastuspolun ja veneenlaskupaikan maanvuokrasopimus 
Dnro 71/18.4.2018 

Kunnalla ja Metsähallituksella on ollut maanvuokrasopimus Harrinivan ja 
Pahtosensuvannon välisestä kalastuspolusta ja siihen liittyvistä rakenteis-
ta. Sopimuksella Metsähallitus luovuttaa kunnalle oikeuden käyttää aluetta 
kalastuspolun, laavun, puuvajan, WC:n ja opasteiden sijoituspaikkana. 
Myös veneenlaskupaikka ja sille johtava tie kääntöpaikkoineen sisältyvät 
sopimukseen.  

Metsähallitus on toimittanut uuden vuokrasopimuksen (sopimusnro 43023), 
jossa vuokra-aika on 1.1.2018–31.12.2022, vuokran määrä 350 euroa 
vuodessa ja vuokrattavan alueen pinta-ala n. 0,3 ha. 

Kunta vastaa polun, veneenlaskupaikan ja niihin liittyvien rakenteiden sekä 
rantaan johtavan tien ja kääntöpaikan kunnossapidosta. Sopimusalueen 
tulee olla kaikkien alueella liikkuvien vapaassa käytössä ja sopimuksen 
päättyessä kunnan tulee purkaa alueella olevat rakennelmat sekä siistiä ja 
kunnostaa alue. 

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 44 §:n mukaan hallitus ratkaisee kiinteän omaisuuden 
vuokralle antamista ja ottamista koskevat asiat valtuuston antamien ohjei-
den mukaisesti.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen Metsähallituksen kans-
sa.  

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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231 § 
Huomisenpolun vuokrien tarkistaminen 
Dnro 21/8.2.2018 

Huomisenpolulla on 3 paritaloa ja yhteensä 6 pientä asuntoa. Asuntoja on 
remontoitu asukkaiden vaihtuessa. Tähän mennessä on remontoitu 4 
asuntoa. Asuntojen tämänhetkinen vuokra on 4,4e/m2/kk. Asukkaat kus-
tantavat itse asuntojen sähkölämmityksen kustannukset. 

Vuokralaisilta perittävien vuokratulojen tulee kattaa kiinteistöjen hoito- ja 
pääomakustannukset sekä vuosittaiset poistot minkä lisäksi vuokratuloilla 
tulee kattaa korjaussuunnitelman mukaiset tulevat korjaukset. Pääomakus-
tannukset muodostuvat lainan lyhennyksistä ja koroista, poistojen osuus 
on kunnan poistosuunnitelman mukainen osa tasearvosta. Asuinrakennus-
ten osalta tasapoisto 30 vuotta. Hoitokuluihin kuuluvat hallintokulujen li-
säksi lämmitys-, sähkö- ja vesimaksut sekä kiinteistön hoidosta aiheutuvat 
kulut. 

Huomisenpolun toimintakate oli vuonna 2017 poistokirjausten jälkeen ali-
jäämäinen noin 2 300 euroa. Huomioiden tulevat pienet korjaukset, tulee 
remontoitujen asuntojen kuukausivuokria korottaa noin 2,0 e/m2/kk ja re-
montoimattomien asuntojen 0,5e/m2/kk, jotta alijäämäiseltä vuosikatteelta 
vältytään. 

Tekninen lautakunta on 7.2. kokouksessaan esittänyt kunnanhallitukselle, 
että Huomisenpolun korjattujen asuntojen vuokraa korotetaan 2,0 e/m2/kk 
ja korjaamattomien asuntojen vuokraa korotetaan 0,5 e/m2/kk.  

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

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että Huomisenpolun korjattujen asuntojen neliö-
vuokraa korotetaan 0,88 eurolla kuukaudessa ja korjaamattomien asunto-
jen neliövuokraa korotetaan 0,5 eurolla kuukaudessa. Vuokrankorotukset 
astuvat voimaan 1.1.2019. Mahdolliset indeksikorotukset huomioidaan 
erikseen. 

 Vuokria tarkistetaan vuosittain maksimissaan 15 prosenttia kunnes alijää-
mä saadaan katettua. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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232 § 
Mäntykummun vuokrien tarkistaminen 
Dnro 20/8.2.2018 

Mäntykummun asuntoihin on tehty vuosittain pieniä remontteja, muun mu-
assa ikkunat on vaihdettu ja savupiippu korjattu. Toisen asunnon pintoja 
on uusittu tämän vuoden aikana. Mäntykummun vuokria ei ole tarkastettu 
remonttien jälkeen. 

Vuokralaisilta perittävien vuokratulojen tulee kattaa kiinteistöjen hoito- ja 
pääomakustannukset sekä vuosittaiset poistot minkä lisäksi vuokratuloilla 
tulee kattaa korjaussuunnitelman mukaiset tulevat korjaukset. Pääomakus-
tannukset muodostuvat lainan lyhennyksistä ja koroista, poistojen osuus 
on kunnan poistosuunnitelman mukainen osa tasearvosta. Asuinrakennus-
ten osalta tasapoisto 30 vuotta. Hoitokuluihin kuuluvat hallintokulujen li-
säksi lämmitys-, sähkö- ja vesimaksut sekä kiinteistön hoidosta aiheutuvat 
kulut. 

Mäntykummun toimintakate on viimeisen viiden vuoden aikana poistokirja-
usten jälkeen ollut alijäämäinen keskimäärin 9 000 euroa vuosittain. Pois-
tojen osuus vuosittain on noin 800 euroa. Mäntykummun vuokrien tulisi ol-
la 12 euroa/m2/kk, jotta alijäämältä vältyttäisiin. 

Tekninen lautakunta on 7.2. kokouksessaan esittänyt kunnanhallitukselle, 
että Mäntykummun korjatun asunnon vuokra korotetaan 9,5 e/m2/kk ja toi-
sen asunnon vuokra 6,78 e/m2/kk. Korotusten jälkeen vuosittainen alijää-
mä olisi noin 6 000 euroa. 

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

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus vahvistaa Mäntykummun korjatun asunnon vuokraksi 9,5 
e/m2/kk. 

 Kunnanhallitus päättää, että Mäntykummun toisen asunnon neliövuokraa 
korotetaan siten, että vuokra on 6,78e/m2/kk. Vuokrankorotus astuu voi-
maan 1.1.2019. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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233 § 
Rivitalo Sopun vuokrien tarkistaminen 
Dnro 19/8.2.2018 

Rivitalo Sopuun on tehty putkiremontti ja ovien vaihto vuosina 2015–2016. 
Korjaustöiden kokonaiskustannukset olivat 56 000 euroa. Rivitalo Sopun 
vuokria ei ole tarkistettu korjaustöiden jälkeen. 

Vuokralaisilta perittävien vuokratulojen tulee kattaa kiinteistöjen hoito- ja 
pääomakustannukset sekä vuosittaiset poistot minkä lisäksi vuokratuloilla 
tulee kattaa korjaussuunnitelman mukaiset tulevat korjaukset. Pääomakus-
tannukset muodostuvat lainan lyhennyksistä ja koroista, poistojen osuus 
on kunnan poistosuunnitelman mukainen osa tasearvosta. Asuinrakennus-
ten osalta tasapoisto 30 vuotta. Hoitokuluihin kuuluvat hallintokulujen li-
säksi lämmitys-, sähkö- ja vesimaksut sekä kiinteistön hoidosta aiheutuvat 
kulut. 

Rivitalo Sopun toimintakate oli vuonna 2017 poistokirjausten jälkeen ali-
jäämäinen 2 100 euroa. Huomioiden tulevat pienet korjaukset, tulee asun-
tojen kuukausivuokria korottaa noin 1,25 e/m2/kk, jotta alijäämäiseltä vuo-
sikatteelta vältytään. 

Tekninen lautakunta on 7.2. kokouksessaan esittänyt kunnanhallitukselle, 
että Rivitalo Sopun vuokria korotetaan 1,25 e/m2/kk. 

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

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että Rivitalo Sopun asuntojen neliövuokraa korote-
taan 1,25 eurolla kuukaudessa. Vuokrankorotukset astuvat voimaan 
1.1.2019. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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234 § 
Henkilöstöasia 
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235 § 
Sosiaalitoimen täyttöluvat 
Dnro 135/6.9.2018 

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.  
 
Vanhustyön ohjaaja on 6.9. toimitetuilla täyttölupa-anomuksilla anonut täyt-
tölupaa seuraaviin tehtäviin: 
– Palvelukeskus Marjapaikan lähihoitajan vakituiseen toimeen 5.12.2018 
alkaen (irtisanoutuminen) 
– kotipalvelun lähihoitajan tehtävään 8.10.2018 alkaen (irtisanoutuminen) 

 
Talousarvioon on varattu määräraha tehtäviin. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää anotut täyttöluvat. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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236 § 
Maanvuokrasopimusten irtisanominen 

Kunnalla ei ole vapaana teollisuustontteja ja tilaa tarvitaan mm. kunnan 
omaan käyttöön hyvinvointikeskuksen työmaan vuoksi. 

Kunnanhallitus on 14.6.2016 § 53 ja 54 päättänyt vuokrata Tunturi-Lapin 
Kuljetus ja Maansiirto Oy:lle maata Leveämaasta ja Tekopaikalta (RN:o 
18.50). Yritys ei ole maksanut sovittuja vuokria maksukehotuksista huoli-
matta.  

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Maanvuokralain mukaan määräaikaisen vuokrasopimuksen voi purkaa 
vain laissa säädetyllä perusteella. 21 §:n mukaan vuokranantaja voi pur-
kaa vuokrasopimuksen ilman irtisanomisaikaa, mikäli vuokralainen on lai-
minlyönyt vuokranmaksun määräaikaisen suorittamisen eikä saatuaan sii-
hen kehotuksen täytä maksuvelvollisuuttaan viimeistään kuukauden kulu-
essa kehotuksesta tai samassa ajassa aseta hyväksyttävää vakuutta. Kun 
irtisanomisaikaa on noudatettava, se on lain 24 §:n mukaan kolme kuu-
kautta. 

Hallintosäännön 44 §:n mukaan hallitus päättää asiat, jotka koskevat kiin-
teän omaisuuden vuokraamista ja vuokralle antamista, valtuuston antami-
en ohjeiden mukaisesti, mikäli kiinteistöä ei ole siirretty muun viranomaisen 
hallintaan.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus irtisanoo Tunturi-Lapin Kuljetus ja Maansiirto Oy:n kanssa 
tehdyt maanvuokrasopimukset 1.1.2019 lukien, kolmen kuukauden irtisa-
nomisaika päättyy 31.12.2018. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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237 § 

Vanhentuneiden saatavien kirjaaminen luottotappioksi 

(Salassa pidettävä asia (JulkL 24.1 § 23 kohta)) 
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238 § 
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 29 merkityt asiakirjat ja 
mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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239 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

 
  Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen, muun muassa: 

– Enontekiö hallinnoi henkilöstökoordinaattoria työnantajana, Muonion 
kunnalla on ostopalvelusopimus. Enontekiö on tarkistanut palkan koeajan 
jälkeen. 
– Kunta ottanut käyttöön huutokaupat.com –palvelun, jonka kautta voidaan 
myydä tarpeetonta omaisuutta sekä markkinoida mm. tontteja. 
– Kuntarekry.fi –palvelu otettu käyttöön 1.9. alkaen, koulutus todennäköi-
sesti lokakuussa 
– Kuntamarkkinoiden keskeisimpien asioiden kertominen 
– Kiinteistöjen ostotarjoukset 
– Maakunnan valmistelutoimielimessä varajäseneksi on ollut nimettynä 
Päivi Salminen, muutetaan Katri Rantakokko hänen tilalleen 
– Lapecon kokouksen keskeisimmät asiat 
– Sosiaalijohtaja aloittaa 26.9. 
– Vesihuollon yhtiöittämistä tai siirtämistä Tunturi-Lapin Vesi Oy:n alle sel-
vitetään 
– Oloksen kaava valmistellaan 22.10. hallitukseen 
– Lappia –konsernin talouden puolivuotiskatsaus 
– Elinkeinon tilanne sekä suunnitellut rakennemuutokset 
– Ympäristösihteerin tehtävien järjestäminen 

Päätös Sakari Silén ja Aki Jauhojärvi poistuivat kokouksesta tämän asian käsitte-
lyn aikana. 

Hallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

240 § 
Muut asiat 

– Asioiden 234–235 käsittelemisen välillä pidettiin kokoustauko, jonka ai-
kana Damico Oy:n Minna Dammert ja ravitsemispäällikkö Kaisa Muotka 
kertoivat hallitukselle keskuskeittiön ja siivouspalvelun ajankohtaisesta ti-
lanteesta  
– Hallituksen puheenjohtaja toimitti valmisteltavaksi kuntalaisaloitteen kun-
talaisten Levin kylpylään tekemien uintimatkojen tukemiseksi. 
– Lisäksi keskusteltiin yhtenäiskoululle tapahtuneesta murtautumisesta se-
kä kameravalvonnasta, yrittäjien muistamisesta, kokouspalkkioiden mak-
samisesta ja toimielinten jäsenten velvollisuudesta ilmoittaa varajäsenel-
leen mikäli on estynyt saapumasta kokoukseen 
 

 

241 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  Valitusosoitus liitteenä nro 30.



 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 17.9.2018  30 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 224–225, 228, 235, 238–241 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  226–227, 229–233, 236–237 
 

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

littamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 234 (direktio-oikeus) 
  
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  226–227, 229–233, 236–237 
 

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 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.  

 


