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Asialista      

221 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

222 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

223 § Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

 

224 § Talouden toteutuma 1.1.–31.7.2019 

 

225 § Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021–2022 laadinta 

 

226 § Ympäristönsuojelun yhteistyösopimuksen päivittäminen 

 

227 § Sitoutuminen Aurora-verkostohankkeen rahoitukseen 

 

228 § Tunturi-Lapin Kehitys ry:n maksuosuuden kattaminen 

 

229 § Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen 

 

230 § Lausunto poikkeamispäätöksestä tehdystä valituksesta 

 

231 § Lausunto Aluehallintoviranomaiselle toimitetusta kantelusta 

 

232 § Henkilöstökoordinaattorin työpanoksen ostamisesta tehdyn sopimuksen purkaminen 

 

233 § Hallintosihteerin virkanimikkeen ja -tehtävän muuttaminen sekä  

tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 

 

234 § Opettajien TVA-erän jakaminen lukuvuodelle 2019-2020 

 

235 § Palkka- ja henkilöstöhallinnon oppisopimuskoulutukseen osallistuminen 

 

236 § Leader Tunturi-Lappi ry:n lisäkehyksen kuntarahaosuus  

 

237 § AALTO - Surffiaallon toteutus –hanke 

 

238 § Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hanke 

 

239 § Pohjoisen ympäristönmuutoksen viestintä / Communicating Northern Environmental 

Change (ComNEC) –hanke 

 

240 § Maanvuokrasopimuksen jatkaminen Oma Tupa ry:lle 

 

241 § Rakennuspaikan myyminen Keskustan asemakaava-alueelta 

 

242 § Poikkeamishakemus matkailua palvelevan elämyskeskuksen rakentamiseksi 
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243 § Suunnittelutarvehakemus asuinrakennuksen, ulkosaunan ja hirsiladon rakentamiseksi 

 

244 § Nuorisovaltuuston vetoomus ilmaisen ehkäisyn puolesta 

 

245 § Edustajan nimeäminen perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmään 

 

246 § Vuoden yrittäjän palkitseminen 

 

247 § Sivistystoimen täyttölupahakemus 

 

248 § Asiakirjoja tiedoksi 

 

249 § Kunnanhallituksen otto-oikeus 

 

250 § Muut asiat 

 

251 § Kokouksen päättäminen 
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221 § 
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 varapu-
heenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mah-
dollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään 
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 hallituksen ko-
kouksessa 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 verkkosi-
vuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan 
kunnan verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 10.9.2019 ja esityslista 19.9.2019 sähköisesti. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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222 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää tar-
peelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja näh-
tävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkaste-
taan 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 Hallitus valitsi tarkastajiksi Anneli Kuortin ja Heikki Pöyskön. 
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223 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 
  Kunnanjohtaja kävi katsauksessaan läpi seuraavat asiat: 

 Hallintosääntöuudistus 

 Organisaatiouudistus ja hyte-projekti 

 Kunnan tehtäväkuvat, TVA ja palkkausjärjestelmän rakentaminen 

 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

 Kuntien digikannustin – mukaan lähteminen Lapin liiton koordinoimaan 
hankkeeseen 

 Vesiosuuskunta Aarian takauspyyntö 

 Kuntien välinen yhteistyö rakennusvalvonnassa. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
 Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös Kosti Hietala ja Sakari Silén poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn 

aikana (kello 17.47). 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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224 § 
Talouden toteutuma 1.1.–31.7.2019 
 

Taloussihteeri on tehnyt laskelmat talousarvion toteutumisesta aikavälillä 
1.1.–31.7.2019. Toteutumisprosentin tulisi olla tammi-heinäkuun osalta 
noin 60 prosenttia huomioiden toimintakatteen tasaisen toteutumisen ja lo-
marahojen kesäkuun maksukuukauden.  
 
Laskelmissa on tarkasteltu tuloslaskelman ja rahoituslaskelman toteutu-
mista sekä käyttötalouden ja investointien toteutumista sitovilla tasoilla. 
   
Käyttötalouden toimintakatteen toteutumisprosentti on 59,4 %. Talousarvi-
oon verrattaessa toimintakulut ovat toteutuneet 52,0 % ja  
toimintatuotot 58,3 %. Toimintakate on noin 311 000 euroa (3,1 %) suu-
rempi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. 
 
Lautakuntatasolla tarkasteltuna toimintakate nettona on toteutunut seuraa-
vasti: 
 

 keskusvaalilautakunta 452,1 %  

 tarkastuslautakunta 55,6 % 

 kunnanhallitus 64,7 %   

 maaseutulautakunta 69,9 %  

 elinkeinolautakunta 91,5 %  

 sosiaalilautakunta 59,3 % 

 sivistyslautakunta 56,2 % 

 tekninen lautakunta 61,7 % 
  

Investointeihin on 31.7. mennessä käytetty noin 282 000 euroa, joka on 
noin 11 % vuoden 2019 hyväksytystä investointibudjetista. Talousarvion 
investointibudjetti on 2 524 000 euroa. Investointibudjetin suurin yksittäinen 
hanke on uuden rivitalon rakentaminen 1,6 milj. euroa. 

 
Verotuloja on arvioitu vuonna 2019 kertyvän 9,0 milj. euroa. Heinäkuun 
loppuun mennessä kunnalle on tilitetty tuloarviosta 56,8 %. Edelliseen vuo-
teen verrattuna verotuloja on tullut noin 72 000 euroa vähemmän. Kunnal-
lisverotulon toteuma on 63,2 % ja yhteisöverotulon 69,2 %. Kiinteistövero-
tuloja ei ole vielä tilitetty, mikä pienentää kokonaisverotulokertymää. 
 
Valtionosuuksista, joita talousarvioon on merkitty noin 9,1 milj. euroa, oli 
huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 58,2 % ja noin 92 000 euroa vähem-
män edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Talousarviossa on varauduttu 1,5 milj. euron pitkäaikaisen lainan nostoon. 
Pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole nostettu ja kassahallintaa on tasapai-
notettu nostamalla Kuntarahoituksen kuntatodistusta. 31.7.2019 kunnalla 
oli 3,8 milj. euroa lyhytaikaista luottoa (limiitti 5 milj. euroa). Kuntatodistusta 
on 900 000 euroa enemmän kuin vuodenvaihteessa. Pitkäaikaisia talousar-
violainoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti 608 150 euroa. 
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Tilinpäätöshetkeen verrattuna lyhytaikaiset saamiset ovat pienentyneet 
noin 611 800 euroa, ostovelkatili on pienentynyt noin 70 000 euroa. Raha-
varat ovat heinäkuun lopussa 515 000 euroa suuremmat kuin vuodenvaih-
teessa.   
 
Vuosikate on noin 473 000 euroa huonompi kuin edellisenä vuonna vas-
taavaan. Poistoja ei ole vielä kirjattu, mutta seitsemän kuukauden poistot 
huomioiden tilikauden tulos on noin 300 000 euroa alijäämäinen. 

 
Laskelmista toimitetaan kopio esityslistan ohessa. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen vuoden 2019 
tammi–heinäkuun osalta. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 
 
  



Muonion kunta   Esityslista/  12/2019     294 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    23.9.2019 
 
 
 
225 § 
Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021–2022 laadinta 
Dnro 153/20.9.2019 
 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan taloudenhoidosta 
ja kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, jolloin sillä on päävastuu 
myös talousarvion valmistelusta. Kunnan keskushallinnon tulee laatia ta-
lousarviokehykset seuraavaa talousarviovuotta varten, minkä jälkeen halli-
tus hyväksyy kehykset ja laadintaohjeet. Kuntalain 110 §:n mukaan val-
tuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio 
seuraavaksi kalenterivuodeksi ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useam-
maksi vuodeksi.  
 
Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2020–2022, joista 2020 on talousar-
viovuosi ja vuodet 2021–2022 taloussuunnitelmavuosia. Talousarvion ja -
suunnitelman tulee sisältää kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
ja se tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur-
vataan.  
 
Talousarviossa esitetään tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Ta-
lousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä 
investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on 
noudatettava talousarviota.  
 
Kuntalain 110 § sisältää myös säännökset talouden tasapainottamisesta ja 
alijäämän kattamisesta. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa 
enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan 
vuoden alusta lukien. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelu-
kautena, taloussuunnitelman yhteydessä tulee päättää yksilöidyistä toi-
menpiteistä, joilla alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä katta-
miskautena. 
 
Vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäinen 121 155 euroa. Taseessa ali-
jäämä oli vuoden lopussa 156 814 euroa. Kuntalain 110 §:n mukaan kun-
nan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kulu-
essa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kirjan-
pito-lautakunnan kuntajaosto on antanut syksyllä 2018 lausunnon kuntien 
ja kuntayhtymien ali- ja ylijäämien tulkinnasta. Lausunnon mukaan katetta-
vaa alijäämää määriteltäessä taseeseen merkityt investointivaraukset ja 
poistoerot sekä muut omat rahastot huomioidaan alijäämää pienentävinä 
erinä. Muonion kunnan taseessa on poistoeroa 545 803 euroa. Muonion 
kunnalla ei siten ole taseessa katettavaa alijäämää poistoeron ylittäessä 
alijäämän. 
 
Kunnan talous 31.7.2019 osoittaa, että käyttötaloudessa ei ole merkittäviä 
tehtäväkohtaisia ylityksiä. Toimintakate on kuitenkin noin 350 000 euroa 
heikompi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ja tulorahoituksen vii-
veestä johtuen noin 250 000 euroa huonompi talousarvioon verrattuna. 
Kunnallisverotilityksiä on tullut ennakoitua vähemmän. Heikko verokertymä 
johtuu pääosin palkkatietojen uudistuneesta ilmoitustavasta (tulorekisteri) 
aiheutuneista ongelmista. Verovajeesta eli tilitysten ennakoitua hitaam-
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masta kertymästä johtuen kuntaliitto laski vuoden 2019 kunnallisveron ker-
tymäennustetta 400 miljoonalla. Kertymän ennustetaan korjaantuvan vasta 
vuoden 2020 aikana.  Verotulojen mahdollinen viivästyminen hankaloittaa 
kuntien vuoden 2019 talousennusteen tekemistä. Kunnan talousarvio hy-
väksyttiin 51 000 euroa ylijäämäisenä, joten negatiivinen verotulokertymä 
tarkoittaa tilikauden tuloksen painumista miinukselle.  
 
Vuoden 2020 verotuloennuste on laskettu nykyisten veroprosenttien mu-
kaan. Voimassaolevat veroprosentit ovat: kunnallisvero 21,5 %, yleinen 
kiinteistövero 1,05 %, vakituiset asunnot 0,45 %, muut kuin vakituiset 
asunnot 1,05 % ja kaavoitetut rakentamattomat tontit 4 %. Verotuloja arvi-
oidaan kunnan oman verotuloennustekehikon mukaan kertyvän 9,55 mil-
joonaa euroa, josta kunnallisverotuloja 7,7 milj. euroa, yhteisöveroja 0,9 
milj. euroa ja kiinteistöverotuloja 0,95 miljoonaa euroa.  
 
Valtionosuuksien ennakkolaskelmien mukaan kunnan valtionosuudet kas-
vavan 5,8 % ensi vuonna noin 525 000 euroa, yhteensä noin 9,6 miljoo-
naan euroon. Hallitus linjasi budjettiriihessä (17.9.2019), että kuntien valti-
onosuudet kasvavat ensi vuonna 1,1 miljardia euroa. 
 
Vuoden 2020 talousarvion laadintaohje perustuu vuoden 2018 tilinpäätök-
seen, vuoden 2019 talousarvioon ja toteutumisarvioon, sekä vuotta 2020 
koskeviin tietoihin ja ennusteisiin kunnan meno- ja tulokehityksestä. Ta-
lousarvio- ja taloussuunnitelma käsittää vuodet 2020-2022. 
 
Käyttötalousmenot budjetoidaan enintään vuoden 2019 tasoon. Hallinto-
kuntien tulee talousarvioesityksessään aina tarkastella palveluiden nykyis-
ten tuottamistapojen kustannuksia ja pyrkiä selvittämään mahdollisimman 
tehokkaat ja kustannusvaikutuksiltaan edullisimmat toimintatavat. Tuloarvi-
ossa tulee huomioida mahdolliset taksojen ja maksujen muutosesitykset. 
Maksut ja taksat tulee tarkistaa vastaamaan kustannuskehitystä ja kunnan 
todellisia menoja. 
 
Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020. Sopi-
musten kustannusvaikutus 26 kuukauden sopimusjaksolla on 3,5 prosent-
tia. Sopimuskauden viimeinen korotus oli 1.4.2019 toteutettu yleiskorotus. 
1.4.2020 jälkeisen ajan virka- ja työehtosopimuksien sisällöstä ei ole vielä 
neuvoteltu. Vuoden 2020 palkkamäärärahojen korotus perustuu arvioon. 
Vuoden 2020 palkkoja korotetaan 2,0 prosentilla vuoden 2019 tasosta. Kil-
pailukykysopimuksen mukainen lomarahojen leikkaaminen 30 prosentilla 
loppuu 30.9.2019. Näin ollen lomaraha arvioidaan vuoden 2020 talousarvi-
ossa tavanomaisen tason mukaisesti.  
 
Laskennallinen työnantajan KuElin eläkemaksu vuodelle 2020 on 16,67 %. 
Eläkemenoperusteista maksua peritään kunnalta 406 000 euroa (nousua 
edelliseen vuoteen 16 000 euroa). VaElin eläkemaksua varten varataan 
16,40 %. Niin KuElin kuin VaElin eläkemaksuprosentti sisältää myös työky-
vyttömyyseläkemaksun, joka peritään osana työantajan palkkaperusteista 
eläkemaksua.   Työantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin varataan alusta-
vasti 3,40 %. 
 
Investointien pienhankintaraja on 11 000 euroa, ja suuremmat uudistamis- 
ja peruskorjaushankkeet on sisällytettävä investointiosaan ja vastaavasti 
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pienemmät hankkeet käyttötalousmenoiksi. Investointien sitovuustaso esi-
tetään muutettavaksi vuonna 2020 hankekohtaisesta hankeryhmäkoh-
taiseksi. Hankeryhmän jokaisen hankkeen osalta on esitettävä myös sanal-
linen hankekuvaus ja hankkeen tavoitteet. Investointiesityksen laadinnassa 
hyödynnetään vuoden 2019 aikana tehtyä toimitilaohjelmaa, kuitenkin niin, 
että myös muihin kunnan toiminnan kannalta välttämättömiin hankkeisiin 
pystytään varautumaan. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 
taloussuunnitelman laadintaohjeet. Lautakuntien talousarvioesitykset on 
toimitettava kunnanhallitukselle 14.10. mennessä. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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226 § 
Ympäristönsuojelun yhteistyösopimuksen päivittäminen 
Dnro 78/24.4.2018 
 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 § 68 hyväksynyt yhteistoi-
mintasopimuksen ympäristönsuojelun tehtävien järjestämisestä Sodanky-
län kanssa. Yhteistyö toteutetaan yhteistoiminta-alueena ja vastuukunta on 
Sodankylä.  

 
Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä 
Sodankylän ja Muonion yhteistoiminta-alueeseen. Nykyisen sopimuksen 
kohdan 12 mukaan yhteistoimintasopimuksen piiriin voi liittyä myös muita 
kuntia. Järjestely edellyttää sopimuksen täydentämistä ja kaikkien sopi-
muskuntien yhtäpitäviä päätöksiä.  

 
Laajennettu yhteistoiminta olisi mahdollista aloittaa vuoden 2020 alusta. 
Sopimuksen tarkoituksen on varmistaa saman tasoinen ja kustannusteho-
kas palvelu kaikissa sopijakunnissa. Uuteen sopimukseen on muutettu 
mm. kustannusjaon periaatteita, jaoston jäsenten ja puheenjohtajiston 
määräytymistä. Laajentuvan alueen myötä henkilöstöresurssin tarve kas-
vaa. Tarkoituksena on, että henkilöstöön kuuluu ympäristöpäällikkö, kolme 
ympäristötarkastajaa ja sihteeri- ja hallintopalvelut. Vastuukunta perustaa 
tarvittavat virat ja sinne sijoitetaan ympäristöpäällikön, yhden ympäristötar-
kastajan sekä sihteeri- ja hallintopalvelun toimipisteet, toisella ympäristö-
tarkastajalla on toimipiste Inarissa ja kolmannella Muoniossa tai Enonteki-
öllä. Kaikissa kunnissa säilyy toimipiste.  

 
Sopimuksen täytäntöönpanoa varten tarvittaviin toimiin voidaan ryhtyä jo 
ennen sopimuksen voimaantuloa sopijakuntien valtuustojen tehtyä päätök-
set mm. toimielimen vaalin, talousarvion laatimisen ja henkilöstön rekry-
toinnin osalta. 

 
Sopimusluonnos laajentuvasta yhteistoiminnasta, kustannusjaosta ja alus-
tava talousarvio toimitetaan esityslistan ohessa. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy sopimusluonnoksen 
ympäristönsuojelun tehtävien järjestämisestä.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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227 § 
Sitoutuminen Aurora-verkostohankkeen rahoitukseen 
Dnro 114/5.6.2019 
 

Aurora Snowbox Oy on neuvotellut Business Finlandin kanssa kesäkuussa 
2019 rahoituksesta Aurora-verkostohankkeelle, jossa Tunturi-Lappiin ra-
kennetaan älyliikenteen ja automaattiseen ajamisen testausekosysteemi. 
Tähän mennessä hanketta on valmisteltu kuusi (6) kuukautta Business 
Finlandin rahoittamalla valmisteluhankkeella, johon on saatu myös Muo-
nion ja Enontekiön kuntien rahoitusosuutta 2000 euroa (+ alv. 24%)/ kunta, 
muiden yksityisten ja julkisten rahoittajien lisäksi. Ko. valmisteluhanke on 
loppunut 31.8.2019.  

 
Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa lappilainen talviolosuhde ja snowhow 
kylmäteknologian osaamisella ja autotestaukseen liittyvällä kehitystyöllä 
yhdessä suomalaisten yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Yk-
sityiseen rahoitukseen voi sisältyä myös muuta julkista ja kuntarahaa.  Au-
rora- verkostohankkeessa Enontekiön ja Muonion kunta ostavat Aurora 
Snowbox Oy:lta aluemarkkinointia, kunnan elinvoiman liiketoimintapotenti-
aalin kasvattamista, olemassa olevan infrastruktuurin kehittämistä, uuden 
ja entisen liiketoiminnan tukemista, yritysinfran monipuolistamista, osaami-
sen tuontia kuntien alueelle, digitalisuuden esiintuomista sekä alueen tun-
netuksi tekemistä ja myönteisen kuntakuvan rakentamista. Tarvittaessa 
voidaan myös sopia muista toimenpiteistä, jotka tulevat kuntien tavoitteita 
testausekosysteemin kumppaneina. Aurora Snowbox Oy ja Aurora-verkos-
tohanke tuottavat ko. palvelut Business Finlandin rahoittamassa älyliiken-
teen testialueen kehittämishankkeessa.  

 
Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2019-2020 (yhteensä 24 kuukautta), 
ja rahoituskehys muodostuu 50 % yksityisestä ja 50 % Business Finlandin 
julkisesta rahoitustuesta. Hankkeen tavoitteellinen vuosibudjetti on 250 
000 – 300 000 euroa, joka koostuu henkilöstö-, markkinointi-, viestintä-, 
koordinaatio- ja matkakuluista sekä ostopalveluista. Henkilöstövahvuus on 
1-2 henkilötyövuotta, riippuen rahoituskehyksen lopullisesta suuruudesta. 
Muonion kunnan osuus 12 kuukauden hankkeesta on 20 000 euroa/vuosi 
(+ alv. 24 %), yhteensä 40 000 euroa/ 24 kuukautta (+ alv. 24%). Näistä 
osuuksista on kuntien suostumuksella käytetty valmisteluhankkeen kuluihin 
molempien kuntien osalta 2 000 euroa (+ alv. 24 %).  

 
Aurora-verkostohanke käynnistyy, mikäli se saa Business Finlandin rahoi-
tuksen vuoden 2019 aikana. Mikäli hanke ei saa Business Finlandin han-
kerahoitusta, ehdollinen palveluostopäätös ei astu voimaan. Muonion kun-
nan vuoden 2019 talousarvioon ei ole varattu ko. kunnan maksuosuuden 
määrärahaa 20 000 euroa (+ alv. 24 %).   

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus tekee ehdollisen palveluostopäätöksen Aurora- verkosto-
hankkeesta. Mikäli Business Finland ei myönnä hankerahoitusta, ehdolli-
nen palveluostopäätös ei astu voimaan.  
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Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan rahoitusosuus 20 
000 euroa/vuosi (+ alv. 24 %) katetaan vuoden 2019 talousarvion määrära-
hoista, ja että valtuusto myöntää vuoden 2019 talousarvioon 20 000 euron 
lisämäärärahan Aurora-verkostohankkeelle. Vuoden 2020 kunnan maksu-
osuus huomioidaan vuoden 2020 talousarvion valmistelussa. 

 
Muutettu  
ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus tekee ehdollisen palveluostopäätöksen Aurora- verkosto-
hankkeesta. Mikäli Business Finland ei myönnä hankerahoitusta, ehdolli-
nen palveluostopäätös ei astu voimaan.  
 
Muonion kunnan rahoitusosuus 20 000 euroa/vuosi (+ alv. 24 %) varataan 
vuoden 2020 talousarvioon. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
 

Lisäksi kunta esittää toivomuksenaan, että molemmilla kunnilla on mahdol-
lisuus nimetä oma edustajansa hankkeen Advisory Boardiin. 
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228 § 
Tunturi-Lapin Kehitys ry:n maksuosuuden kattaminen 
Dnro 154/20.9.2019 
 

Tunturi-Lapin Kehitys ry on käsitellyt kokouksessaan tilintarkastuskerto-
muksen ja tilintarkastuspöytäkirjan. Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnan-
johtaja on koostanut taloudellisesta tilanteessa tilannekuvan. Ko. selvityk-
siin perustuen Tunturi-Lapin Kehitys ry esittää sen jäsenkunnille laskutetta-
vaksi yhteensä Muoniolta 20 000 euroa ja Enontekiöltä 20 000 euroa, jotta 
Tunturi-Lapin Kehitys ry:n vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
voidaan, uuteen taloudelliseen tilanteeseen suhteutettuna, edelleen toteut-
taa.  

 
Kolarin jäsenyys Tunturi-Lapin Kehitys ry:ssä on päättynyt vuonna 2017, 
jonka seurauksena Kolarin kuntaosuus tulee palauttaa sääntöjen perus-
teella. Toiminnan vähäisyyden johdosta kunnilta ei ole viime vuosina peritty 
nettomaksuja, vaan toiminta on rahoitettu kunnilta aikaisemmin perityillä 
nettomaksuilla. Kolarin kunta ei ole osallistunut toimintaan vuonna 2018, 
joten Kolarille palautettava osuus määräytyy vuodenvaihteen 2017/18 ti-
lanteen perusteella. Siten Kolarille palautettava osuus tulee maksaa asu-
kasluvun perusteella 79 681,21 euron summasta. Ko. palautuksella on vai-
kutus yhdistyksen maksuvalmiuteen.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että se maksaa Tunturi-Lapin Kehitys ry:lle 20 000 
euroa, jotta Tunturi-Lapin Kehitys ry:n vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio voidaan, suhteutettuna uuteen taloudelliseen tilanteeseen, 
edelleen toteuttaa. 
 
Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 20 000 euron lisämää-
rärahan yleishallinnon tehtäväalueelle Tunturi-Lapin Kehitys ry:n maksu-
osuuden kattamiseen. 
 

Päätös Minna Back-Tolonen ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) ja poistui 
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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229 § 
Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen 
Dnro 24/31.1.2019 
 

 Kunnanhallitus 18.2.2019, 50 § 
 

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 mahdol-
lista käynnistää matkailupalvelujen yritystoimintaa mm. rakentamalla re-
vontuli-igluja majoitusta varten, huolto- ja ravintolatiloja sekä rantasauna. 
Tavoitteena 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-asema-
kaava-alueella ja se on ohjeena kaavan laatimisessa. Alue sijoittuu maa-
kuntakaavan Matkailupalveluiden alue merkinnän RM 1406 alueelle ja 
maakuntakaavan matkailun vetovoima-alueelle (mv). 
 
Ylläksen yleiskaavassa muutettava alue sijoittuu pääasiassa loma-asunto-
jen 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 
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toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säily-
tettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maankäyttö- ja 
rakennuslain 63 ja 74 §)  

 

Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merki-
tykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusme-
nettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikutteiseen suun-
nitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja rakennus-
lain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaavoitettavaan 
alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla olevien maan-
käyttömuutosten 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 täydentä-
miseksi. Varmistaakseen suunnitelman riittävyyden kunta voi neuvotella 
asiasta Lapin ELY-keskuksen kanssa, ja osallisilla on mahdollisuus kaavan 
muutosehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka esittää ELY-keskuk-
selle 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. Kaa-
vanlaatijaa pyydetään lisäämään osalliseksi viranomaiseksi myös Pelas-
tuslaitoksen. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 
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 Kunnanhallitus 15.4.2019, 116 § 
 

Kaavan laatijalta on saatu 26.3.2019 päivätty kaavakartta ja -selostus. 
Kaavamuutos koskee kortteleita 10–14 ja niitä ympäröiviä VL, VR–1, VR–2 
ja VR–3 alueita. Muutosalueeseen sisältyy myös ET–1 alue. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksessa kaavaan esitetään yksi 
matkailua palvelevien rakennusten (RM) kortteli (10), pinta-alaltaan 6,7 ha.  

 

Matkailua palvelevien rakennusten rakennusoikeudeksi luonnoksessa 
osoitetaan 1 000 k-m2. Lisäksi kortteliin osoitetaan erillinen 250 k-m2 ra-
kennusala henkilökunnan asuinrakennusten ja varastojen rakentamista 
varten sekä VR-alueelle 100 k-m2 rakennusoikeus rantasaunan rakenta-
mista varten. Kaavan muutoksen luonnoksessa alueelle osoitetaan siten 
1 350 k-m2 rakennusoikeutta.  
 
Muutettavan kaavan kortteleiden 10–14 yhteenlaskettu rakennusoikeus on 
1 680 k-m2, joten kaavan muutoksella rakennusoikeus alenee 330 k-m2.  
 
Kaavaluonnoksessa rakentamiselta vapaaksi jäävä alue osoitetaan yhte-
näiseksi retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR), jolle osoitetaan rantasaunan ra-
kennusoikeus. Voimassaolevassa kaavassa ET-1 alueelle varattu jäteve-
den pumppaamon 0,2 ha:n alue säilytetään. 
 
Vuonna 2003 hyväksytyssä yleiskaavassa Kukaslompolon ranta-asema-
kaavan alue on osoitettu silloin voimassa olleen ranta-asemakaavan mu-
kaisesti. Asemakaava on laadittu yhteisranta –periaatteella, mutta loma-
asuntojen rakennuspaikat ovat toteutuneet 25 vuoden voimassaolon ai-
kana heikosti, vaikka alue sijaitsee lähellä Yllästä.  
 
Tämänhetkisen matkailukeskusten kehittämistrendin mukaisesti matkailu-
rakentaminen toteutuu parhaiten matkailupalvelurakentamisena ja tavan-
omaisena lomarakentamisena vain aivan rantaviivassa. Metsähallitus 
maanomistajana on päätynyt yhteistyössä alueelle tulossa olevan yrittäjän 
kanssa ohjaamaan rakentamisen matkailupalvelujen suuntaan. Suuntausta 
tukee myös Tunturi-Lapin maakuntakaava. 

 

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 
vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Lausunto-
jen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 §:ssä.  
 
26.3.2019 päivätty kaavakartta ja –selostus toimitetaan esityslistan oheis-
materiaalina. 
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Ehdotus kunnanjohtaja  
Kunnanhallitus merkitsee Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen 
valmisteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän 
ajaksi. Lausuntopyyntö toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
merkityille tahoille.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

 

 Kunnanhallitus 24.6.2019, 182 § 
 

Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto pidettiin 
nähtävänä 16.5.2019–16.6.2019 ja kaavaluonnoksesta toimitettiin kolme 
lausuntoa ja yksi muistutus. 
 
Lapin ELY-keskus toteaa 13.6.2019 päivätyssä lausunnossaan mm., että 
kaavaehdotuksessa tulee tunnistaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet ja osoittaa, miten niitä edistetään kaavaratkaisulla.  
 
Jätevesien käsittelyn ja vesihuollon osalta huomautetaan, että alueeseen 
sisältyy varaus jätevedenpuhdistamoa tai pumppaamoa varten (ET-1). 
Kaavaratkaisun yhteydessä on ratkaistava, toteutetaanko jätevesien käsit-
tely kiinteistökohtaisesti vai sisällytetäänkö kaava-alue vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueeseen. Samoin on ratkaistava vedenhankinnan järjestäminen. 
Lapin ELY-keskuksen mielestä ensisijainen ratkaisu tulisi olla jo toimivan 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen. 
 
Asemakaavan esitystavasta Lapin ELY-keskus toteaa, että kaavaluonnok-
sessa esitetty ratkaisu mahdollistaa esim. rivitalotyyppisen rakennuksen 
rakentamisen, joten tulee harkita tarkempaa rakennusoikeuden rakennuk-
siin tai rakennusaloihin jakaantumisen määräämistä sekä rakentamisen 
määrää ja laatua ohjaavia kaavamääräyksiä.   
 
Lapin liitto toteaa 14.6.2019 päivätyssä lausunnossaan valmisteluaineiston 
toteuttavan Tunturi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita.  
 
Museovirasto toteaa 14.6.2019 päivätyssä lausunnossaan, että sillä ei ole 
asemakaavan muutokseen huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäris-
tön, maiseman tai arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.  
 
Muonion paliskunta ilmoittaa 16.6.2019 päivätyssä muistutuksessa, että 
kaava aiheuttaa huomattavaa haittaa porotaloudelle ja Metsokosken koh-
dalle tulisi varata kuljetusreitti kaavamuutosta koskevan alueen alapuolelle.  
 
Kaavan laatija on toimittanut vastineen 18.6.2019, jonka mukaan kaava-
selostusta täydennetään Lapin ELY-keskuksen lausunnon perusteella mm. 
seuraavilta osin 

- valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
- jätevesien käsittely ja vedenhankinta 
- rakennusoikeuden tarkentaminen. 
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Vastineessa todetaan Muonion paliskunnan toimittamasta lausunnosta, 
että ranta-asemakaavan muutoksella ei käsitellä kaavaa Metsokosken koh-
dalla. Tällä muutoksella tilanne poronhoidon osalta kuitenkin paranee ny-
kyisestä kaavasta, koska muutoksella muodostuu uuden korttelin 10 etelä-
puolelle rakentamiselta vapaa yhtenäinen viheraluekaista alueen läpi. 

 
Lainsäädäntö 
 

Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville MRL 65 §:n mukaan. 
Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityk-
sen kannalta sopivalla tavalla. MRA 27 §:n mukaan kaavaehdotus on pi-
dettävä julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vä-
häistä asemakaavan 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 (18.6.2019) toimitetaan esityslistan 
ohessa.  
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee luonnosvaiheen lausunnot ja kaavan laatijan 
vastineen tiedoksi ja asettaa ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville  vä-
hintään 30 päivän ajaksi. Lausuntopyyntö ehdotuksesta toimitetaan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityille tahoille.  

 
 Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

 

 Kunnanhallitus 23.9.2019, 229 § 
 

Kukaslompolon ranta-asemakaava muutosehdotus pidettiin nähtävillä 
4.7.–5.8.2019 ja siitä toimitettiin yksi lausunto ja muistutus.  

Lapin ELY-keskukselta 25.7.2019 saapuneessa lausunnossa todetaan, 
että jätevesien käsittelyssä kaavaratkaisuehdotus on sen valmisteluvai-
heen lausunnossa esittämän näkemyksen mukainen. Edelleen kaava-
selostuksessa ei ole selvitystä kaava-alueen vedenhankinnan järjestämi-
sestä. Ensisijainen ratkaisu tulisi olla jo alueella toimivan vesihuoltolaitok-
sen toiminta-alueen laajentaminen ranta-asemakaava-alueelle, kun ote-
taan vielä huomioon kaavamuutoksen mahdollistama matkailupalvelura-
kentaminen.  

Asemakaavan esitystavasta ELY-keskus viittaa MRL 55 §:ään, jonka mu-
kaan asemakaavakartalla osoitetaan mm. asemakaavaan sisältyvien eri 
alueiden rajat, ne yleiset tai yksityiset tarkoitukset joihin maa- ja vesialueet 
on aiottu käytettäviksi, rakentamisen määrä, sekä rakennusten sijoitusta ja 
tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet.  
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Kaavaehdotuksessa on edelleen osoitettu 6,7 ha:n matkailua palvelevien 
rakennusten korttelialue (RM). Kortteliin on lisäksi sisällytetty erillinen ra-
kennusala, jolle saa rakentaa henkilökunnan asuinrakennuksia ja varasto-
rakennuksia (250 k-m2). RM-kaavamääräystä on nyt tarkennettu siten, että 
yhden rakennuksen kerrosala saa olla enintään 250 k-m2. ELY-keskuksen 
mielestä kunnan tulisi kuitenkin edelleen harkita myös tarkempaa raken-
nusoikeuden rakennusaloihin jakaantumisen määräämistä ja rakennusten 
sijoittumisen ohjaamista.  

Lapin ELY-keskus huomauttaa, että kaava-asiakirjoihin tulisi tehdä tekniset 
korjaukset ja lisätä lain edellyttämät liitteet.  

Kaavanlaatijalta on saatu vastine lausuntoon 19.8.2019. Siina todetaan, 
että kaavaselostukseen lisätään maininta, että rakentaminen liitetään myös 
vedenhankinnan osalta alueella toimivan vesihuoltolaitoksen verkkoon. Ve-
sihuoltolaitoksen toiminta-alue ei kuitenkaan ole kaavoituksella ratkaista-
vissa, vaan valtuusto ratkaisee sen erikseen alueella toimivan vesihuolto-
laitoksen hakemuksesta.  

Kaavan muutosehdotuksessa määrätään yhden rakennuksen kooksi enin-
tään 250 k-m2. Kaavalla osoitetun 1 000 k-m2:n rakennusoikeudella alu-
eelle voi muodostua suurimmalla mahdollisella (250 k-m2) rakennusoikeu-
della enintään 4 rakennusta, joita ei voi sijoittaa tällä kaava alueella niin, 
että siitä aiheutuisi haittaa ympäristölle tai maisemalle. Kaavoittajan mu-
kaan käytännössä rakentaminen tulee tapahtumaan pieninä rakennuksina 
(revontuli-igluina), joiden sijoittelu on esitetty kaavaselostuksen liitteenä 
olevassa alustavassa aluesuunnitelmassa. Näin pienten rakennusten sijoit-
tumista maastoon ei ole tarpeen määrätä kaavalla yksittäisillä vahvistuvilla 
rakennusaloilla. Tämä voisi hankaloittaa rakennuslupien käsittelyä ja ra-
kennusten sijoittamista maastoon.  

Muonion paliskunta on toimittanut ehdotuksesta muistutuksen 17.9.2019. 
Muistutuksessa todetaan, että porot kulkevat ja niitä kuljetetaan joen yli 
kaava-alueelta ja sen eteläpuolelta Metsokosken kohdalta. Paliskunta on 
jo aiemmassa muistutuksessaan pyytänyt jättämään kaavaan poroille kul-
kureitin. Se esittää, että kortteli 10 rajaltaan alueisiin ja määritellään alueit-
taiset rakentamisoikeudet pienialaisiksi rakennuksiksi. Kaavaehdotuksessa 
esitetyllä tavalla korttelin alue mahdollistaa yhden suuren kokonaisuuden 
rakentamisen. Pienialaisen rakentamisen tulisi keskittyä mahdollisimman 
paljon kaavan pohjoisosaan. Paliskunta esittää lisäksi, että kaavamääräyk-
sellä alueella kielletään ohjelmapalvelutoiminta, jotta toiminnasta ei aiheu-
tuisi poroille ja poronhoidolle suurempaa häiriötä. Paliskunta huomauttaa 
myös, että jatkossa sen alueelle kaavoitettaessa paliskunta tulee merkitä 
OAS:n osallisiin ja siltä tulee pyytää lausunnot.  

Kaavanlaatija toimitti 20.9. vastineen paliskunnan muistutukseen. Siinä to-
detaan paliskunnan huolen poronhoidon olosuhteiden turvaamisesta alu-
eella olevan perusteltu. Kaavan muutoksella muutetaan voimassa olevan 
ranta-asemakaavan loma-asuntojen korttelialueita matkailupalvelujen kort-
telialueiksi. Muutoksella alueen rakennusoikeus hieman alenee (330 k-
m2). Lisäksi korttelia koskevaksi asetetaan määräys, että yhden rakennuk-
sen kerrosala saa olla enintään 250 k-m2, eli rakentaminen ohjataan pieni-
muotoiseksi vastaamaan tavanomaista loma-asuinrakentamista. Kaavan-
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laatijan mukaan paliskunnan huoli siitä, että rakentaminen voisi mahdollis-
taa yhden suuren kokonaisuuden rakentamisen, on virheellinen ja palis-
kunta on oikein muistutuksessaan todennut, että kaavan muutosalueelle 
tulevan toimijan rakentaminen tulee olla pienimuotoista.  
 
Kaavanlaatijan mukaan paliskunnan esitys ohjelmapalveluatoiminnan kiel-
tämisestä alueella on perusteltu. Kaavaehdotukseen on lisätty maanomis-
taja Metsähallituksen suostumuksella MRA 32 §:n mukaisena nähtävil-
läolon jälkeisenä korjauksena RM-korttelialuetta koskevaksi määräyksen: 
”Korttelialueelle ei saa rakentaa koiratarhaa.”  
 
Täydennetty selostus kaavaehdotuksesta ja -kartasta toimitetaan oheisma-
teriaalina. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Kukaslompolon ranta-asemakaavan 
muutoksen hyväksymistä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 

 

  



Muonion kunta   Esityslista/  12/2019     308 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    23.9.2019 
 
 
 
230 § 
Lausunto valitukseen poikkeamislupapäätöksestä 
Dnro 133/19.8.2019 
 

Seppo Virkkunen on toimittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle vali-
tuksen kunnanhallituksen kielteisestä päätöksestä poikkeamislupahake-
mukseen 10.6.2019 § 155 ja hallinto-oikeus pyytää lausuntoa valitukseen. 

Virkkunen vetoaa valituksessaan siihen, että vaikka Sieppijärven ranta-alu-
eelle ei ole laadittu kaavaa, sen ei tulisi estää rakentamista ja maanomista-
jia tulisi käsitellä tasapuolisesti. Lisäksi alueella on ilmoitettu olevan mm. 
kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittäviä teitä tai reittejä, mutta 
ne eivät sijaitse lähelläkään suunniteltua rakennustonttia. Aiemmin on an-
nettu rakentaa järven rantaan ja silloin em. seikat eivät ole olleet esteenä. 
Virkkusen mukaan päätös on kohtuuton. 

Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että valitus tulisi hylätä seuraavilla 
perusteilla: 

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaan meren tai vesistön ranta-alu-
eeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman 
asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityi-
sesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 
myöntämisen perusteena. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen pääasi-
assa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alu-
eella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. 

Kuten valittajakin toteaa, Sieppijärven alueelle ei ole laadittu maankäyttö- 
ja rakennuslain 72 §:ssä tarkoitettua kaavaa. Kunta voi MRL 171 §:n mu-
kaisesti erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen, joka tiet-
tyyn rajaan asti voi tapauskohtaisesti korvata alueelle laaditun kaavan. 

Alueelle on tehty useita kielteisiä poikkeamislupapäätöksiä perustuen emä-
tiloille jo myönnettyyn rakennusoikeuteen, muodostuneeseen tilajaotuk-
seen, maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimukseen ja alueen ra-
kentamispaineeseen sekä ELY- ja ympäristökeskuksen aiemmin alueelle 
tekemiin hylkääviin poikkeamislupapäätöksiin. Edellä mainittujen perus-
teella rakennusoikeuden osoittaminen kyseessä olevalle tilalle ja koko 
emätilalle tulisi perustua yksityiskohtaiseen maankäytön suunnitteluun 
maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n tarkoittamalla oikeusvaikutteisella 
yleiskaavalla tai ranta-asemakaavalla. Kaavoituksen avulla huomioidaan 
muun muassa vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet, alueen virkis-
tystarpeet ja rakentamiskelpoisuus, maisema-arvot, vesiensuojelu, sekä 
riittävät yhtenäiset rakentamattomat ranta-alueet. Yksittäisin poikkeamis-
päätöksin tarkoitusta ei voida tässä tapauksessa enää saavuttaa. Näissä 
oloissa hakemuksen tarkoittaman rakentamisen on katsottava tuottavan 
haittaa kaavoitukselle ja alueidenkäytön muulle järjestämiselle.  
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Alueen maanomistajat ovat esittäneet Muonion kunnalle laadittavaksi MRL 
72 §:n mukaista osayleiskaavaa Sieppijärven ranta-alueelle. Yleiskaavan 
laatiminen on kunnan vastuulla, mutta kunnan käsitys on, että tässä ta-
pauksessa paremmin olosuhteisiin sopiva kaavamuoto on ranta-asema-
kaava. MRL 74 §:n mukaisesti maanomistaja voi huolehtia ranta-asema-
kaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. 
Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja kaavaehdo-
tus tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi. 

Valittaja toteaa, että kunnan tulisi olla tasavertainen kaikille, varsinkin paik-
kakuntalaisille maanomistajille. Emätilamitoituksen perusteella, mikäli kai-
kille maanomistajille turvattaisiin yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ra-
kennusoikeus Sieppijärven rannalla, tarkoittaisi se mitoituslukua 27 raken-
nuspaikka/km. Poikkeamislupamenettelyssä on vakiintuneesti noudatettu 
ns. varovaisuusperiaatetta, jonka perusteella poikkeamisluvalla ei voida 
sallia emätilalle niin korkeaa mitoitusta, mihin kaavalla voitaisiin ehkä 
päästä, vaan poikkeamisen jälkeen on vielä jäätävä ns. kaavoitusvara. 
Kunnan näkemyksen mukaan rakennushankkeen toteuttaminen yksittäi-
sellä poikkeamispäätöksellä kaavoituksesta erillisenä ratkaisuna vaaran-
taisi muun ohella maanomistajien tasapuolisen kohtelun 

Valituksessa on viitattu lupakäsittelijän sähköpostiin. Sähköpostiviesti ei 
ole lupapäätöksen liite, vaikka vastaukset ovatkin perusteiltaan samoja 
kuin lupapäätöksessä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
 

Asian käsittelyn jälkeen pidettiin 15 minuutin kokoustauko. Kokouksen jat-
kuessa puheenjohtaja totesi, että kaikki ennen taukoa läsnä olleet ovat 
edelleen paikalla kokouksessa. 
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231 § 
Lausunto ja selvitys Aluehallintoviranomaiselle toimitettuun hallintokanteluun 
Dnro 134/28.8.2019 
 

Aluehallintovirasto on toimittanut 22.8.2019 Muonion kunnanhallitukselle 
selvityspyynnön Tuula Loppukaarteen, Pirkko Rauhalan ja Kreetta-Kaisa 
Mäkelinin tekemän hallintokantelun perusteella. Kunnanhallituksen tulee 
hankkia asiassa selvitys vastuullisilta viranomaisilta ja viranhaltijoilta sekä 
antaa asiassa oma lausuntonsa menettelyn laillisuudesta. Kantelun koh-
teena on Muonion kunnan tielautakunnan toiminta. Selvitykset ja lausunto 
tulee toimittaa aluehallintovirastoon viimeistään 27.9.2019.  

 
Kantelussa on todettu, että tielautakunta on pitänyt valmistelevan kokouk-
sen 14.8.2018, mutta pyynnöistä huolimatta kantelijat eivät ole saaneet 
valmistelevan kokouksen pöytäkirjaa. Lisäksi kantelussa todetaan, että 
Soukan yksityistien tiekunnan vuosikokouksesta 16.7.2018 tehty valitus 
Muonion tielautakunnalle on edelleen käsittelemättä. 

 
Tekninen lautakunta on käsitellyt selvityksen ja lausunnon antamista ko-
kouksessaan 3.9.2019 § 89 ja todennut, että tielautakunnan valmisteleva 
kokous ei ole ollut virallinen kokous, josta tulisi pitää pöytäkirjaa tai muis-
tiota vaan luottamusmiesten ja viranhaltijoiden välinen, vapaamuotoinen 
keskustelu tulevaan tietoimitukseen liittyen. Valituksen käsittelyn viivästy-
misestä lautakunta toteaa, että yksityistieasioiden käsittelyasiat ovat Muo-
niossa pitkiä, eikä kantelussa mainitun valitusajan käsittelyaika poikkea 
muista.  

 
Tuula Loppukaarre on laajentanut hallintokantelua, ja Lapin aluehallintovi-
rasto pyytää Muonion kunnalta 9.9.2019 saapuneessa selvityspyynnössä 
selvityksen ja lausunnon antamisesta kunnalliskanteluun. Laajennetun hal-
lintokantelun kohteena on Muonion kunnan teknisen johtajan Jussi-Pekka 
Tammilehdon tekemät asiaan liittyvät viranhaltijapäätökset. Selvitykset ja 
lausunnot tulee toimittaa aluehallintovirastoon viimeistään 27.9.2019.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus toimittaa Aluehallintoviranomaiselle kantelusta seuraavan 
lausunnon: 
 
Kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan tekninen lautakunta toimii tielain-
säädännön mukaisena tielautakuntana.  

Tekninen lautakunta on käsitellyt selvityksen ja lausunnon antamista ko-
kouksessaan 3.9.2019 § 89 ja todennut, että tielautakunnan valmisteleva 
kokous ei ole ollut virallinen kokous, josta tulisi pitää pöytäkirjaa tai muis-
tiota vaan luottamusmiesten ja viranhaltijoiden välinen, vapaamuotoinen 
keskustelu tulevaan tietoimitukseen liittyen. Laissa ei säädetä pöytäkirjan 
sisällöstä. Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja toiminnan järjestä-
misessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan voi-
massa olevan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty. 
Sitä, mistä toiminnan järjestämisestä pidetään pöytäkirjaa, ei ole ohjeistettu 
kunnassa tarkemmin. Hallintosäännön 102 §:n mukaan hallitus antaa tar-
vittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta. 
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Soukan yksityistien tiekunnan vuosikokouksesta tehdyn valituksen käsitte-
lyn viivästymisestä kunnanhallitus toteaa, että yksityistieasioiden käsittely-
asiat ovat Muoniossa pitkiä, eikä kantelussa mainitun valitusajan käsittely-
aika poikkea muista. Hyvän hallinnon tehostamiseksi kunta tulee tarkista-
maan hallinnon ja toiminnan järjestämistä sekä päätöksenteko- ja kokous-
menettelyjä. 

Laajennetussa kantelussa kunnanhallitukselta pyydetään selvitystä ja lau-
suntoa menettelyn laillisuudesta koskien teknisen johtajan tekemiä viran-
haltijapäätöksiä liittyen Soukan yksityistien yksiköintien otosta tielautakun-
nalle sekä Mika Rahjan valitsemista yksiköintien tekijäksi. Viranomaisten 
päätösharkintaa sekä muuta asian käsittelyä ohjaavat hallinnon oikeusperi-
aatteet, jossa on huomioitava yhdenvertaisuus-, suhteellisuus- ja objektivi-
suusperiaate. Kunnassa ei ole ohjeistettu esimerkiksi euromääräisiä han-
kintoja, joista tulee tehdä viranhaltijapäätös. Yksityistien yksiköintien otosta 
tielautakunnan käsittelyyn ei tarvitse erillistä viranhaltijapäätöstä. Osak-
kaalla on oikeus tuoda asia vireille, ja asia oli viety lautakunnan käsittelyyn. 
Tekninen johtaja ei ole ylittänyt toimivaltaansa tai toiminut hankintalain vas-
taisesti. Viranhaltijapäätökset viedään tiedoksisaattoasioina lautakunnille.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
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232 § 
Henkilöstökoordinaattorin työpanoksen ostamisesta  
tehdyn sopimuksen purkaminen 
Dnro 128/13.8.2018 
 

Muonion ja Enontekiön kunta ovat tehneet yhteistyösopimuksen henkilös-
tökoordinaattorin työpanoksen ostamisesta. Sopimuksella Muonion kunta 
on ostanut henkilöstökoordinaattorin työskentelystä 50 prosentin työpanok-
sen. Enontekiön kunta on ollut henkilöstökoordinaattorin työnantaja ja vas-
tannut työnantajan lakisääteisistä velvollisuuksista kuten palkanmaksusta, 
ennakonpidätyksistä ja henkilösivukuluista. Muonion kunta on maksanut 
korvauksena Enontekiön kunnalle työpanoksesta aiheutuvat kustannukset. 
Kuukausittaisessa laskutuksessa on huomioitu todelliset palkkauskustan-
nukset sivukuluineen sekä matkakulut kuukausittain. Lisäksi palkkakustan-
nuksina on huomioitu mahdolliset työehtosopimuksen mukaisten kokemus-
lisien, henkilökohtaisten lisien, yleiskorotusten tai yleisen palkkatasotarkis-
tusten ym. johdosta tapahtuvat muutokset.  

 
Sopimus on tehty aj. 1.3.2018-31.12.2019. Enontekiön kunta on ilmaissut 
toiveensa purkaa ko. sopimus 1.9.2019 alkaen. On sovittu, että mikäli sopi-
mus puretaan 1.9.2019 alkaen, on Enontekiön henkilöstöpäällikkö käytet-
tävissä Muonion henkilöstöasioiden tilannekuvan selvittämiseen ja tehtä-
vien siirtoon. Muonion kunnassa on sisäisesti sovittu, että ko. henkilöstö-
koordinaattorille kuuluneet tehtävät hoidetaan määräaikaisesti syksyllä si-
säisin järjestelyin, kunnes yleishallinnon alla olevaan virkaan tehdään ni-
mike- ja virkatehtävämuutos sekä tämä saadaan täytettyä: jatkossa henki-
löstöasioiden hallinto ja koordinointi huomioidaan perustettavan viran teh-
täväkuvan määrittelyssä.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen henkilöstökoordinaattorin 
tehtävistä purettavaksi 1.9.2019 alkaen. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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233 § 
Hallintosihteerin virkanimikkeen ja -tehtävän muuttaminen sekä  
tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 
 

Kunnanhallitus on 6.5.2019 § 136 merkinnyt tiedoksi hallintosihteerin irtisa-
noutumisen virastaan (Dnro 89/30.4.2019). Hallintosihteerin tehtäviin kuu-
luivat muun muassa yleishallinnon, kunnanhallituksen sekä valtuuston asi-
oiden valmistelu ja kokouksien sihteerinä toimiminen. Viran peruspalkka 
määräytyi KVTES: n 01TOI060- hinnoittelutunnuksen mukaan (toimisto-
alan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät). Hallitus päätti 9.6.2014 
§ 21 kunnansihteerin viran perustamisen yhteydessä, että hallintosihteerin 
virka lakkautetaan sen jälkeen, kun se vapautuu.  
 
Enontekiön kunnan kanssa tehty yhteistyösopimus henkilöstökoordinaatto-
rin työpanoksen ostamisesta (50 %) on päättynyt 31.8.2019. Kustannukset 
henkilöstökoordinaattorin työpanoksen ostamisesta ovat olleet noin 32 000 
euroa.  
 
Hallinto-osastolla on sovittu, että henkilöstökoordinaattorin tehtäviä hoide-
taan sisäisin, määräaikaisin järjestelyin siihen asti, kunnes saadaan näiden 
osalta rakennettua pysyvämpi ratkaisu.  
 
Myös asia- ja tietohallinto, hallituksen ja valtuuston kokouksien valmistelu 
sekä yleiset kunnan varautumis- ja valmiusasiat vaativat tehtävien uudel-
leenorganisointia. Kunnassa on aloitettu mm. sähköisen asiakirjahallinnon 
projekti sekä koko kuntakonsernia koskeva hallintosääntö- ja organisaatio-
uudistusprosessi, jotka edellyttävät yleishallinnon osalta säännöllistä resur-
sointia myös jatkossa. 
 
Edellä mainitusta ajankohtaisesta kunnan tarvekartoituksesta ja tehtävien 
uudelleenjärjestelystä johtuen hallintosihteerin virkaa ei tule lakkauttaa, 
mutta virantoimitusvelvollisuutta ja virkanimikettä on syytä muuttaa hallinto- 
ja henkilöstösuunnittelijaksi ja päivittää tehtäväkohtainen palkka vastaa-
maan uuden virkakuvan työn vaativuutta. 
  
Kuntalain mukaan viranhaltijalle annettavassa viranhoitomääräyksessä on 
käytävä ilmi pääasialliset tehtävät ja näiden määräytymisen peruste.  
 
Yleishallinnon toimialan alle kuuluvan hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan 
virkatehtäviin kuuluisi mm. 

 asia- ja tietohallinnon tehtäviä 

 kunnanhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelua 

 valmius- ja varautumissuunnittelua 

 henkilöstöhallinnon suunnittelua, koordinointia ja kehittämistä 

 KT-yhdyshenkilönä toimiminen 

 kunnan työsuojelupäällikön tehtävä (työnantajan edustaja) 

 muut mahdolliset osoitetut tehtävät. 
 

Virkatehtävä on hallinnon asiantuntijatehtävä ja siihen edellytetään kelpoi-
suusehtona soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Virkaan valittavalta edellyte-
tään riittävää työkokemusta hallinto-, talous- ja henkilöstöasioiden hoitami-
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sesta. Viran täytössä arvostetaan aktiivista työn kehittämisenotetta, sidos-
ryhmäyhteistyö-, neuvottelu-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä tehtä-
vään soveltuvaa kielitaitoa.  

 
Hallintosäännön mukaan  

 valtuusto päättää virkanimikkeen muuttamisesta, jos henkilövalin-
nasta päättää valtuusto, muutoin muutoksesta päättää hallitus (21 §)  

 viran kelpoisuusvaatimukset päätetään viran perustamisen yhtey-
dessä ja hallitus päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, mikäli niistä 
ei ole määrätty viran perustamispäätöksessä tai säädetty erikseen 
(22 §)  

 viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävä on valita viranhaltija 
avoinna olevaan virkaan (24 §).  

 hallitus ratkaisee virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten 
määräysten soveltamisen (35 §) 

 toimenkuvauksen hyväksyy osaston päällikkö välittömien alaistensa 
osalta (23 §).   

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää 

 muuttaa hallintosihteerin virkanimikkeen hallinto- ja henkilöstösuun-
nittelijan virkanimikkeeksi.  

 vahvistaa viran kelpoisuusvaatimukseksi soveltuvan korkeakoulutut-
kinnon ja riittävän työkokemuksen hallinto-, talous- ja henkilöstöasi-
oiden hoitamisesta. Viran täytössä arvostetaan aktiivista työn kehit-
tämisenotetta, sidosryhmäyhteistyö-, neuvottelu-, vuorovaikutus- ja 
viestintätaitoja sekä tehtävään soveltuvaa kielitaitoa.  

 vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 515,00 euroa 

 julistaa viran haettavaksi. 
 

Muutettu 
ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää 

 muuttaa hallintosihteerin virkanimikkeen hallinto- ja henkilöstösuun-
nittelijan virkanimikkeeksi.  

 vahvistaa viran kelpoisuusvaatimukseksi soveltuvan korkeakoulutut-
kinnon ja riittävän työkokemuksen hallinto-, talous- ja henkilöstöasi-
oiden hoitamisesta. Viran täytössä arvostetaan aktiivista työn kehit-
tämisenotetta, sidosryhmäyhteistyö-, neuvottelu-, vuorovaikutus- ja 
viestintätaitoja sekä tehtävään soveltuvaa kielitaitoa.  

 vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 515,00 euroa  
(KVTES:n muu palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä, 99999999) 

 julistaa viran haettavaksi. 
 

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

sesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn 
ajan toimi kunnanjohtaja. 

 
 Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
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234 § 
Opettajien TVA-erän jakaminen lukuvuodelle 2019-2020 
Dnro 144/5.9.2019 

Järjestelyeriä on vuosien saatossa käytetty OVTES:n piirissä TVA-eränä 
lisätehtävistä opettajille. Sivistyslautakunta käsitteli 9.9. opettajien TVA-
ryhmän 4.9. tekemää esitystä järjestelyerän jakamisesta lukuvuonna 
1.8.2019-31.7.2020. Sivistyslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että opet-
tajien TVA-erä lukuvuodelle 2019–2020 jaetaan TVA-ryhmän ehdotuksen 
mukaisesti. 
 
TVA-ryhmä on esittänyt, että erän jakamisessa käytetään seuraavia työn 
vaativuustekijöitä (vt.): 
 
1. Esi- ja alkuopetus 
2. Lisävastuu 

 kolmiportaisen tuen konsultaatio/erityisopettajat 

 hankkeiden koordinaatio 

 5. luokan leirikoulun järjestäminen 
3. Ryhmän ohjaus 

 luokanopettaja tai –valvoja yli 25 oppilaalle 

 vaikeasti kehitysvammaisen oppilaan luokanopettaja tai -valvoja 
4. Yhtenäisyys 

 Opettajan opettaessa enemmän kuin yhdessä seuraavista 
luokka-asteryhmistä: 0-luokka, 1.-6. –luokat, 7.-9. –luokat tai 
lukio, opettaja saa jokaisesta yhden ylittävästä ryhmästä yhden 
vt:n. 
 

Jaettava summa on 1672,24 euroa/kk. Vaativuuspisteitä muodostui yh-
teensä 33. Pisteen summaksi muodostui täten 50,67 euroa/kk. 

 
TVA-ryhmän 4.9.2019 muistio toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että opettajien TVA-erä lukuvuodelle 2019–2020 
jaetaan TVA-ryhmän ja sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaisesti. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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235 § 
Palkka- ja henkilöstöhallinnon oppisopimuskoulutukseen osallistuminen 
Dnro 149/17.9.2019 
 

Mirja Friman on 5.9.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut kunnanhallitukselta 
lupaa osallistua palkka- ja henkilöstöhallinnon oppisopimuskoulutukseen. 
Koulutuksen järjestää FCG Koulutus Oy syksyn 2019 ja kevään 2020 ai-
kana. Koulutuksen voi toteuttaa oppisopimuskoulutuksena ammattiopisto 
Lappian kanssa.  
 
Koulutukseen sisältyy neljä lähijaksoa, joista Lappian oppisopimuspalvelut 
maksaisivat kokonaisuudessaan jaksot 1-3 ja neljännestä 120 euroa. 
Työnantajan kustannuksena olisivat matkat ja majoitukset sekä 4.jaksosta 
noin 500 euroa. 
 
Hallintojohtaja on 18.9.2019 puoltanut Frimanin osallistumista kyseiseen 
koulutukseen oppisopimuskoulutuksena. 
 

Hallintosäännön 25 §:n mukaan hallitus ottaa henkilöt oppisopimuskoulu-
tukseen. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy Mirja Frimanin osallistumisen FCG Koulutus Oy:n 
järjestämään palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutukseen siten, että se to-
teutetaan oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä ammattiopisto Lappian 
kanssa. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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236 § 
Leader Tunturi-Lappi ry:n lisäkehyksen kuntarahaosuus  
Dnro 139/3.9.2019 
 

Leader Tunturi-Lappi ry:n (LTL ry) hallitus on esittänyt 29.8.2019 § 92 kun-
nalle maa- ja metsätalousministeriöltä haettavan kuntarahaosuuden katta-
mista. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö on avannut Leader-ryhmille ohjelmakauden 
2014-2020 toisen lisäkehyshaun. Ryhmillä on mahdollisuus hakea lisäva-
roja yritys- ja kehittämishankkeisiin sekä toimintarahaan. Hakemukset lisä-
kehyshakuun on pitänyt toimittaa 9.9.2019 mennessä, mutta kuntien si-
toumukset voi toimittaa hakemuksen liitteeksi määräajan jälkeenkin. 
 
Leader Tunturi-Lappi ry on 29.8. päättänyt hakea lisäkehyksen EU+valtio-
osuutta yhteensä 204 000 euroa, jota vastaan tulee säädösten mukaisesti 
saada 20 % toiminta-alueen kuntien rahoitusta. Kuntaraha mukaan lukien 
lisäkehystä haetaan yhteensä 255 000 euroa. LTL ry:n toiminta-alueen 
muut kunnat ovat syksyllä 2016 tehneet ohjelmakaudelta 2007-2013 käyt-
tämättä jääneistä kuntarahoista päätöksen, minkä mukaan Leader-ryhmä 
voi suunnata kuntarahat ensisijaisesti kattamaan lisäkehyshaun kuntara-
hoitusosuuksia.  
 
Muonion osalta kunnanhallitus teki muista kunnista eriävän päätöksen 
(19.9.2016 § 182), jolla se pyysi Leader Tunturi-Lappi ry:tä palauttamaan 
ohjelmakaudelta 2007-2013 käyttämättä jääneen kuntarahan. Päätökses-
sään kunnanhallitus korosti, että kunta on antanut Leader Tunturi-Lappi 
ry:lle sitoumuksensa yritystoiminnan ja kehittämishankkeiden toteuttami-
seen kuluvalla ohjelmakaudella 2014-2020, mutta ei pitänyt perusteltuna 
myöntää lisärahoitusta ennen kuin kuluvan kauden hankkeiden toteuttami-
nen sitä edellyttää. Kunnanhallitus vetosi myös kunnassa käynnissä ole-
vaan talouden tasapainottamisohjelmaan. LTL ry palautti kunnalle 
17 007,99 euroa. 
 
LTL ry haki myös vuonna 2017 lisäkehystä ja kunnanhallitus päätti 
28.8.2017 § 214, että kunta osallistuu kuntarahaosuuden kattamiseen 
12 225 euron osuudellaan. Ensimmäinen lisäkehyshakukierros on saatu 
päätökseen vasta vuoden 2019 kesällä, ja LTL ry jäi tuossa yhteydessä 
lisäkehystä saaneiden ryhmien ulkopuolelle. Tämän johdosta kyseistä 
summaa ei ole kunnalta laskutettu. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että Muonion kunta osallistuu Leader Tunturi-
Lappi ry:n 20%:n kuntarahaosuuden kattamiseen 6 069 euron osuudel-
laan. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
  



Muonion kunta   Esityslista/  12/2019     318 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    23.9.2019 
 
 
 
237 § 
AALTO - Surffiaallon toteutus –hanke 
Dnro 137/30.8.2019 
 

Muonion kunnanhallitus on 11.6.2018 kokouksessaan myöntänyt Muonion 
Melojat ry:lle antolainan Surffiaallon toteutuksen esiselvityshankkeen to-
teuttamiseen 11.6.2018 – 10.6.2019 välisenä aikana, jonka kunnanval-
tuusto on kokouksessaan 18.6.2018 vahvistanut. Hankkeen rahoittajana 
toimi Leader Tunturi-Lappi ry.  

 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää mahdollisuudet toteuttaa ja laatia alusta-
vat suunnitelmat surffiaallon rakentamiseksi keskustan läpi virtaavan Jeris-
joen kosken kohdalle. Toteutuessaan surffiaalto elävöittäisi keskustaa, loisi 
harrastepaikan vesiurheilun harrastajille, tarjoaisi mahdollisuuden tapahtu-
mien ja kilpailujen järjestämiseen sekä tukisi kunnan yritystoimintaa. Hanke 
liittyy myös kunnan strategiaan kehittää keskustasta vetovoimainen ja elin-
voimainen taajama sekä yleiskaavan laatimiseen, jossa suunnitellaan kes-
kustaan yrittämisen ja asumisen lisäksi alueita virkistyskäyttöön. 

 
Esiselvityshanke on nyt päättynyt ja esiselvityksen tuloksia sekä keskuste-
lua mahdollisista jatkotoimenpiteistä on hyvä käydä kunnanhallituksen toi-
mesta lainan myöntäjänä. Esiselvityshankkeen jälkeen itse investointia on 
ajateltu lähdettävän miettimään kunnan kanssa tuleville vuosille (tarkem-
mat suunnitelmat ja luvat vuonna 2020, aallon rakennus vuonna 2021), mi-
käli esiselvitys osoittaa hankkeen toteutuskelpoiseksi.  

 
Lapin Liitto avasi ylimääräisen AIKO-rahoitushaun ajalle 5.- 30.8.2019. Ja-
ossa oleva määräraha (yht. 50 000 euroa) tullaan käyttämään AIKO -ohjel-
man hankkeisiin, joko lisäämällä meneillään olevien AIKO -hankkeiden ra-
hoitusta uutta teemaan liittyvää kokeilua varten tai kokonaan uuteen AIKO 
-hankkeeseen. AIKO -ohjelmasta rahoitetaan selvityksiä, pilotointeja ja uu-
sia innovatiivisia kokeiluja, jotka ovat nopeasti toteutettavissa ja joihin ei 
ensisijaisesti voida käyttää muita rahoitusvälineitä.  

 
Nopeasta rahoitushakumahdollisuudesta ja lyhyestä hakuajasta johtuen 
elinkeinokoordinaattori valmisteli Muonion Melojien ja hallintojohtajan 
kanssa seuraavan vaiheen suunnitelman teettämistä varten hankehake-
muksen, joka on jätetty vireille viranomaiskäsittelyyn Lapin Liitolle 
30.8.2019. Hankkeen toteutusaika on 1.1.-30.4.2020 ja kustannusarvio 
14 400 euroa, josta AIKO-rahoitusta on haettu maksimitukiprosentilla 
10 080 euroa (70%) ja kunnan omarahoitusosuus olisi näin ollen n. 4 320 
euroa (30%). Hankkeen tuloksena syntyisi alustava suunnitteluraportti si-
sältäen rakennesuunnitelman, jonka avulla voidaan edetä lupien hakuun ja 
myöhemmin virtausmallinnuksen rakentamiseen, mikäli surffiaaltoon pää-
tetään tulevaisuudessa investoida. Rahoituspäätös tulee viimeistään 
31.12.2019. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää osallistua Aalto-hankkeeseen haetulla omarahoi-
tusosuudella, mikäli hankkeen suunnitteluraportille myönnetään AIKO-ra-
hoitus.  
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Kunnanhallitus päättää mahdollisista lisäsuunnitelmien ja seuraavan vai-
heen tekemisestä vuoden 2020 talousarviovalmistelun yhteydessä.   

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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238 § 
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hanke 
Dnro 155/20.9.2019 
 

Lapin liitossa käynnistyy Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hanke. Hank-
keella haetaan ratkaisuja kuntien akuutteihin kehittämishaasteisiin ja re-
surssipulaan osallistumalla kansainväliseen kehittämisyhteistyöhön. Älykäs 
ja kansainvälistyvä Lappi –hankkeen tavoitteena on tehdä kunnista taitavia 
EU-instrumenttien hyödyntäjiä, aktivoida kunnat ja yritykset yhdessä kehit-
tämään yrityksille kilpailukykyisiä toimintaympäristöjä ja saada kunnat mu-
kaan klusteritoimintaan osaksi Lapin kv-ekosysteemiä.  

 
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hankkeessa: 

 Tutustutaan Komission pääosastojen toimintaan sekä Itä-Suomen ja 
Lapin EU-toimiston palveluihin. Lisäksi saadaan tietoa erilaisista te-
maattisista kumppanuuksista ja kehittämisalustoista, kehittämisen 
sekä investointien rahoitusjärjestelmistä, yhteistyöverkostoista. Sa-
malla tarkastellaan niiden hyödyntämismahdollisuutta omissa kehit-
tämistavoitteissa.  

 Hankitaan täsmätietoa ja kehittämisvälineitä kuntien tarpeista läh-
tien  

 juostaan kokoon valmiiksi hankesuunnitelmaksi asti viisi kuntien ja 
yritysten yhteistä kv-rahoitukseen tähtäävää hankesuunnitelmaa/pi-
lottia. 

 
Lapin liiton tekemällä kuntakierroksella lähes kaikissa kunnissa tuotiin 
esille elinvoimakehittämiseen liittyviä ongelmia ja tarpeita; mm. työvoima-
pula sekä yrityksissä että kuntaorganisaatioissa, haasteet paikallistaloutta 
vahvistavien hankintojen tekemisessä sekä puuteet laajakaistayhteyksissä 
ja elinkeinoelämän tarvitsemassa infrastruktuurissa ovat nousseet esille. 
Kunnat tuntevat hyvin toimintaympäristön kehittämistarpeet, mutta niillä ei 
ole riittävästi resursseja ongelmien ratkaisemiseen. Henkilöstö- ja rahare-
surssien vähäisyyden vuoksi kunnissa ei ole mahdollisuutta seurata avau-
tuvia rahoitushakuja ja tutustua niiden sisältöihin ja ehtoihin, juosta kokoon 
hankesuunnitelmia ja valmistella rahoitushakemuksia eikä toteuttaa kehit-
tämishankkeita. Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi - hanke pureutuu edellä 
mainittuihin haasteisiin. Hankkeen toimenpiteet on tarkoitettu sekä kunta-
johdolle että kuntien elinkeinovastaaville ja kehitysyhtiöiden johdolle. Toi-
menpiteisiin sisältyy mm. opinto- ja tutustumismatkoja, benchmarkkausta 
ja työpajoja. 

 
Hanke käynnistyy täysipainoisesti marraskuussa 2019 ja päättyy 
31.8.2021. Siinä tulevat työskentelemää projektipäällikkö, kv-asiantuntija 
sekä projektikoordinaattori. Hankkeen kustannukset ovat 497 166 euroa. 
Hanke käynnistyy, mikäli mukaan sitoutuu vähintään 10 kuntaa. Tällöin 
kunnille tuleva rahoitusosuus on 32 600 euroa eli 3260 euroa/kunta. Tämä 
kustannus jakautuu kahdelle vuodelle seuraavasti: 2000 euroa/kunta 
vuonna 2020 ja 1260 euroa/kunta vuonna 2021. Mikäli kuntia tulee mu-
kaan enemmän, pienenee kuntakohtainen rahoitusosuus. Rahaosuussitou-
tumisia ja yhdyshenkilöiden nimeämisiä pyydetään 20.9.2019 mennessä 
Lapin liittoon.  
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Muonion kuntastrategian keskeinen kulmakivi on elinvoiman edistäminen; 
tavoitteena on luoda elinkeinoelämälle mahdollisuuksia, jotta se tuottaisi 
ympärivuotisesti elinvoimaa ja hyödyntäisi kansainvälisten markkinoiden 
tarjoaman potentiaalin. Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi- hanke vastaa 
kunnan strategisiin tavoitteisiin.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Muonion kunta osallistuu Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi-hankkeeseen ja 
huomioi kuntakohtaisen rahoitusosuuden vuoden 2020 talousarviossa. 

  
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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239 § 
Pohjoisen ympäristönmuutoksen viestintä/ 
Communicating Northern Environmental Change (ComNEC) –hanke 
Dnro 156/20.9.2019 
 

Joukko Oulun yliopiston ja Luulajan teknillisen yliopiston tutkijoita on lähes-
tynyt Muonion kuntaa hankeyhteistyöehdotuksella. Hanke koskee ympäris-
tönmuutoksen viestintää pohjoisilla alueilla ja sen tavoitteena on kasvattaa 
alueen ihmisten ymmärrystä ympäristönmuutoksesta ja elämäntapojen vai-
kutuksista siihen sekä lisätä heidän aktiivisuuttaan ympäristönmuutoksen 
hillitsemisessä. Hankkeen teema, ympäristönmuutos, on ajankohtainen ja 
toimenpiteet tukevat hyvin Muonion kuntastrategian tavoitteita ja toimintaa.  
 
Muonion osalta hankkeen hakijatahot Oulun yliopisto ja Luleå Tekniska 
Universitet pyytävät mielenkiinnon ilmausta (letter of interest). Hankkeen 
toteutussuunnitelmassa Muonio olisi yksi hankkeen tutkimusalueista. Mikäli 
Muonion kunta ilmaisee mielenkiintonsa hanketta kohtaan olemassa yksi 
hankkeen tutkimusalueista, rahallinen osallistuminen ei ole välttämätöntä: 
hankkeen toiminnot rahoitetaan hankerahoituksella, ja yliopistot vastaavat 
hankkeen omarahoituksesta omilta osiltaan. 

 
Hankkeessa käytetään mm. VR-teknologiaa ympäristönmuutoksen visuali-
soimiseksi. Hankkeen arvioitu toteutusaika on huhtikuu 2020 - maaliskuu 
2023, eli se on kolmen (3) vuoden hanke ja alustava kokonaisbudjetti on n. 
800 000 euroa. Hankkeelle haetaan Interreg Nord –rahoitusta. Hanke koh-
dentuu Suomen ja Ruotsin Lappiin.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Muonion kunta ilmaisee mielenkiinnon hanketta kohtaan ja lähtee mukaan 
hankkeeseen olemalla yksi hankkeen tutkimusalueista, mikäli hankkeelle 
myönnetään Interreg Nord -rahoitus.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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240 § 
Maanvuokrasopimuksen jatkaminen Oma Tupa ry:lle 
Dnro 98/16.5.2019 
 

Antti Polojärvi hakee Muonion Oma Tupa ry:n johtokunnan edustajana 
26.3.1973 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen jatkamista. Sopimus on 
tehty 50 vuodeksi ja se päättyy 31.12.2021. Vuokratun maa-alueen koko 
on n. 1 500 m2 ja vuosivuokraksi on sovittu 10 markkaa (1,68 euroa) vuo-
dessa. Maa-alue on vuokrattu vanhustentalon rakennuspaikaksi ja siihen 
on rakennettu rivitalo, jossa on 21 asuntoa.  
 
Oma Tupa ry esittää kunnalle vaihtoehtoisesti, että se lahjoittaisi maa-alu-
een tai antaa takauksen peruskorjaukseen otettavaan pankkilainaan. 
 
Yhdistyksen omistama rakennus sijaitsee maa-alueella, joka on vuokrattu 
osittain kunnalta ja osittain seurakunnalta. Yhdistys on esittänyt myös seu-
rakunnalle, että se lahjoittaisi vuokratun maa-alueen toiminnan jatka-
miseksi. Kirkkovaltuusto on päättänyt 4.9.2019 § 42, että maanvuokrasopi-
musta Oma Tupa ry:n kanssa jatketaan 30 vuodella 1.1.2021 alkaen ja 
vuokra on 10 euroa vuodessa.  
 
Tekninen johtaja ehdottaa lausunnossaan, että vuokrasopimusta jatketaan 
30 vuotta.  
 
Hallintosäännön 44 §:n mukaan hallitus ratkaisee kiinteän omaisuuden 
vuokralle antamisen valtuuston mahdollisesti antajien ohjeiden mukaisesti, 
mikäli kiinteistöä ei ole siirretty muun viranomaisen hallintaan. 
 
Kartta maa-alueesta toimitetaan esityslistan ohessa.  

 
 Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus jatkaa maanvuokrasopimusta 1.1.2021 alkaen 30 vuotta 
Oma Tupa ry:n kanssa n. 1500 m2:n maa-alueesta asekaavan mukaiseen 
tarkoitukseen valtuuston hyväksymin ehdoin. Hallitus hyväksyy vuokraksi 
10 euroa vuodessa. Jos rakennuksen omistussuhteet tai käyttötarkoitus 
muuttuu, vuokrasopimus raukeaa. 

 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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241 § 
Rakennuspaikan myyminen Keskustan asemakaava-alueelta 
Dnro 138/3.9.2019 
 

Kunnanhallitus hyväksyi Keskustan asemakaavan korttelin 34 rakennus-
paikan nro 4 vuokraoikeuden siirron vuonna 1998 Tuula Murtoniemelle. 
Murtoniemi on myynyt alueen vuokraoikeuden 30.8.2019  
päivätyllä kauppakirjalla Senni Paasoselle.  
 
Senni Paasonen on ilmoittanut kiinnostuksensa ostaa kyseisen tontti. 
Tontti kuuluu Leveämaan RN:o 178:54 tilaan ja on kooltaan n. 1 530 m2. 
 
Alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaan vuokralaisella on oikeus  
lunastaa vuokra-alue omakseen 15 vuoden kuluessa vuokrakauden alka-
misesta lukien, mikäli rakennusvelvollisuus on täytetty. Kunta on myynyt 
vuokra-alueita myös kyseisen määräajan jälkeen. 
 
Vuokra-alueen kauppahinnaksi on vuokrasopimuksessa määritelty  
2 676,21 euroa (15 912 mk). Kauppahinta suoritetaan kaupantekotilaisuu-
dessa ja tonttikoko määräytyy maanmittaustoimituksessa.   
 
Hallintosäännön 44 §:n mukaan kunnanhallitus päättää omaisuuden myyn-
nistä, kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset peri-
aatteet. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myy Senni Paasoselle Keskustan asemakaavan korttelin 
34 rakennuspaikan nro 4 valtuuston määrittämin luovutusehdoin hintaan 
2 676,21 euroa.  

  
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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242 § 
Poikkeamishakemus matkailua palvelevan elämyskeskuksen rakentamiseksi 

Dnro 145/6.9.2019 

 

 Kiinteistö  

 

  Kiinteistötunnus  498-893-102-1 

  Tilan nimi ja rekisterinumero Kukaslompolo 102:1 

Kiinteistön pinta-ala  526 000 m2 
Osoite   Äkäslompolontie 2748,  

99300 Muonio 
  Osuus tilasta   koko tila 
  Kaavatilanne   asemakaava 
 

Toimenpide 
 

Rakentaa matkailua palveleva elämyskeskus: keskusrakennus 145 m², 10 
kpl majoitusrakennuksia á 24 m², yhteensä 240 m² ja rantasauna 37 m² 
 
Määräalalle tilasta 498–893–102–1 rakennetaan matkailua palveleva elä-
myskeskus, joka toteutetaan kolmessa vaiheessa. ensimmäisessä vai-
heessa rakennetaan  
- keskusrakennus kerrosalaltaan 145 m², joka käsittää ruuanvalmistusti-

lat sekä ruokailutilat  
- 10 kpl majoitusrakennuksia á 24,2 m², yhteensä 242 m², jotka ovat ns. 

compacti-rakenteisia, sisältäen sisävessan ja suihkun, sekä pienimuo-
toisen keittiön.  

- rantasauna, jonka kerrosala on 36,8 m².  
 
Rakennukset sijoittuvat asemapiirustuksen mukaisesti. Compacti-elementit 
on tehty hirsirakenteisina. Niissä on suuret lasi-ikkunat, sekä osittain lasi-
nen katto. Kaikki tilat varustetaan vesijohdoin, viemärein, sekä sähköin. 
 
Poikkeamista haetaan asemakaavan osalta. Voimassa olevassa Kukas-
lompolon asemakaavassa alue on merkitty RA-alueeksi, joka on loma-
asuntojen rakentamiseen tarkoitettu alue. Lupaa haetaan asemakaavasta 
poiketen matkailukäyttöön tarkoitettujen rakennusten rakentamiseen. Kort-
telissa on aloitettu jo asemakaavan muutos, jonka laatii Seitap Oy. Kun-
nanhallitus on 18.2.2019 § 50 päättänyt ranta-asemakaavan muutoksen 
vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 
1.4.2019 alkaen. Kaavaehdotus on ollut nähtävänä 4.7.–5.8.2019. 

 
 Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat 
 

Alueella on voimassa Kukaslompolon ranta-asemakaava, korttelit 10– 14, 
rakennusoikeus 1680 m². Vireillä on ranta-asemakaavan muutos, jolla on 
tarkoitus muodostaa uusi kortteli numero 10. Kaavaehdotus on ollut nähtä-
villä 4.7.2019–5.8.2019 ja se on menossa kunnanhallituksen ja valtuuston 
hyväksyttäväksi. 
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Hakemuksen liitteet 
 

- asemapiirros 18.7.2019 
 

Asian käsittely 
 
 Vireilletulo 19.7.2019 
 
Kuuleminen 
 

Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 §:n mukaisesti. (16.8.2019) 
 
 Päätösehdotus 
 

Hakemukseen suostutaan, koska hanke: 
 
1.  ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle; 
 
2.  ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista; 
 
3.  ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan 
aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia. 
 
Hakijan on suoritettava päätöksestä rakennusvalvonnan taksan 11.2 §:n 
mukainen maksu 650,00 euroa. 
 
Poikkeamislupa on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta. 
Tänä aikana on haettava poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennus- tai toi-
menpidelupaa, tai muuta päätöstä. 

 
Perustelut 

 
1. Hakemuksen sisältö ja kaavoitustilanne 
Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn 
erityisiä syitä. 
 
Kysymyksessä on matkailua palveleva elämyskeskuksen keskusrakennuk-
sen 145 m², 10 kpl majoitusrakennuksien á 24 m², yhteensä 240 m² ja ran-
tasaunan 37 m² rakentaminen Kukaslompolon ranta-asemakaavan kortte-
lien 10–14 alueelle, yhteensä 422 m². Tontti on hakijan vuokrasopimuksen 
esisopimuksella hallitsema määräala tilasta kiinteistötunnus 498–893–
102–1, pinta-ala 20 ha.  
 
Maakuntakaavassa alue on matkailupalveluiden alue/-kohde (RM). Alue 
sisältyy myös matkailun vetovoima-alueeseen, matkailun ja virkistyksen 
kehittämisen kohdealueeseen (mv). 
 
2. Poikkeamisen tarve 
Hakemuksen hyväksyminen tarkoittaa luvan myöntämistä kaavan käyttö-
tarkoituksen vastaisesti ja rakennusten sijoittamista voimassa olevan kaa-
van vastaisesti.  
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Toimenpide on suunniteltu toteutuvaksi maankäyttö- ja rakennuslain 58 
§:ssä tarkoitetulle ranta-asemakaavan korttelien 10–14 alueelle, jonka kaa-
van mukainen loma-asunnon rakennusoikeus on 1 680 m².  
 
Alueen kaavoitustilanteesta johtuen hankkeen toteuttamiseen tarvitaan 
poikkeamislupa edellä mainitussa lainkohdassa säädetystä kiellosta. 
 
3. Emätilatarkastelu 
Emätilatarkastelu on tehty kaavoituksen yhteydessä. 
 
Luvan myöntämistä puoltaa se, että ranta-asemakaavan muutos, jonka 
mukainen hakemus on, on edennyt hyväksymisvaiheeseen, eikä hakemuk-
sella ylitetä voimassa olevan kaavan rakennusoikeutta. Edellä kuvatuilla 
perusteilla ei luvan myöntämiselle ole estettä. 
 
(Valmistelija Erkki Yrjänheikki 040 867 8915) 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan valmistelijan laatiman esityksen 
perusteella kiinteistölle 498-893-102-1. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.9.2019. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
  Yhteenveto liitteenä nro 28. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
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243 § 
Suunnittelutarvehakemus asuinrakennuksen, ulkosaunan ja hirsiladon rakentamiseksi 
Dnro 148/17.9.2019 
 

Kiinteistö 
Kiinteistötunnus  498-401-7-87 
Tilan nimi ja rekisterinumero Rantaregina 7:87 
Kiinteistön pinta-ala  425 085 m2 

  Osoite   Oostatie 
Osuus tilasta   koko tila 
 

Kaavatilanne  
 

Ei kaavaa. 
 

Toimenpide 
 

Omakotitalo 240 m², ulkosauna 20 m² ja hirsilato 16m². 
Lisäselvitys: Yksikerroksinen, puuverhoiltu omakotitalo, joka sisältää auto-
tallin, lämmitys maalämmöllä. Lisäksi ulkosauna puukiukaalla ja kylmänä 
pidettävä hirsi-lato. 

 
Haetaan suunnittelutarveratkaisua asuinrakennuksen, ulkosaunan ja hirsi-
ladon rakentamiseen kaavoittamattomalle alueelle. 

 
Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat 
 

Alueella ei ole asemakaavaa, eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 
15.7.2005 voimaan tulleessa rakennusjärjestyksessä on kirkonkylän ase-
makaavan ulkopuolinen lievealue, jolle hanke sijoittuu, määritelty suunnit-
telutarvealueeksi. Määräys ei ole enää voimassa, mutta määräysten perus-
teena oleva suunnittelutarve ympäristössä on sitävastoin olemassa. 
 

Hakemuksen liitteet 
 

- Selvitys rakennuspaikan omistus-ja hallintaoikeudesta (9.8.2019) 
- Ote peruskartasta. (9.8.2019) 
- Asemapiirros (13.8.2019) 
- Selvitys naapurien kuulemisesta (9.8.2019) 
 

Asian käsittely 
 

Vireilletulo 8.7.2019 
 

Päätösehdotus 
 

Hakemukseen suostutaan, koska hanke: 
 

1.  ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle, tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle; 
2.  on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteutta-
misen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kan-
nalta; ja 



Muonion kunta   Esityslista/  12/2019     329 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    23.9.2019 
 
 
 

3.  on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- 
tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaa-
mista; 
4. ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkit-
täviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

 
Hakijan on suoritettava päätöksestä rakennusvalvonnan taksan 11.1 §:n 
mukainen maksu 400,00 euroa. 

 
Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi 
vuotta. Tänä aikana on haettava ratkaisua vastaavaa rakennus-, toimen-
pide- tai muu lupaa. 

 
Sovelletut lainkohdat MRL 137 §. 

 
Perustelu 

 
Uusi ympärivuotinen asuinrakennus on suunniteltu sijoitettavaksi ennes-
tään rakentamattomalle tilalle Muonion kirkonkylän kaakkoispuolelle. Kir-
konkylän lievealue on määritelty suunnittelutarvealueeksi 15.7.2005 voi-
maan tulleessa Muonion kunnan rakennusjärjestyksessä. Asemakaava-
alueen reunaan on matkaa noin 370 m. 

 
Alue ei ole pohjavesialuetta eikä suojelualuetta.   

 
Alueella on sähköverkko, mutta ei ole vesijohto- ja viemäriverkkoa. Etäi-
syys kunnan vesihuoltoverkkoon on noin 100 m. Alue on karttatarkastelun 
perusteella maisemallisesti metsäistä suhteellisen tasaista aluetta. 

 
Maakuntakaavassa Muonion kirkonkylä on merkitty keskustatoimintojen 
alueeksi (C) ja alue sisältyy matkailun vetovoima-alueeseen (mv).   

 
Suunniteltu rakennuspaikka täyttää kunnan rakennusjärjestyksen vaati-
mukset. Omakotitalo on suunniteltu sijoitettavaksi noin 180 metrin etäisyy-
delle Oustajärvestä. Suunnitellun rakennuksen ja rannan väli on rakenta-
matonta metsäaluetta, joka estää suoran näköyhteyden järvelle. Raken-
nuspaikka kuuluu vanhaan harvaan kylärakenteeseen, jolla vähäinen uu-
dis- ja lisärakentaminen on viimeisten vuosikymmenten aikana pääosin ol-
lut rakennusluvilla toteutettua rakentamista. Kysymys on niin sanotusta toi-
seen riviin rakentamisesta tilan palstalle, jolla ei ole rantaviivaa. 

 
Rakennuspaikka ei sijaitse maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulla rantavyöhykkeellä. Suunnittelutarve kysymyksessä ole-
valla ranta-alueella ei aiheudu pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asu-
tuksen järjestämistarpeesta, joten hakija ei tarvitse poikkeusta maankäyttö- 
ja rakennuslain 72 §:n 2 momentissa tarkoitetusta rakentamisrajoituksesta. 

 
Kysymys on rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asema-
kaavaa. Tältä osin hakemuksessa tarkoitetun omakotitalon rakennusluvan 
erityisten edellytysten olemassaolo on ratkaistava soveltaen maankäyttö- 
ja rakennuslain 137 §:n säännöksiä. 
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Kun otetaan huomioon hakijan suunnitelmat ja hakemuksen liitteet, sekä 
olosuhteet rakennuspaikalla ja ympäristössä Muonion kirkonkylän alueella 
sekä maakuntakaava, sekä se, että rakennus voidaan liittää kirkonkylän 
vesihuoltoverkostoon, ei hakemuksen hyväksymiselle ole esteitä. 
 
(Valmistelija Erkki Yrjänheikki 040 867 8915) 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myöntää suunnittelutarveratkaisun valmistelijan laatiman 
esityksen perusteella kiinteistölle 498-401-7-87. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.9.2019. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
  Yhteenveto liitteenä nro 29. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
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244 § 
Nuorisovaltuuston vetoomus ilmaisen ehkäisyn puolesta 
Dnro 125/27.6.2019 
 

Nuorisovaltuusto esittää, että kunta maksaisi ilmaisen ehkäisyn kaikille 
muoniolaisille alle 25-vuotiaille nuorille. Ilmaisen ehkäisyn piiriin kuuluisivat 
ehkäisypillerit, - rengas, - laastari, - kapseli ja – kierukat sekä kondomit. 
Ilmaista ehkäisyä esitetään 25 vuoteen asti. Antti Rinteen hallitus on linjan-
nut uudessa hallitusohjelmassaan, että koko maassa otettaisiin käyttöön 
ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille nuorille; kokeilun jatkosta päätetään 
vaalikauden lopulla.  

 
Nuorisovaltuuston mukaan ilmainen ehkäisy edistäisi nuorten tasa-arvoa 
suhteessa maksuvastuuseen ja matalampaa kynnystä huolehtia eh-
käisystä. Nuorisovaltuusto on selvittänyt, että vuoteen 2019 mennessä lä-
hes 40:ssä kunnassa on otettu käyttöön ilmainen ehkäisy nuorille ja nuo-
rille aikuisille. Lapin kunnissa ko. käytäntö on voimassa muun muassa Ro-
vaniemellä, Torniossa, Ylitorniolla, Keminmaassa, Tervolassa, Inarissa ja 
Kolarissa. Meri-Lapissa (Tornio, Ylitornio, Keminmaa, Tervola) vuonna 
2018 uutisoitiin, että ilmainen ehkäisy vähensi aborttien määrää suhteessa 
neljän vuoden takaiseen tilanteeseen. Raumalla on puolestaan selvitetty, 
että maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille säästää kunnalle noin 100 000 eu-
roa vuodessa. (Yle 8.11.2018.) 

 
Nuorisovaltuusto on selvittänyt Muonion äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola-
osastolta muun muassa ehkäisymenetelmistä ja näiden hinnoista.  Väestö-
keskuksen mukaan muoniolaisia 13-25- vuotiaita nuoria on noin 271 henki-
löä, joista naisia on 140 henkilöä. Noin neljäsosa muoniolaisista nuorista 
on tällä hetkellä ehkäisyasiakkaana. Nuorisovaltuuston mukaan Muonion 
kunnalle syntyisi vuoden aikana lisäkustannuksia noin 4 900 euroa/vuosi, 
jos kunta tarjoaisi ilmaisen ehkäisyn alle 25-vuotiaalle muoniolaiselle nuo-
relle.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus pyytää Nuorisovaltuuston vetoomukseen ilmaisen ehkäisyn 
puolesta lausunnot sivistyslautakunnalta ja sosiaalilautakunnalta.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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245 § 
Edustajan nimeäminen perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmään 
Dnro 140/6.9.2019 
 

Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikköön on nimetty oh-
jausryhmä sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksellä vuonna 2012 ja sen 
täydentämisestä ja muutoksista päättää sairaanhoitopiirin johtaja. Päätök-
seen on kirjattu, että ohjausryhmässä tulisi olla jokaisesta palveluita järjes-
tävästä organisaatiosta mukana sosiaali- ja terveydenhuollon asioista pää-
töksentekoon valmisteleva/esittelevä henkilö. Jäsenet on nimetty viran tai 
tehtävän mukaan puheenjohtajia lukuun ottamatta.  
 
Perusterveydenhuollon ohjausryhmä on kokoontunut 29.8.2019 ja toden-
nut, että kokoonpanon päivittäminen on perusteltua ja nimeämispyyntö lä-
hetetään kuntiin. Samassa on keskusteltu alustavasti, että puheenjohtaja 
valittaisiin Rovaniemen, I varapuheenjohtaja Itä-Lapin ja II varapuheenjoh-
taja Länsi-Lapin edustajista, mikäli se kunnille sopii. Edustajat pyydetään 
ilmoittamaan 27.9.2019 mennessä. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus nimeää Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon oh-
jausryhmään jäseneksi sosiaalijohtajan ja varajäseneksi sosiaalityönteki-
jän. Hallitus toteaa, että kunnalle sopii ohjausryhmän puheenjohtajiston va-
lintaperiaate.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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246 § 
Vuoden yrittäjän palkitseminen 

  

Kunta on osallistunut usean vuosikymmenen ajan vuoden yrittäjän tai yrit-

täjien palkitsemiseen. Palkintoja voidaan vuosittain jakaa 1–3, ja palkitse-

misesta päättää hallitus Muonion yrittäjät ry:n ehdotuksen perusteella.  

 

Yrittäjäpalkintona on annettu viime vuosina 1 000 euroa. 

 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2019 yrittäjän nimeämisen yrittäjäyhdis-

tyksen päätöksen mukaisena, mutta julkistaa asian vasta palkinnon luovut-

tamisen jälkeen. 

 

Päätös Minna Back-Tolonen ja Jukka Korhonen ilmoittivat olevansa esteellisiä (yh-

teisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
  



Muonion kunta   Esityslista/  12/2019     334 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    23.9.2019 
 
 
 
247 § 
Sivistystoimen täyttölupahakemus 

Dnro 146/13.9.2019 

 

Sivistyslautakunta on 9.9.2019 § 137 hakenut kunnanhallitukselta täyttölu-

paa sivutoimiselle tuntiopettajalle matemaattisiin aineisiin ajalle 

10.10.2019-30.5.2020. Tarvittava kokonaistuntimäärä on noin 14 vuosiviik-

kotuntia sisältäen demonstraatiolisät ja lukiokertoimet. 

 

Tehtävään on varattu määräraha sivistystoimen talousarvioon. 

 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myöntää sivistyslautakunnan hakeman täyttöluvan. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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248 § 
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 val-
mistelun 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 30 merkityt asiakirjat ja 
mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
  



Muonion kunta   Esityslista/  12/2019     336 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    23.9.2019 
 
 
 
249 § 
Kunnanhallituksen otto-oikeus 
 

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat lautakuntien pöytäkirjat, joihin 
on mahdollista käyttää vielä otto-oikeutta: 
 

 Sivistyslautakunnan 9.9. pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu 
13.9. 

 
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden osalta on toimitettu seuraavat 
viranhaltijapäätösten pöytäkirjat: 
 

 Taloussihteerin viranhaltijapäätökset ajalta 29.3.-28.6.2019 
 

Lisäksi hallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat, joihin ei voi enää 
käyttää otto-oikeutta: 
 

 Sivistyslautakunnan 13.6. kokouksen pöytäkirja on toimitettu 19.6. 

 Teknisen lautakunnan 25.6. kokouksen pöytäkirja on toimitettu 
26.6. 

 Sivistyslautakunnan 25.6. kokouksen pöytäkirja on toimitettu 27.6. 

 Sosiaalilautakunnan 26.6. kokouksen pöytäkirja on toimitettu 1.7. 

 Sosiaalilautakunnan 24.7. kokouksen pöytäkirja on toimitettu 5.8. 

 Sivistyslautakunnan 6.8. kokouksen pöytäkirja on toimitettu 8.8. 

 Sosiaalilautakunnan 27.8. kokouksen pöytäkirja on toimitettu 2.9. 

 Teknisen lautakunnan 3.9. kokouksen pöytäkirja on toimitettu 5.9. 
 

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. 
 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenet-
telyä koskevia asioita; 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 
asioita; 
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, 
jos asianomaiset kunnat niin sopivat. 
 
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 alem-
malla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätök-
sen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin 
tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan pa-
lauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta sivistyslautakunnan 9.9. kokouksen 
päätöksiin eikä taloussihteerin viranhaltijapäätöksiin edellä mainitulla ajan-
jaksolla. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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250 § 
Muut asiat 
 

Kokouksen alussa Teemu Myllynen Muonion Melojat ry:stä kertoi hallituk-
selle Aalto-hankkeesta, taloussihteeri Merja Hietala selosti talouden toteu-
tumasta ja kertoi talousarvion laadintaohjeista sekä nuorisosihteeri Heidi 
Hietala kertoi nuorisovaltuuston vetoomuksesta. 
 
Hallitus pyytää teknistä toimea ohjeistamaan kaavoitusprosessissa sekä 
laskemaan karkean kustannusarvion ranta-asemakaavan laatimisesta 
Sieppijärven alueelle. 
 
Nuorisotalo Tippalan 20-vuotissyntymäpäivät 24.9.2019. 
 
Huono osaisuuden iltakoulu 25.9.2019. 

 
 
 
 
 
251 § 
Kokouksen päättäminen 
 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  Valitusosoitus liitteenä nro 31. 

 



 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 23.9.2019  31 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät  221-226, 228-231, 244, 247-251 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  227, 232-241, 245-246 
 

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  227, 232-241, 245-246 
 

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 

242-243 
 
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/valituskirjel-

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

joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

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

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

alkamisen ajankohdasta. 

  



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

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

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

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

suvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimei-

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

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen 

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-/valitus-

ajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  
 


