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Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (104 §) 
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Asialista      

104 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

105 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

106 § Poikkeamishakemus kaksikerroksisen asuinrakennuksen  

ja siihen katoksella liittyvän varaston rakentamiseksi 

 

107 § Poikkeamishakemus hirsirakenteisen omakotitalon laajennukseen 
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104 § 
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 8.4.2019 ja esityslista 10.4.2019 sähköisesti. 

Kunnanjohtajan ollessa estynyt kokouksen esittelijänä toimii hallintojohtaja. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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105 § 
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 Pirkko M. Rauhalan ja Sakari Silénin. 
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106 § 
Poikkeamishakemus kaksikerroksisen asuinrakennuksen  
ja siihen katoksella liittyvän varaston rakentamiseksi  
Dnro 69/25.3.2019 
 

Kiinteistö 
 

Kiinteistötunnus   498-401-22-42 
Tilan nimi ja rekisterinumero  KARISTEENRANTA 22:42 
Kiinteistön pinta-ala   142 500 m2 

  Osoite   Kemiläisen metsätie 231 
Sallittu kokonaisrakennusoikeus  350 m2 

Osuus tilasta   koko tila 
Kaavatilanne   Oikeusvaikutteinen yleiskaava 
 

Toimenpide 
 

Palaneen rakennuksen tilalle rakennetaan samalle rakennuspaikalle 2-ker-
roksinen asuinrakennus päärakennukseksi sekä siihen katoksella liittyvä 
varasto. 
 
Rakentaminen ylittää sallitun rakennusoikeuden. Päärakennuksen kokoon 
vaikuttaa, että se on kolmen talouden yhteiskäyttöinen asuntokokonaisuus. 

 
Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat 

 
Jerisjärvi - Äkäsjärvi osayleiskaava, kaavamerkintä AP, pientalovaltainen 
asuntoalue.   

 
Alueelle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisen asuin- tai lomarakennuksen 
talousrakennuksineen sekä sellaisia työtiloja, jotka eivät aiheuta haittaa 
ympäröivälle asutukselle. Rakennuspaikan rakennusoikeuden määrä on 
yhteensä 350 k-m². Rakennuspaikan koko tulee olla vähintään 5000 m². 
Uudis-, täydennys- ja korjausrakentaminen on sovitettava huolellisesti ym-
päröivään maisemaan. Rakentaminen tulee ohjata mahdollisuuksien mu-
kaan peitteisille alueille sekä olemassa olevien rakennusten ja teiden yh-
teyteen. Uudisrakennukset tulee sijoittaa niin, että ne luovat yhtenäisen pi-
hapiirin. Rakennussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota koh-
teen yhteensopivuuteen sitä ympäröivän rakennuskannan kanssa. 
 

Hakemuksen liitteet 
 

- Valtakirja (28.5.2018) 
- Ote kaupparekisteristä (31.5.2018) 
- Kiinteistörekisteriote (31.5.2018) 
- Asemapiirros (31.5.2018) 
 

Asian käsittely 
 

Vireille tulo 31.5.2018 
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Kuuleminen 
 

Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 §:n mukaisesti. (28.6.2018) 
 

Valmistelijan 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 kolmiasuntoisen asuinrakennuksen rakentaminen 
Jerisjärvi-Äkäsjärvi osayleiskaavan alueelle, kaavamerkintä AP. Tontti 
on hakijan hallitsema Karisteenranta kiinteistötunnus 498-401-22-42 
tila, noin 142 500 m². Yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan koko on 
noin 24 000 m². Rakennuspaikka rajoittuu 180 metrin matkalta Jerisjär-
veen. 

 
Maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).  

 
2. Poikkeamisen tarve 

Hakemuksen hyväksyminen tarkoittaa uuden asuinrakennuksen 500 
m² ja lämpimän varaston 20 m² rakentamista hakijan tilan alueelle 
jossa ovat ennestään sauna 42 m² ja muut kylmät talousrakennukset 
yhteensä 104 m², yhteensä kaikkiaan 666 m².  

 
Rakentaminen on suunniteltu toteutuvaksi maankäyttö- ja rakennuslain 
43 §:ssä tarkoitetulle yleiskaava-alueelle, jonka kaavan mukainen ra-
kennusoikeus käsittää yksi-, tai kaksiasuntoisen asuinrakennuksen, 
sekä muut rakennusoikeutta muodostavat rakennukset yhteensä 350 
m².  

 
Rakennusoikeuden ylitys on, kun otetaan huomioon myös kylmät ta-
lousrakennukset, 316 m², eli 90 % kaavan mukaisesta rakennusoikeu-
desta. Tehokkuusluvuksi muodostuisi koko hakijan omistamaan tilaan 
nähden 0,005 ja kaavan mukaiseen rakennuspaikkaan nähden noin 
0,03. 
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Alueen kaavoitustilanteesta johtuen hankkeen toteuttamiseen tarvitaan 
poikkeamislupa edellä mainitussa lainkohdassa säädetystä kiellosta. 

 
3. Emätilatarkastelu 

Emätilatarkastelu on tehty yleiskaavoituksen yhteydessä. 
 

Luvan myöntämistä puoltavat yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan 
koko, rakennuspaikalle muodostuva tehokkuusluku 0,03, suunniteltu 
rakennusten käyttötarkoitus ja sijoittaminen tontille, rakennuspaikan 
sijainti kaavan alueella, tontilla ennestään olevat rakennukset, sekä se, 
että uusi kolmen talouden yhteiskäyttöinen asuinrakennus rakennetaan 
entisen palaneen tilalle. Kun otetaan huomioon edellä kuvatut asiat, ei 
luvan myöntämiselle ole estettä. 

 
  (Valmistelija Erkki Yrjänheikki 040 867 8915) 
 
 Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä valmistelijan laatiman esityksen poik-
keamislupaan suostumisesta kiinteistölle 498-401-22-42 esityksessä mai-
nituin ehdoin. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.4.2019. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Yhteenveto liitteenä nro 12. 
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107 § 
Poikkeamishakemus hirsirakenteisen omakotitalon laajennukseen  
Dnro 72/8.4.2019 
 

Kiinteistö 
 

Kiinteistötunnus  498-401-100-16 
Tilan nimi ja rekisterinumero Rovakoski 100:16 
Kiinteistön pinta-ala  70 213 m2 

  Osoite   Kerässiepintie 1624 
Osuus tilasta   koko tila 
Kaavatilanne   Ei kaavaa 
 

Toimenpide 
 

Hirsirakenteisen omakotitalon laajennus. 
 

Asunto jota laajennetaan, sijaitsee alle 100 metrin matkalla virtaavasta Ke-
räsjoesta. 

 
Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat 
 

Alueella ei ole asemakaavaa eikä yleiskaavaa. 
 

Hakemuksen liitteet 
 

- Asemapiirros (19.2.2019) 
- Selvitys naapurien kuulemisesta (19.2.2019) 
 

Asian käsittely 
 

Vireille tulo 19.2.2019 
 

Valmistelijan 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. 
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Perustelut 
 

1. Hakemuksen sisältö ja kaavoitustilanne  
Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn 
erityisiä syitä.  

 
Rakennuspaikkana oleva noin 7 hehtaarin Rovakoski RN:o 100:16 tila 
rajoittuu 647 metrin matkalta Keräsjokeen. Hakemus koskee nykyisen 
asuinrakennuksen laajentamista 61 m². Maakuntakaavassa alue on 
metsätalous, matkailu ja poronhoitovaltainen alue (MU-2). Alue sisältyy 
myös matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Alueella ei ole yleiskaavaa 
eikä asemakaavaa. 

 
2. Poikkeamisen tarve  

Hakemuksen hyväksyminen tarkoittaa asuinrakennuksen laajentamista 
61 m² MRL 72.1 §:ssä tarkoitetulle rantavyöhykkeelle. Alueen kaavoi-
tustilanteesta johtuen hankkeen toteuttamiseen tarvitaan poikkeamis-
lupa edellä mainitussa lainkohdassa säädetystä kiellosta. 

 
3. Emätilatarkastelu  

Poikkeamislupamenettelyn mukaisessa emäkiinteistötarkastelussa ha-
kijatila palautuu 25.9.1991 muodostettuun Pohjoinen valtionmaa tilaan 
kiinteistötunnus 498-893-10-1, joka on muodostunut 25.9.1991 isoja-
ossa muodostetusta tilasta kiinteistötunnus 498-893-1-0. Hakijan omis-
tama Rovakoski niminen tila kiinteistötunnus 498-401-100-16 on ero-
tettu emätilasta 18.11.2002. Emätilalla Keräsjoen varrella ei ole muita 
rakennuspaikkoja. 

 
Emätilan rantaviivan luonnollinen pituus on 8826 m. Poikkeamisessa 
vakiintuneen menettelyn mukaisesti rantaviivaa on muunnettu kapeilla 
vesistöosuuksilla vastaamaan alueen todellisia rakentamismahdolli-
suuksia: alle 100 m leveää osuutta 8826 m, josta tulee muunnettua 
rantaviivaa yhteensä 2206 m.  

 
Hakemuksen tarkoittama rakentamistehokkuus on siten 0,5 rakennus-
paikkaan mitoitusrantakilometrillä. 

 
Luvan myöntämistä puoltaa myös se, että kysymyksessä on olemassa 
olevan omakotitalon laajentaminen. 

 
  (Valmistelija Erkki Yrjänheikki 040 867 8915) 
 
 Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä valmistelijan laatiman esityksen poik-
keamislupaan suostumisesta kiinteistölle 498-401-100-16 esityksessä mai-
nituin ehdoin. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.4.2019. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Yhteenveto liitteenä nro 13.  
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108 § 
Työterveyshuollon sopimuksen toisen optiovuoden käyttäminen 
Dnro 110/8.6.2017 

 Kunnanhallitus 11.6.2018, 179 § 

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

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

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

Työterveyshuoltolain 4 §:n mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjes-
tettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen 
ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuu-
den, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Lain 12 §:ssä 
määritellään työterveyshuollon sisältö ja 14 §:ssä muut terveydenhuollon 
palvelut.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

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

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

 

 Kunnanhallitus 15.4.2019, 108 § 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus keskeytyi maaliskuussa, joten työ-
terveyshuollon järjestäminen on kunnan vastuulla edelleen. 

Kunnalla on mahdollisuus käyttää viimeinen optiovuosi Lääkäriasema 
Terva Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta. Työterveyshuollon palve-
lujen hankinta tulee ratkaista uudelleen vuodesta 2021 alkaen. 
 

 Ehdotus hallintojohtaja 
Kunnanhallitus käyttää sopimuskauteen liittyvän toisen optiovuoden ja jat-
kaa työterveyshuollon sopimusta Lääkäriasema Terva Oy:n kanssa 
1.1.2020-31.12.2020. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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109 § 
Fillaripajan ohjaajan tehtävän hakuajan jatkaminen 
Dnro 30/13.2.2019 
 

 Kunnanhallitus 18.2.2019, 56 § 
 
— — 
 

 Kunnanhallitus 15.4.2019, 109 § 
 

Kunnanhallitus päätti fillaripohjaajan kelpoisuusehdoista ja palkkauksesta 
18.2.2019 § 56. 
 
Fillaripajan ohjaaja vastaa fillaripajan toiminnasta ja työtehtäviin kuuluu 
mm. valmentautujien ohjaaminen sekä pyörien ja kuntoutuksen apuvälinei-
den huolto ja korjaus.  
 
Tehtävä on ollut haettavana 27.2.2019-25.3.2019 ja ilmoitus on julkaistu 
TE-palveluiden ja kunnan verkkosivuilla sekä Kuntarekry.fi –palvelussa. 
 
Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta. 
 
Hallintosäännön 25 §:n mukaan hallitus päättää työpajan henkilöstön valin-
nasta.  

 
 Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus päättää jatkaa fillaripajan ohjaajan tehtävän hakuaikaa ja 
aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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110 § 
Kuljetuspajaohjaajan valinta 
Dnro 30/13.2.2019 
 

 Kunnanhallitus 18.2.2019, 56 § 
 

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

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

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
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 Kunnanhallitus 15.4.2019, 110 § 
 

Kuljetuspajan ohjaajan tehtävä on ollut haettavana 27.2.2019-25.3.2019 ja 
ilmoitus on julkaistu TE-palveluiden ja kunnan verkkosivuilla sekä Kunta-
rekry.fi –palvelussa. 
 
Määräaikaan mennessä tehtävää haki kolme hakijaa, joista haastateltiin 
kaksi 4.4.2019. Haastattelijoina olivat työ- ja yksilövalmentaja sekä etsivä 
nuorisotyöntekijä.  
 
Hallintosäännön 25 §:n mukaan hallitus päättää työpajan henkilöstön valin-
nasta.  

 
 Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus valitsee kuljetuspajaohjaajaksi Sami Muotkan ja hänen kiel-
täytymisensä varalle Jouko Lipposen. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
  Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. 
  



Muonion kunta   Esityslista/  6/2019     164 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    15.4.2019 
 
 
 
111 § 
Hallinto-osaston toimistosihteerin palkkauksen takautuva tarkistaminen 
Dnro 75/9.4.2019 
 

Hallintojohtaja on esittänyt hallinto-osaston toimistosihteerin (kirjanpito) 
palkkauksen takautuvaa tarkistamista ajalta 1.2.2015 – 31.8.2015. Toimis-
tosihteeri on toiminut taloussihteerin sijaisena kyseisenä aikana. Hänen 
tehtäväkohtainen palkkansa on ollut kyseisenä ajanjaksona 2700 eu-
roa/kuukaudessa, mikä on vastannut taloussihteerin tehtäväkohtaista palk-
kaa. Tehtävässä ei ollut yksikön esimiesvastuuta.  
 
Kyseisellä ajanjaksolla toimistosihteerin tehtävää hoitamaan ei osoitettu 
lisähenkilöstöä, joten toimistosihteeri hoiti kahta tehtävää työajan salli-
missa rajoissa. Toimistosihteerin KVTES:n mukainen palkkahinnoittelu-
kohta vuonna 2015 on ollut 01TOI010, ja tehtäväkohtainen palkka on ollut 
2227,78 euroa kuukaudessa. Toimistosihteeri on henkilökohtaisesti esittä-
nyt, että kyseiseltä ajanjaksolta korvattaisiin 300 euroa kuukaudessa oman 
tehtävänsä sekä sijaisuustehtävän lisävastuista.  

 
Henkilöstökoordinaattori on 9.4.2019 saapuneessa lausunnossaan toden-
nut, että kahden tehtävän hoitaminen on lisännyt merkittävästi työn mää-
rää sekä sijaisuustehtävän osalta työn vaativuutta. Henkilöstökoordinaat-
tori on esittänyt, että toimistosihteerin tehtävän hoitamisesta taloussihteerin 
tehtävän lisäksi toimistosihteerille maksettaisiin takautuvasti tehtävien hoi-
tamisesta lisääntyneen työn vaativuuden sekä kasvaneen työmäärän mu-
kaista lisää 300 euroa kuukaudessa ajalta 1.2.2015 – 31.8.2015. 
 

 Ehdotus hallintojohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että toimistosihteerin tehtävän hoitamisesta talous-
sihteerin tehtävän lisäksi toimistosihteerille maksetaan takautuvasti tehtä-
vien hoitamisesta lisääntyneen työn vaativuuden sekä kasvaneen työmää-
rän mukaista lisää 300 euroa kuukaudessa ajalta 1.2.2015 – 31.8.2015. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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112 § 
Kunnan vesihuoltolaitoksen maksujen korjaaminen 
Dnro 208/12.12.2018 
 

Kunnanhallitus päätti 4.2.2019 § 34 kunnan vesilaitoksen maksujen tarkis-
tamisesta ja niitä korotettiin teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 15 
prosenttia. Esityksessä oli lasku- ja pyöristysvirheitä. Maksut alenevat kor-
jausten myötä. 

 
 Ehdotus hallintojohtaja 
  Kunnanhallitus korjaa 4.2.2019 tehdyn päätöksen 34 § seuraavasti: 
     

Kunnanhallitus päättää korottaa kunnan vesihuoltolaitoksen käyttö- ja pe-
rusmaksuja sekä sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksua ja puhdista-
molietteen käsittelymaksua 15 prosentilla 1.5.2019 lukien seuraavasti (sis. 
alv 24 %): 

 
Kulutusmaksu kirkonkylän ja Särkijärven toiminta-alueilla  

 vesi    1,98 e/m³  

 jätevesi    2,77 e/m³  
  
Perusmaksu 
Vesi- ja viemärilaitoksen kirkonkylän toiminta-alue 

 vesi     42,35 e/vuosi 

 jätevesi     42,35 e/vuosi 
   

  Vesi- ja viemärilaitoksen Särkijärven toiminta-alue 

 vesi     93,82 e/vuosi 

 jätevesi     93,82 e/vuosi
   

Sakokaivolietemaksu 

 Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksut 12,89 e/m³  

 Puhdistamolietteen käsittelymaksut  18,25 e/m³. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
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113 § 
Kunnanjohtajan viran hakuprosessin eteneminen 
 

 Kunnanhallitus 18.2.2019, 48 § 
 

— — 

 Kunnanhallitus 15.4.2019, 113 § 
 

Kunnanjohtajan virka on haettavana 22.3.2019–14.4.2019. Hakukuulutus 
julkaistiin kunnan, TE-palveluiden ja Kuntalehden verkkosivuilla sekä Lapin 
Kansassa ja Kalevassa. 
 
Kunnanhallitus nimesi rekrytointiryhmän ja hyväksyi ulkopuolisen asiantun-
tijan käyttämisen hakuprosessin aikana. 
 
Alustavan aikataulun mukaan haastattelut suoritetaan 29.4.2019 ja sovel-
tuvuusarvioinnit suoritetaan sen jälkeen. 

 
 Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että rekrytointiryhmä yhdessä MPS:n asiantuntijan 
kanssa valitsee haastateltavat ja soveltuvuusarviointeihin lähetettävät hen-
kilöt.  

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen, sillä lisäyksellä, että rekrytointi-

ryhmä suorittaa myös haastattelut. Lisäksi nuorisovaltuusto voi asettaa 
edustajansa haastatteluihin. 

  
  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
 
 
  



Muonion kunta   Esityslista/  6/2019     167 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    15.4.2019 
 
 
 
114 § 
Henkilöstöasia 
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115 § 
Täyttölupa vesihuoltolaitokselle 
Dnro 210/12.12.2018 

Tekninen lautakunta hakee täyttölupaa vesihuoltolaitokselle laitosasenta-
jan tehtävään (11.12.2018 § 111). Kunnan vesihuoltolaitoksella on kaksi 
työntekijää, joista toinen on jäämässä eläkkeelle jonkin ajan sisällä. Vesi-
laitoksen toimintaan perehtyminen edellyttää, että uusi työntekijä palkataan 
mahdollisimman pian.  
 
Tehtävään on varattu määräraha talousarviossa. 

 
 Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Kunnanrakennusmestari pyydetään seuraavaan hallituksen kokoukseen 
kertomaan tulevan kesän toimenpiteistä vesihuoltolaitoksen osalta. 
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116 § 
Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen luonnos 
Dnro 24/3.1.2019 
 

 Kunnanhallitus 18.2.2019, 50 § 

 

— — 

 

 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-
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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. 

 
 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. 
  



Muonion kunta   Esityslista/  6/2019     171 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    15.4.2019 
 
 
 
117 § 
Muut asiat 
Sivistystoimen täyttölupa-anomukset 
Dnro 78/12.4.2019 

 
Sivistystoimenjohtaja on 12.4.2019 saapuneella sähköpostilla anonut kun-
nanhallitukselta lupaa julistaa haettavaksi ja täyttää koulunkäynninohjaajan 
tehtävän lukuvuodeksi 2019-2020 ja varhaiskasvatuksen opettajan tehtä-
vän 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. 
 
Kunnanhallitus myönsi 17.12.2018 § 334 täyttöluvan kyseiseen koulun-
käynninohjaajan tehtävään ajalle 1.2.-1.6.2019. 
 
Tehtäviin ei ole siirrettävissä henkilöä muualta organisaatiosta. Varhais-
kasvatuksen opettajan tehtävään on varattu määräraha talousarvioon, 
mutta koulunkäynnin ohjaajan tehtävään ei ole. Tehtävän täyttäminen on 
kuitenkin tulevan lukuvuoden osalta tarpeellista.  

 
 Ehdotus hallintojohtaja 
  Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
   

Kunnanhallitus myöntää sivistystoimenjohtajan anomat täyttöluvat. 
 

 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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118 § 
Muut asiat 

Ennen kokouksen aloittamista nuorisovaltuuston edustajat kertoivat nuori-
sovaltuuston toiminnasta hallitukselle. 

Lisäksi hallitus keskusteli lukion rehtorin tehtävistä, sivistyslautakunnan 
edustajasta reittityöryhmässä sekä luonnonsuojelualueista. 

 
 
 
 
119 § 
Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
  Valitusosoitus liitteenä nro 14. 
 



 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 15.4.2019  14 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät  104-105, 109, 113, 115-119 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  108, 110-112, 114 
 

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  108, 110-112, 114 
 

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 

106-107 
 
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.  
 


