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Asia 1 
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 11.2.2019 ja esityslista 13.2.2019 sähköisesti. 

Pj.  
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Asia 2 
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. Hallintosäännön mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa 
ja tarkastaa myös sähköisesti.  

Päätös  
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Asia 3 
Kunnanjohtajan viran haettavaksi julistaminen 
 

Valtuusto hyväksyi 11.2. kunnanjohtaja Lasse Peltosen irtisanoutumisen 
kunnanjohtajan virasta 1.8.2019 alkaen.  

 
Kuntalain mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimin-taa 
johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari (38 §). 
Kunnanjohtajan tai pormestarin valitsee valtuusto (41 §). Kunnanjohtaja on 
virkasuhteessa kuntaan ja hänet voidaan valita joko toistaiseksi tai määrä-
ajaksi.  

 
Viranhaltijalaki edellyttää, että virkasuhteeseen otetavalla on lisäksi erik-
seen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Yleiset nimitys-
perusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

  
Kunnanvaltuusto päätti 11.2.2019 § 4, että kunnanjohtajan virkaan valitta-
valta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja lisäksi monipuolista 
kunnallishallinnon ja –talouden tuntemusta ja kokemusta. Lisäksi kunnan-
valtuusto päätti, että kunnanjohtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan 
virkasuhteeseen ja koeaika on 6 kuukautta. 

 
Hallitus julistaa viran haettavaksi, koska valinnasta päättää valtuusto. Halli-
tus päättää koeajan määräämisestä ja Kunnallisen yleisen virka- ja työeh-
tosopimuksen II-luvun 17 §:n mukaan kunnan asianomainen viranomainen 
voi harkintansa mukaan päättää mm. kunnanjohtajan palkasta. Harkinnan-
varaisesta palkasta päättää kunnanhallitus (hallintosääntö). 

 
Valtuusto päätti 15.6.2017 § 66 kunnan ilmoitusmenettelystä. Hallinto-
säännön mukaan hallitus, lautakunta tai osaston päällikkö ratkaisee ilmoi-
tuksen julkaisemisen valtuuston ilmoitusmenettelypäätöksen perusteella. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi valtuuston päät-
tämin kelpoisuusvaatimuksin. Virka täytetään toistaiseksi. 

 
Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus 
määräytyy kokonaispalkkauksena ja hakukuulutukseen laitetaan maininta 
palkkatoivomuksen esittämisestä. Virkaan valittavalta edellytetään sujuvaa 
englannin ja ruotsin kielitaitoa. Edellytyksenä on myös ajokortti ja oman au-
ton käyttömahdollisuus. 

 
Lisäksi kunnanhallitus nimeää rekrytointiryhmän, johon nimetään valtuusto-
ryhmien puheenjohtajat ja hallintojohtaja. Rekrytoinnista käytetään ulko-
puolista rekrytointiasiantuntijaa hakuprosessin aikana haastatteluissa ja 
soveltuvuusarvioinneissa. 

 
Päätös 
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Asia 4 
Ehdotus Tunturi-Lapin Vesi Oy:lle vesihuoltolaitoksen  
yhdistymisneuvotteluiden aloittamiseksi  
Dnro 161/16.10.2018 
 

Muonion kunta ja Tunturi-Lapin Vesi Oy (silloinen YYTH Oy) ovat aloitta-
neet keskustelut Muonion vesilaitoksen myynnistä jo vuonna 2014, mutta 
silloin asian selvittely ja suunnitelmat eivät edenneet. 
 
Muonion tekninen johtaja on ollut yhteydessä yhteistyön mahdollisuuksista 
Tunturi-Lapin Vesi Oy:n toimitusjohtajaan alkusyksystä 2018. 3.10.2018 
järjestettiin Muoniossa kokous, johon osallistui tekninen johtaja, kunnan-
johtaja, vesilaitoksen johtaja (kunnanrakennusmestari) ja sihteeri (teknisen 
toimistosihteeri), taloussihteeri, vesilaitoksen hoitajat, Tunturi-Lapin Vesi 
Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Kokouksessa sovittiin, et-
tä asiasta käynnistetään selvitys konsultin avulla ja selvityksen tilaajana 
toimii Tunturi-Lapin Vesi Oy:n toimitusjohtaja. 
 
Ramboll Finland Oy teki 10.10. tarjouksen selvitystyöstä koskien Muonion 
kunnan vesihuoltolaitoksen liiketoiminnan siirtämistä Tunturi-Lapin Vesi 
Oy:lle viitaten 5.10. tehtyyn tarjouspyyntöön. Muonion kunnanhallitus (Dnro 
161/16.10.2018) sitoutui 22.10.2018 maksamaan puolet tehtävästä selvi-
tyksestä. Selvitys teetettiin yhdessä Tunturi-Lapin Vesi Oy:n kanssa. 
 
Selvitystyö on tehty marraskuu 2018 ja helmikuu 2019 välisenä aikana. 
Tänä aikana pidettiin yhteensä 5 kokousta, joihin osallistui Muonion kun-
nan virkamiehiä, Tunturi-Lapin Vesi Oy:n edustajia, sekä Muonion ja Kola-
rin luottamushenkilöitä. 
 
Selvityksen perusteella laitosten yhdistäminen tapahtuisi käytännössä liike-
toimintakaupalla, jossa Tunturi-Lapin Vesi Oy ostaisi Muonion kunnan ve-
sihuoltoliiketoiminnan käyttöomaisuuden ja liittymismaksuvelat. Siirtyvän 
nettoarvon vastineeksi Muonio kunta saa yhtiöstä omistusosuutta. Selvitys-
työssä siirtyvän omaisuuden nettoarvo (=kauppahinta) ja omistusosuudet 
laskettiin kahdella vaihtoehtoisella laskentamallilla. 
 
Selvitys Muonion Vesihuoltolaitoksen liiketoiminnan siirtämisestä Tunturi-
Lapin Vesi Oy:lle toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 
 
TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: 
Muonion kunnanhallitus tekee ehdollisen myyntitarjouksen vesihuoltolai-
toksen liiketoiminnan myymisestä Tunturi-Lapin Vesi Oy:lle. Kauppahinta 
muodostuu nykykäyttöarvoon ja tuottoarvoon perustuvalla laskentamallilla, 
jolloin kauppahinta on 1,18 M€, millä saadaan 9,4 %:n omistusosuus Tun-
turi-Lapin Vesi Oy:stä. Kaupan edellytyksenä on, että Muonion kunta saa 
hallituspaikan Tunturi-Lapin Vesi Oy:stä. Muonion kunnanvaltuustolla on 
toimivalta hyväksyä kauppa ja sen vuoksi tämä ostotarjous tehdään ehdol-
lisena. Ehtona kaupan toteutumiselle on, että Muonion kunnanvaltuusto 
hyväksyy tarjouksen ehdotettuun hintaan. 

(Tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, puh. 0400 398 062) 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää Tunturi-Lapin Vesi Oy:lle vesihuoltolaitoksen yhdis-
tymisneuvottelujen aloittamista seuraavan ehdotuksen pohjalta: 

 Muonion kunta myisi vesihuoltolaitoksen liiketoiminnan Tunturi-Lapin 
Vesi Oy:lle 

 Kauppahinta muodostuisi nykykäyttöarvoon ja tuottoarvoon perustuval-
la laskentamallilla, jolloin kauppahinta olisi 1,18 milj. euroa, mikä tar-
koittaa 9,4 %:n omistusosuutta Tunturi-Lapin Vesi Oy:stä. 

 Muonion kunta saisi hallituspaikan Tunturi-Lapin Vesi Oy:stä. 

 Ehtona kaupan toteutumiselle on, että Muonion kunnanvaltuusto hyväksyy 
neuvottelujen pohjalta laaditun esityksen kunnan vesihuoltolaitoksen toi-
minnan myymisestä. 

 Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan käymään jatkoneuvottelu-
ja Tunturi-Lapin Vesi Oy:n kanssa. 

Päätös 
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Asia 5 
Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutos 
Dnro 24/31.1.2019 
 

Kukaslompolon ranta-asemakaava-alue sijoittuu Itä-Muonion kunnanosaan 
lähelle Kolarin kunnanrajaa ja Äkäslompoloa. Ranta-asemakaava hyväk-
sytty vuonna 1994. 
 
Maan omistaa valtio ja Metsähallitus on tehnyt esisopimuksen sen vuok-
raamisesta ehdolla, että ranta-asemakaavan muutos hyväksytään. Tulevat 
vuokralaiset ovat 31.1.2019 esittäneet Kukaslompolon ranta-asemakaavan 
muutoksen vireille saattamista.  
 
Kaavamuutosta esitetään ranta-asemakaavan kortteleihin 10–14 ja niitä 
ympäröiville VR-2 ja VR-3 –alueille. Esisopimuksen mukainen muutoksen 
kohde on n. 20 ha.  
 
Tavoitteena on muuttaa alueen ranta-asemakaavaa niin, että on mahdollis-
ta käynnistää matkailupalvelujen yritystoimintaa mm. rakentamalla revontu-
li-igluja majoitusta varten, huolto- ja ravintolatiloja sekä rantasauna. Tavoit-
teena on rakentamisen käynnistäminen kesällä 2019. 
 
Muutettavalle alueelle on voimassaolevassa kaavassa osoitettu enemmän 
rakennusoikeutta, kuin muutoksen tavoitteena on alueelle osoittaa.  
 
Kaavoitustyön laatijaksi on valittu Seitap Oy:n maamittausteknikko Tapani 
Honkanen, joka on 7.2.2019 laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS). 
 
Tunturi-Lapin maakuntakaava on voimassa Kukaslompolon ranta-
asemakaava-alueella ja se on ohjeena kaavan laatimisessa. Alue sijoittuu 
maakuntakaavan Matkailupalveluiden alue merkinnän RM 1406 alueelle ja 
maakuntakaavan matkailun vetovoima-alueelle (mv). 
 
Ylläksen yleiskaavassa muutettava alue sijoittuu pääasiassa loma-
asuntojen alueelle. Ylläksen yleiskaavan muutos on hyväksytty 10.6.2003 
§ 34. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 7.2.2019 on selostettu mm. suun-
nittelutilanne, kaavoitustyön tavoite, muutettavan alueen olosuhteet, arvioi-
tavat vaikutukset, osalliset ja osallistuminen sekä aikataulu. Tavoitteena 
on, että kaava saadaan valtuustokäsittelyyn kesäkuussa 2019. 
 

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta 
omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava     
yhteydessä kuntaan ja toimitettava suunnitelma osallistumis- ja arviointi-
menettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen 
tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan tulee 
toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säily-
tettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maankäyttö- ja 
rakennuslain 63 ja 74 §)  
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Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merki-
tykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutus-
menettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja raken-
nuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaavoitetta-
vaan alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla olevien 
maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten määrään. 
  
Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki osalli-
set on mahdollista tavoittaa ja tarjota näille riittävän ajoissa riittävät mah-
dollisuudet valmisteluun osallistumiseen.  
 
Kunta voi esittää maanomistajalle osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämisek-
si. Varmistaakseen suunnitelman riittävyyden kunta voi neuvotella asiasta 
Lapin ELY-keskuksen kanssa, ja osallisilla on mahdollisuus kaavan muu-
tosehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka esittää ELY-keskukselle 
neuvottelun käymistä suunnitelman riittävyydestä. 
 
Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-
listen ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta tiedotta-
misen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitellusta aika-
taulusta.  
 
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paikkakun-
nalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 
 
Kaavan hyväksyy valtuusto ja hallintosäännön mukaan kaavoitusviran-
omaisena toimii hallitus.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.2.2019 toimitetaan esityslistan 
ohessa.  
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja kuuluttaa vireilletulon. 
Kaavanlaatijaa pyydetään lisäämään osalliseksi viranomaiseksi myös Pe-
lastuslaitoksen. 

 
Päätös 
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Asia 6 
Poikkeamishakemus 
Dnro 31/13.2.2019 
 

Kiinteistön 498-401-298-2 PAKKASKAIRA 100,66 ha omistaja hakee lupaa 
poiketa maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä; rakennusta ei saa rakentaa 
vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). Polttoaineen jakeluasema halu-
taan sijoittaa asemakaavan E-1 alueelle, vaikka kaavamääräyksissä se on 
mahdollistettu vain E-2 alueelle, noin 200 metrin päässä hakemuksen mu-
kaisesta sijainnista. Polttoaineen jakeluasemaa ei käytetä yleiseen jake-
luun, vaan kylmäteknologian testialueen sisäiseen jakeluun. 

 
Kaava-alue ei sijaitse pohjavesialueella, mutta sen vieressä sijaitsee III-
luokan pohjavesialue ja kaava-alueen länsipuolella sijaitsee II-luokan poh-
ja-vesialue. Hakemuksen mukainen sijainti on etäämpänä pohjavesialueis-
ta kuin asemakaavan mukainen sijainti. 

 
Poikkeamislupahakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Muonion kirkonkyläl-
tä noin 12 kilometrin päässä Särkijärven kylässä Isomaan asemakaavan 
kylmäteknologian korttelialueelle ETRS-TM35FIN N: 7534783.60 E: 
370528.37 

 
Kunta on kuullut naapurit 498-401-151-6, 498-401-151-4, 498-401-151-2, 
498-401-80-15, 498-401-43-21. 

  
Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuksen 
tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.  
Poikkeamisella ei osoiteta lisää rakennuspaikkoja tai rakennusoikeutta 
vaan mahdollistetaan polttoaineen jakeluaseman sijoittuminen ympäristölli-
sesti parempaan paikkaan. 

 
 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnon-
suojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-
tamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia (MRL 171.2 §). 
 
Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee poikkeamislupa-
hakemukset. 
 
(Tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, puh. 0400 398 062) 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myöntää kiinteistölle 498-401-298-2 poikkeamisen maan-
käyttö- ja rakennuslain 58.1 §:stä polttoaineiden jakeluaseman sijoittami-
sen asemakaavamääräyksistä poiketen. Rakennuslupa tulee hakea kah-
den vuoden kuluessa tämän päätöksen antopäivästä.  
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Päätöksestä hakijalta peritään 650 euroa ja naapurien kuulemisesta 45 eu-
roa/naapuri Muonion kunnan rakennusvalvontataksan mukaisesti. 

 
Päätös annetaan 1.3. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta 
antopäivästä lukien. 

 
Päätös      
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Asia 7 
Valtuustosalin ja kahvion kalusteiden hankinta 
Dnro 28/31.1.2019 
 

Talousarvioon on kuluvalle vuodelle varattu 20 000 euron määräraha val-
tuustosalin kalustamiseen.  
 
Tarjous kalusteista on pyydetty Isku Interior Oy:ltä ja tarjouksen perusteella 
on valittu valtuustosaliin ja -kahviotilaan pöydät (11 kpl) ja nojalliset tuolit 
(36 kpl) yhteishintaan 14 209,00 euroa (0 % alv). 
 
Lisäksi on tehty hintavertailu kunnanviraston A-talon henkilöstökahvion ka-
lusteiden uusimiseksi ja Sotkalta on saatu tarjous 2 419,35 (0 % alv). 
   
Hallintosäännön 44 §:n mukaan hallitus päättää käyttöomaisuuden ostami-
sesta, kun valtuusto on hyväksynyt perusteet ja hankinta ylittää pienhan-
kintarajan. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus hyväksyy kalustehankinnat. 
 

 Päätös 
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Asia 8 
Lausunto Lapin luonnonvarasuunnitelman  
toimintaohjelmaksi 2019-2024 
Dnro 18/30.1.2019 
 

Metsähallitus pyytää lausuntoja Lapin luonnonvarasuunnitelman toiminta-
ohjelmasta vuosille 2019-2024. Suunnittelualue kattaa valtion maa- ja ve-
sialueet Lapin maakunnassa, lukuun ottamatta saamelaisten kotiseutualu-
etta (Enontekiö, Utsjoki, Inari ja Lapin paliskunnan alue Sodankylässä).  

 
Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän 
aikavälin kestävän käytön suunnittelua. Lapin luonnonvarasuunnitelma 
laaditaan Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) ja asetuksen 
(247/2016), omistajapolitiikan, omistajan asettamien tavoitteiden ja Metsä-
hallituksen konsernin strategian asettamassa raamissa yhdessä sidosryh-
mien kanssa.  

   
Projektin lopputulos on Metsähallituksen Lapin luonnonvarasuunnitelma 
kaudelle 2019-2024. Luonnonvarasuunnitelman hyväksyy Metsähallituk-
sen hallitus.  
 
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 19.2.2019 osoitteessa lausun-
topalvelu.fi.   
 
Lausuntopyynnön materiaali on luettavissa osoitteessa: 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a52d7
67a-2bb7-424d-bc08-734f1c099030 
 
Maaseutupäällikkö on valmistellut lausuntoa ja tehnyt seuraavat havainnot 
asiakirjasta: 
 

 Kohdan 1.5. Case: Ylimuonion valtionmaiden käyttösuunnitelma oli hy-
vä ja koko Länsi-Lapin alueelle positiivinen prosessi.  Neuvottelume-
nettely oli kehittynyt ja sidosryhmäedustajien kuuleminen kattavaa.  
Pienaluesuunnittelussa suojelutavoitteet ovat sittemmin toteutuneet 
juuri luvatulla tavalla.  Näin on voitu merkittävällä tavalla edistää moni-
naiskäytön mahdollisuuksia sekä suojelutavoitteiden toteutumista sekä 
uskottavuutta Metsähallituksen ja paikallisten yhteistyön toimivuuteen. 

 
Tähän samaan hyvien case:ien sarjaan lukeutuvat keväällä 2018  läpi-
käytyjen eräiden luontokohteiden suojelualuesuunnittelut; ne etenivät 
ripeästi ja paikallisten kanssa neuvotellulla tavalla. 

 

 Kohdat 1.11. ja 1.12.: Eräissä tapauksissa uusinvestointikohteissa on 
kysyntää myös kaavoittamattomille maa-alueille, joihin yritystaho on 
valmistautunut laatimaan tarvittavan kaavan. Näihinkin tapauksiin tulisi 
vastata positiivisessa hengessä ja mahdollistaa ne. 

 

 Kohta 1.16.: On äärimmäisen tärkeää, että vesistöalueittain on ns. yh-
teiskäyttöalueita, kalastuksenharjoittajille sekä kaikille muille vesillä liik-
kujille, vastapainona käytöltään rajattujen yksityismaiden ja vaikeiden 
pääsymahdollisuuksien alueille. Tässä mielessä valtion rantamaat ovat 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a52d767a-2bb7-424d-bc08-734f1c099030
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a52d767a-2bb7-424d-bc08-734f1c099030
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kansallinen rikkaus ja ne tulee entistä selvemmin mieltää myös sellai-
siksi, eikä kaikkia saa kaavoittaa yksityiseen tai kaupalliseen käyttöön. 

 

 Kohdan 1.18. Case: Lupakiintiöitä määritettäessä paikalliset (esimer-
kiksi riistanhoitoyhdistysten) kannat tulisi paremmin selvittää; nyt niillä 
ei ole käytännössä minkäänlaista painoarvoa. 

 
Metsästysoikeuksien laajamittaisesta vuokraustoiminnasta Pohjois-
Suomen valtionmailla tulee pidättäytyä; riistakannat eivät kestä reviiri-
metsästystä, eikä valtion maiden metsästysalueiden vuokraustoimin-
nan lisäämiselle ole suomalaisessa metsästyslupamenettelyssä tarvet-
ta. 

 

 Kohdan 3.21. Case: Esimerkiksi luvaton moottorikelkkailu reittien ulko-
puolisilla erämaa-alueilla (matkailukeskusten lähietäisyyksillä), samoin 
kuin maastoautojen käyttö metsästyskohteisiin on käytännössä valvon-
nan ulkopuolella. Ja on kuultu sellaisiakin valvoja-arvioita, että kun ne 
ovat "bisnestä" niin sen vuoksi niihin on vaikea puuttua. Näinhän ei tie-
tenkään voi olla, vaan suunnitelmissa juhlallisten lauseidenvastapai-
noksi tarvitaan käytännön toimenpiteitä asioiden pitämiseksi laillisuu-
den rajoissa. 

 

 Kohdan 3.25. Case: Meillä on Länsi-Lapin alueella pelkästään yhden 
pienen kunnan alueella kaksi merkittävää kohdetta, Lapin Helvetti eli 
Pakasaivon rotkojärvi sekä Muonionjoen Äijäkosken alue, jotka tosin 
eroavat arkeologisista kulttuurikohteista, mutta muutoin täyttävät kaikki 
suojelun ja kunnossapidon kriteerit. Lapissa on lukuisia samanlaisia 
kohteita, jotka sijaitsevat valtion maalla, ja joiden kunnossapidosta, tur-
vallisuudesta ja suojelusta jälkipolville tulisi valtion eli Metsähallituksen 
vastata, vaikka yhteistyössä paikallisten kuntien kanssa. Tällä hetkellä 
tämänkaltaisten kohteiden tulevaisuus on hahmottumatta ja pelkona on 
niiden jääminen "isännättöminä" hoitamatta ja niiden kulttuuriset, luon-
toarvoihin perustuvat ja matkailulliset vahvuudet hyödyntämättä. Tähän 
asiaan olisi hyvä saada vähän lisää tavoitteita ja toteutusformaattien 
kuvausta toimenpideohjelmassa. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää antaa maaseutupäällikön valmistelun mukaisen 
lausunnon Lapin luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelmasta vuosille 
2019-2024 

Päätös 
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Asia 9 
Määräaikaisen lupakäsittelijän viran 
kelpoisuusvaatimuksien korjaaminen 
Dnro 207/12.12.2018 
 
– Kunnanhallitus 4.2.2019, 32 § 
 

Teknisen johtajan työpanosta on siirretty suunnittelutarve- ja poikkeamis-
lupien valmistelutehtävistä hyvinvointikeskuksen paikallisvalvojan tehtäviin. 
Tekninen johtaja on yrittänyt sopia poikkeamislupahakemusten valmiste-
lusta useiden kuntien kanssa, minkä lisäksi valmistelun ostamista yksityi-
seltä toimijalta on selvitetty. Poikkeamishakemusten valmistelulla on kui-
tenkin merkittävä vaikutus päätöksentekoon ja siten sen katsotaan olevan 
julkisen vallan käyttöä, jota ei voi ostaa yksityiseltä. Tällaista valmisteluteh-
tävää pitää hoitaa henkilön, joka on virkasuhteessa kuntaan. 
 
Lupapisteellä on noin 15 poikkeamislupahakemusta käsittelemättä. Poik-
keamislupien käsittelyyn on varattu kuluvalle vuodelle 5 000 euroa. Lisäksi 
tuloja käsittelemättömistä poikkeamislupahakemuksista on odotettavissa 
10 000 euroa. Poikkeamislupien käsittelyyn ja käsittelystä saatavilla arvioi-
duilla tuloilla saadaan katettua määräaikaisen viranhaltijan palkkakustan-
nukset. 
 
Tekninen lautakunta on 11.12.2018 § 108 esittänyt kunnanhallituksel-
le/kunnanvaltuustolle, että se perustaa 4 kuukauden määräaikaisen lupa-
valmistelijan viran poikkeamislupahakemusten ja suunnittelutarvehake-
musten käsittelyyn hinnoittelutunnuksella 5 01 01 01 1. 
 
Tekninen johtaja on toimittanut suunnitellun lupakäsittelijän tehtävänku-
vauksen, joka toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. Lupakäsittelijän 
tehtävänä on poikkeamislupien ja suunnittelutarvehakemuksien valmistelu 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi sekä rakennustarkastajan avustaminen 
rakennuslupakäsittelyssä.  
 
Tehtävässä vaaditaan riittävää kokemusta rakennussuunnitteluun ja ra-
kennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (MRL 4 §) ja edellytetään ko-
kemusta rakennetun ympäristön lupa-asioiden valmistelusta. Rakennustar-
kastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto 
tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 108 §:n siirtymäsäännöksen 
mukainen tutkinto.  
 
Tehtäväkohtaiseksi palkaksi tekninen johtaja on esittänyt kunnallisen tek-
nisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkaryhmää 5 01 01 01 1, 
koska poikkeamislupien valmistelulla on merkitystä kunnan kaavoitukseen 
ja sen voidaan katsoa olevan erityisosaamista edellyttävä vaativa asian-
tuntijatehtävä. Palkkahinnoittelukohdan 5 01 01 01 1 mukainen palkka on 
1.5.2018 lukien ollut 3 092,26 euroa kuukaudessa.  
 
Hallintosäännön 22 §:n mukaan: 
Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perus-
tettu virkaa, kelpoisuusvaatimuksista päättää hallitus. 
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Tehtävään ei ole hallinnollisesti järkevää perustaa uutta virkaa, koska kyse 
on lyhyestä määräaikaisuudesta. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että kuntaan palkataan 4 kuukauden ajaksi mää-
räajaksi viranhaltija, jonka tehtävänä on poikkeamislupien ja suunnittelu-
tarvehakemuksien valmistelu kunnanhallituksen käsiteltäväksi sekä raken-
nustatarkastajan avustaminen rakennuslupakäsittelyssä. 
 
Projektiluonteisen tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltu-
va rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen (MRA) 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto. Lisäksi edelly-
tetään riittävää kokemusta rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suori-
tukseen liittyvistä tehtävistä (MRL 4 §) sekä kokemusta rakennetun ympä-
ristön lupa-asioiden valmistelusta. 
 
Määräaikaisen viranhaltijan palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen hen-
kilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelutunnuksen 5 01 01 
01 1 mukaisesti. 
 
Viran täyttämisestä päättää tekninen lautakunta. Viranhaltijan sijoituspaik-
ka on tekninen toimi ja hän toimii teknisen johtajan alaisuudessa. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
— — 

– Kunnanhallitus 4.2.2019, asia 9 
 

Teknisen johtajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen on todettu, että 
määräaikaisen lupakäsittelijän viran kelpoisuusvaatimuksia on syytä korja-
ta. 
 
Tehtävän luonteen vuoksi sopivampana kelpoisuusvaatimuksena voidaan 
pitää kokemusta poikkeamislupien käsittelystä. Eduksi laskettaisiin koke-
mus rakennussuunnittelusta ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtä-
vistä sekä maan käyttöön liittyvistä tehtävistä. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus korjaa 4.2.2019 §32 päätöstään seuraavasti: 
 

Kunnanhallitus päättää, että kuntaan palkataan 4 kuukauden ajaksi mää-
räajaksi viranhaltija, jonka tehtävänä on poikkeamislupien ja suunnittelu-
tarvehakemuksien valmistelu kunnanhallituksen käsiteltäväksi sekä raken-
nustatarkastajan avustaminen rakennuslupakäsittelyssä. 
 
Projektiluonteisen tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on kokemus poik-
keamislupien käsittelystä. Eduksi katsotaan kokemus rakennussuunnitte-
lusta ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä sekä maankäyttöön 
liittyvistä tehtävistä. 
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Määräaikaisen viranhaltijan palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen hen-
kilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelutunnuksen 5 01 01 
01 1 mukaisesti. 
 
Viran täyttämisestä päättää tekninen lautakunta. Viranhaltijan sijoituspaik-
ka on tekninen toimi ja hän toimii teknisen johtajan alaisuudessa. 

 
 Päätös 
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Asia 10 
Jäsenen nimeäminen Tornionlaakson Neuvoston hallitukseen 
Dnro 26/5.2.2019 
 

Tornionlaakson Neuvosto on yhteystyö- ja edunvalvontaelin. Neuvostossa 
on jäseniä kolmestatoista kunnasta, joista Suomesta kuusi (Torni, Ylitornio, 
Pello, Kolari, Muonio ja Enontekiö), Ruotsista neljä (Haaparanta, Övertor-
neå, Pajala ja Kiiruna) ja Norjasta kolme (Storfjord, Kåfjord ja Nordreisa). 
 
Tornionlaakson Neuvoston johtosäännön mukaan neuvoston tehtävänä on 
edistää Tornionlaakson kuntien ja kansalaisten keskinäistä ja kansainvälis-
tä yhteistyötä huolehtimalla alueen edunvalvonnasta ja kehittämisestä se-
kä kulttuuriperinnön säilyttämisestä.  
 
Neuvoston toimielimiä ovat Tornionlaakson Neuvosto, hallitus ja kanslia. 
Neuvosto kokoontuu kerran vuodessa, ja se hyväksyy mm. budjetin, jä-
senmaksun sekä toimintasuunnitelman. Neuvosto nimittää hallituksen, jo-
hon jokainen jäsenkunta valitsee oman jäsenen sekä varajäsenen. Lisäksi 
Neuvosto nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joille 
nimetään varaedustajat. Hallitus kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. 
 
Tornionlaakson Neuvosto on 5.2. päivätyllä kirjeellä pyytänyt, että kunnat 
nimeävät jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Tornionlaakson Neu-
voston hallitukseen toimikaudeksi 2019-2021. Esityksessä pyydetään kiin-
nittämään huomiota myös sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Nimeämistä 
pyydetään 5.3.2019 mennessä. 
 
Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus kunnan etua valvoessaan määrää 
tarvittaessa edustajan käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kun-
taa yhteisöissä ja tekemään oikeustoimia. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja   

Kunnanhallitus nimeää kunnan jäsenen ja varajäsenen Tornionlaakson 
Neuvoston hallitukseen toimikaudeksi 2019-2021. 

 
 Päätös  
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Asia 11 
Työpajaohjaajien rekrytointi 
Dnro 30/13.2.2019 
 

Talousarvioon kuluvalle vuodelle on varattu määräraha työpajaohjaajien 
palkkaamiseen fillari- ja kuljetuspajalle.  
 
Ohjaajan työ on käytännön ohjaustyötä työllistymiseen ja toimintakyvyn tu-
kea tarvitsevien nuorten ja aikuisten parissa. Työ edellyttää kykyä itsenäi-
seen työskentelyyn, vahvoja tiimi- ja yhteistyötaitoja, organisointikykyä, 
joustavuutta ja aktiivista, kuntouttavaa työotetta.  
 
Pajaohjaajien tehtävässä korostuu ammattiosaamisen lisäksi vuorovaiku-
tus- ja ohjaustaidot. Koulutuksena edellytetään toisen asteen tutkintoa tai 
vastaavaa koulutusta ja työkokemus vastaavista tehtävistä ja kokemus 
ryhmätoiminnan ohjaamisesta lasketaan eduksi.  
 
Fillaripajan ohjaaja vastaa fillaripajan toiminnasta ja työtehtäviin kuuluu 
mm. valmentautujien ohjaaminen sekä pyörien ja kuntoutuksen apuväli-
neiden huolto ja korjaus.  
 
Kuljetuspajan ohjaaja vastaa kuljetuspajan toiminnasta ja työtehtäviin kuu-
luu mm. valmentautujien ohjaaminen, kunnan sisäisestä logistiikasta huo-
lehtiminen (ruuankuljetus ja posti) sekä perusterveydenhuollon laitehuollot 
sopimuksen mukaan. 
 
Henkilöstökoordinaattorilta on 12.2.2019 saatu lausunto, jossa esitetään, 
että pajaohjaajilla on yleistyöaika 38,75 h/vko ja tehtäväkohtainen palkka 
on KVTES 04SOS06A hinnoittelutunnuksen mukainen 1 997,44 euroa 
kuukaudessa. 
 
Hallintosäännön 22 §:n mukaan toimielin päättää alaisensa työsuhteisen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, jollei vaatimuksista ole säädetty erik-
seen. Toimenkuvauksen hyväksyy tehtäväalueen esimies alaistensa osalta 
23 § ja hallitus päättää työpajan henkilöstön valinnasta 25 §. Hallitus rat-
kaisee myös palkkauksen 20 §. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää työpajaohjaajien kelpoisuusehdot em. selostuksen 
perusteella. Työpajaohjaajilla on yleistyöaika, palkkaus määräytyy 
KVTES:in hinnoittelutunnuksen 04SOS06A mukaan ja tehtäväkohtainen 
palkka on 1 997,44 euroa/kk. 
 

 Päätös 
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Asia 12 
Työ- ja yksilövalmentajan palkkauksen tarkistaminen 
Dnro 151/8.10.2018 
 

Kunnanhallitus valitsi työ- ja yksilövalmentajan 23.10.2017 § 258, ja totesi 
palkkauksen määräytyvän palkkahinnoittelukohdan 04SOS050 mukaisesti. 
Kyseisen palkkahinnoittelukohdan mukainen kuukausipalkka on ollut 
1.5.2018 lukien 2 224,38 euroa. Hallitus ei kyseisen päätöksen yhteydessä 
määritellyt vaativuusosaa. 
 
Työ- ja yksilövalmentaja on 8.10.2018 saapuneella hakemuksella pyytänyt 
tarkastamaan ja maksamaan vaativuuslisän tehtävästä 6.11.2017 alkaen. 
Hänelle on maksettu peruspalkkaa ilman vaativuuslisää työsuhteen alusta 
saakka. Tehtävän edelliselle hoitajalle on maksettu erikseen vaativuusli-
sää, jonka suuruus on ollut 326,85 euroa kuukaudessa. 
 
Työ- ja yksilövalmentajan työ on käytännön asiakaspalvelu- ja verkostoyh-
teistyötä työllistymiseen ja toimintakykyyn tukea tarvitsevien nuorten ja ai-
kuisten parissa. Työtehtäviin kuuluu mm.: 

 valmentautujien elämäntilanteen ja palvelutarpeen kartoittaminen 

 yksilöllisten suunnitelmien laatiminen 

 yksilö- ja ryhmätoimintojen ohjaaminen 

 vastaa työpajan esimiestehtävistä ja työpajatoiminnan kehittämisestä 

 avustusten hakeminen ja seuranta (OKM) 

 työpajan laskutuksesta vastaaminen 

 sidosryhmille tehtävän työn organisointi sekä 

 työvuorojen ja työtehtävien suunnittelu. 
 

Henkilöstökoordinaattori on 12.2.2019 päivätyssä lausunnossaan esittänyt, 
että työ- ja yksilövalmentajan palkkauksen perusteet määritellään seuraa-
vasti: 

 palkkahinnoittelukohta 04SOS050 

 TVA-lisä 330,00 e/kk. 
 
Lisäksi henkilöstökoordinaattori on esittänyt, että palkantarkistus tehdään 
takautuvasti 1.1.2018 lukien. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää tarkistaa työ- ja yksilövalmentajan tehtäväkohtai-
sen palkan seuraavasti: 

 palkkahinnoittelukohta edelleen 04SOS050 mukaisesti 

 TVA-lisä 330,00 e/kk. 
 
Palkantarkistus tehdään takautuvasti 1.1.2018 lukien. 

 
 Päätös 
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Asia 13 
Vastaavan lastenhoitajan palkkauksen tarkistaminen 
Dnro 20/31.1.2019 
 

Vastaava lastenhoitaja toimii päiväkoti Tunturihelmen esikoululaisten ryh-
mässä. Tehtävän palkkauksen perusteet määräytyvät palkkahinnoittelu-
kohdan 05VKA054 mukaisesti. Palkkahinnoittelukohdan mukainen kuu-
kausipalkka on 1.5.2018 lukien ollut 2 036,00 euroa. 
 
Tehtävään kuuluu varhaiskasvatuksen ryhmän lastenhoito- ja huolenpito-
tehtävät sekä johto- ja esimiestehtävät. Vs. varhaiskasvatusjohtaja ja yhte-
näiskoulun rehtori (vv. varhaiskasvatusjohtajan virasta) ovat esittäneet teh-
tävän vaativuusosan tarkistamista seuraavin perustein: 
 

 päiväkodin ryhmän tiimivastaava, ryhmänsä lähiesimiehenä toimiminen 

 sijaisjärjestelyt yhdessä esimiesten kanssa 

 toiminnan ohjaus, suunnittelu, kehittäminen ja tiedotusvastuu 

 turvallisuudesta vastaaminen 

 AP/IP –toiminnan koordinointi 

 materiaaleista ja tiloista vastaaminen 

 lasten hoitoaikojen seuranta, toteutumien tarkastaminen laskutusta var-
ten. 

 
Työn vaativuustekijät ovat huomattavasti laajemmat vastaavan lastenhoita-
jan työssä kuin lastenhoitajan työssä. Palkkausero on tällä hetkellä 55 eu-
roa kuukaudessa, joten tehtävän vaativuuden tarkistaminen on aiheellista. 
Vaativuusosan tarkistamista esittäneiden näkemyksen mukaan vaativuus-
osa tulisi tarkistaa seuraavasti: 
 

 TVA 400 e/kk (nykyinen 320 e/kk), korotus 80 e/kk 

 palkkaus tarkistetaan takautuvasti 1.1.2018 lukien, koska tehtävään on 
kuulunut työvuorojen suunnittelu ja esimiestyö (Daisy-ohjelma) kysei-
sestä ajankohdasta lukien. 

 
Henkilöstökoordinaattori on 29.1.2019 päivätyssä lausunnossaan esittänyt, 
että vastaavan lastenhoitajan tehtävän palkkauksen vaativuusosaa korote-
taan esitetysti 80 eurolla kuukaudessa esimies- ja johtamistehtävien perus-
tella. Lisäksi henkilöstökoordinaattori on esittänyt, että korotus maksetaan 
takautuvasti 1.1.2018 lukien tehtävän tosiasiallisen hoidon mukaisesti. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että vastaavan lastenhoitajan palkkauksen vaati-
vuusosaa korotetaan 80 eurolla kuukaudessa esimies- ja johtamistehtä-
vien perusteella. TVA-osuus on yhteensä 400 e/kk.  

Korotus maksetaan takautuvasti 1.1.2018 lukien. 

Päätös 
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Asia 14 
Kunnanrakennusmestarin tehtävän ja palkkauksen tarkistaminen 
Dnro 3/9.1.2019 
 

Teknisen osaston kunnanrakennusmestarin tehtävänkuvausta on tarken-
nettu vastaamaan paremmin nykyistä työnkuvaa. Kunnanrakennusmesta-
rin esimiehenä toimii tekninen johtaja. Tehtäviin kuuluvat rakennustarkas-
tajan ja vesihuoltolaitoksen johtajan tehtävät. 
 
Kunnanrakennusmestari on hoitanut kunnan rakennustarkastajan tehtävä 
1.1.2018 lukien. Tehtävään on määritetty palkkaus kokonaisarvion perus-
tella, minkä myötä palkkauksen perusteet ovat määräytyneet seuraavasti: 

 palkkahinnoittelutunnus (TS) 5 01 02 01 4  
(1 877,77 e/kk 1.5.2018 lukien) 

 TVA-lisä (vaativuuslisä) 911,60e/kk 

 lisävastuupalkkiona vuoden 2018 ajan on maksettu 299,15 euroa kuu-
kaudessa teknisen johtajan päätöksellä  
(poistettu tammikuussa 2019) 

 tehtäväkohtainen palkka yhteensä joulukuussa 2018 oli  
3 088,52 e/kk. 

 
Tehtävän hoitajalle on lisäksi maksettu virheellisesti 10 % ammattialalisää, 
joka oikaistaan sopimuksen mukaiseksi 8 %:ksi 1.1.2019 lukien. 

 
Kunnanrakennusmestarin tehtävänkuvan pääsisältö on seuraava: 

 rakennustarkastajan ja kunnan vesihuoltolaitoksen johtajan tehtävät 

 vastaa kunnan rakennustarkastuksista ja vesihuoltolaitoksesta 

 tehtävään on lisätty itsenäinen rakennuslupien käsittely ja myöntämi-
nen sekä luvan voimassaolon jatkaminen yksityisasuntoiselle omakoti-
talolle ja enintään kaksiasuntoiselle lomarakennukselle, jonka kerrosala 
on enintään 150 neliömetriä, sekä edellä mainittuja pienemmille raken-
nuksille. 

 
Kunta tai kuntayhtymä valitsee työaikalain ja työ- ja virkaehtosopimusten 
rajoissa sen työaikamuodon, joka on toiminnan ja tehtävien suorittamisen 
kannalta tarkoituksenmukaisin: 

 Yleistyöaikaa sovelletaan henkilöstöön, johon ei sovelleta muuta työai-
kaa. Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 38 
tuntia 45 minuuttia viikossa 

 Toimistotyöaikaa sovelletaan esimerkiksi niihin viranhaltijoihin ja työn-
tekijöihin, joiden työt ovat luonteeltaan hallinnollisia, suunnittelu- ja las-
kentatehtäviä. Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudes-
sa ja 36 tuntia 45 minuuttia viikossa. 

 
Henkilöstökoordinaattori on 11.2.2019 antamassaan lausunnossa toden-
nut, että kunnanrakennusmestarin tehtävän palkkausperusteet määräyty-
vät tehtävän vaativuuden kokonaisarvioinnin perusteella, minkä lisäksi teh-
tävää on vertailtu saman tasoisiin tehtäviin. Tehtävää on verrattu myös 
Enontekiön kunnan vastaavaan tehtävään. 
 
Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) yleisen 
osan I-luvun 4 §:n mukaan työaikamuodoissa noudatetaan KVTES:n III-
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luvun 6 §:n työaikamuotoja. Kyseisen luvun 8 §:n 1.momentin mukaan toi-
mistotyöaikaa sovelletaan esimerkiksi niihin viranhaltijoihin ja työntekijöi-
hin, joiden työt ovat luonteeltaan hallinnollisia, suunnittelu- ja laskentateh-
täviä. 
 
Henkilöstökoordinaattori on lausunnossaan esittänyt, että kunnanraken-
nusmestarin työaikamuodoksi päätetään toimistotyöaika (36 tuntia 45 mi-
nuuttia viikossa). Lisäksi hän on esittänyt, että tehtävän tehtäväkohtaisen 
palkkauksen perusteet määritetään palkkahinnoittelukohdan 5 01 01 01 1 
mukaisesti. Kyseisen palkkahinnoittelukohdan palkkaus on 1.5.2018 lukien 
ollut 3 092,26 euroa kuukaudessa.  
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että kunnanrakennusmestarin palkkaus määräytyy 
jatkossa palkkahinnoittelukohdan 5 01 01 01 1 mukaisesti ja noudatettava 
työaikamuoto on toimistotyöaika. 
 
Lisäksi hallitus päättää, että kunnanrakennusmestarin ammattialalisä oi-
kaistaan sopimuksen mukaiseksi 8 %:ksi. 
 
Kyseiset muutokset tehdään takautuvasti 1.1.2019 lukien. 

 
 Päätös 
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Asia 15 
Epäpätevyysalennuksen poistaminen 
Dnro 21/31.1.2019 
 

Henkilöstökoordinaattorille on 30.1.2019 toimitettu vaatimus liittyen epäpä-
tevyysalennuksen käyttöön kotipalvelussa. Vaatimuksessa pyydetään ku-
moamaan epäpätevyysalennuksen käyttö sekä maksamaan takautuvasti 
maksamatta jäänyt palkanosa. Vaatimus koskee ajanjaksoja 31.5.-2.6., 4.-
24.6., 11.7.-5.8. ja 1.-2.11.2018. 
 
Kyseiselle työntekijälle on tehty 5 % epäpätevyysalennus lähihoitajan tut-
kinnon puuttumisen vuoksi. Hän on tehnyt työssään samat työtehtävät kuin 
muutkin työntekijät, eikä hänelle ole esitetty mitään selvää syytä epäpäte-
vyysalennuksen käytöstä. 
 
KVTES:n 2.luvun 9 §:n 3.momentin mukaisesti tehtäväkohtaisen palkan 
alentaminen voidaan tehdä vain kyseisen luvun 10 §:ssä tarkoitetuissa ta-
pauksissa. Riippumatta siitä täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään 
edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoi-
suusvaatimukset on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä 
tehtävän vaativuuden perusteella. Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä em. 
kelpoisuusvaatimuksia voi tehtäväkohtainen palkka olla kuitenkin enintään 
10 % alempi kuin palkkahinnoittelun ao. palkkausmääräys edellyttää. 
 
Epäpätevyysalennusta ei saa tehdä jos: 
- työnvaativuuden arvioinnin mukainen palkka on yhtään suurempi kuin 

palkkahinnoittelun alaraja ja 
- työntekijä tekee samat työtehtävät kuin pätevyysvaatimukset täyttävä 

työntekijä. 
 
Jos työntekijä ei pysty tai osaa tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä puut-
tuvan koulutuksen vuoksi, epäpätevyysalennuksen saa tehdä ja se saa ol-
la enintään 10 %. 
 
Henkilöstökoordinaattori on 31.1.2019 toimitetussa lausunnossaan esittä-
nyt, että epäpätevyysalennuksen käyttö kumotaan ja henkilölle maksetaan 
vaatimuksen mukaisesti takautuvasti epäpätevyysalennuksen suuruinen 
korvaus. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että kyseisen henkilön osalta epäpätevyysalennus 
5 % poistetaan ja maksetaan takautuvasti vaatimuksen mukaisilta ajanjak-
soilta. 

Päätös 
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Asia 16 
Sosiaalitoimen täyttölupa 
Dnro 23/31.1.2019 
 

Vt. sosiaalijohtaja on 31.1.2019 anonut kunnanhallitukselta täyttölupaa si-
jaisen palkkaamiseksi lähihoitajan lakisääteisen työvapaan ajalle 4.4.2019-
17.2.2020.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.  
 
Kunnanhallitus antaa hallinto-osastolle tehtäväksi ohjeistuksen laatimisen 
täyttölupamenettelyyn.  

 
 Päätös 
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Asia 17 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 

 

 

 

 

Asia 18 
Muut asiat 

 

 

 

 

 

Asia 19 
Kokouksen päättäminen 

 


