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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 6.5.2019 klo 15.38–18.25   
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Hekla Muotka ” 
 Pirkko Rauhala varajäsen (Heikki Pöyskön tilalla) 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Katri Rantakokko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa Heikki Pöyskö jäsen 
 Manu Friman  valtuuston varapuheenjohtaja 
  
Laillisuus ja päätös- todettiin (120 §)  
valtaisuus 
 
Asiat 120–140 § 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus  
ja varmennus 
 
  

Anne-Mari Keimiöniemi  Katri Rantakokko 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 13.5.2019, kunnantalo 
 
 
 
  

Petteri Hirsikangas  Jukka Korhonen 
  
Pöytäkirja on ollut  
yleisesti nähtävänä Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille ti 14.5.2019. 
 
 
 
 
 Katri Rantakokko 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista      

120 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

121 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

122 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen 

123 § Kunnanhallituksen jäsenten valitseminen 

124 § Kunnanjohtajan virkavaali 

125 § Palveluasumishankinnan toteuttamisesta päättäminen  

126 § Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiseksi  

127 § Poikkeamishakemus loma-asunnon rakennustöiden loppuun saattamiseksi  

ja laajentamiseksi  

128 § Lausunto Länsi-Lapin luonnonsuojelualueita koskevasta asetusvalmistelusta  

129 § Visit Muonio 2025 –hankkeeseen osallistuminen  

130 § Jatkoaikahakemus rakentamisvelvoitteelle 

131 § Ravitsemispäällikön palkkauksen tarkistaminen 

132 § Nuoriso-ohjaajan virkanimikkeen muuttaminen ja palkkauksen tarkistaminen 

133 § Liikunnanohjaajan virkanimikkeen muuttaminen ja palkkauksen tarkistaminen 

134 § Kunnanhallituksen otto-oikeus 

135 § Asiakirjoja tiedoksi 

136 § Hallintosihteerin irtisanoutuminen 

137 § Paloasematilojen hankesuunnittelun aloittaminen 

138 § Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

139 § Muut asiat 

140 § Kokouksen päättäminen 
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120 § 
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 29.4.2019 ja esityslista 2.5.2019 sähköisesti. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.  
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121 § 
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 Petteri Hirsikankaan ja Jukka Korhosen.  
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122 § 
Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen 
 

Kunnanvaltuusto päätti 15.6.2017 § 38 valtuuston puheenjohtajiston  
toimikaudeksi kaksi vuotta. Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Hannaleena 
Huhtamäen, 1.varapuheenjohtajaksi Kosti Hietalan ja 2.varapuheenjohta-
jaksi Manu Frimanin 31.5.2019 saakka. 

 Lainsäädäntö 

 
Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan  
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudek-
seen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston 
toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan  
samassa vaalitoimituksessa.  
 
Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoi-
keus kunnanhallituksen kokouksessa.  
 

Kunnan säännöt 
 
Hallintosäännön 57 §:n mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. 
Ennen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valintaa valtuusto päättää 
heidän toimikaudestaan. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– hyväksyy valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi kaksi vuotta 
– valitsee puheenjohtajan 1.6.2019 alkaen valtuuston jäljellä olevaksi  

toimikaudeksi  
– valitsee ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 1.6.2019 alkaen 

valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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123 § 
Kunnanhallituksen jäsenten valitseminen 
 

Kunnanvaltuusto päätti 15.6.2017 § 39 kunnanhallituksen toimikaudeksi 
kaksi vuotta ja valitsi luottamushenkilöt seuraavasti ajalle 1.6.2017-
31.5.2019: 
 
jäsen   varajäsen 
Minna Back-Tolonen  Maria Roimaa 
Petteri Hirsikangas  Juha Niemelä 
Anne-Mari Keimiöniemi  Markku Rauhala 
Jukka Korhonen  Ulla-Maija Kangosjärvi 
Hekla Muotka  Aki Jauhojärvi 
Heikki Pöyskö  Pirkko M. Rauhala 
Sakari Silén   Anneli Kuortti 
 
Puheenjohtajaksi valittiin Anne-Mari Keimiöniemi, 1.varapuheenjohtajaksi 
Petteri Hirsikangas ja 2.varapuheenjohtajaksi Sakari Silén. 
 

 Lainsäädäntö 
 

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen 
ja 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, 
jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.  
 
Lain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseneksi valituista toimielimen  
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan 
samassa vaalitoimituksessa.  
 
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö,  
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  
 
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa 

oleva henkilö;  
 

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;  
 

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai 
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden  
valmistelusta;  

 
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-

nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomai-
sesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista 
hyötyä tai vahinkoa.  
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Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan  
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei ole myöskään 
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuu-
dessa vastaa edunvalvonnasta.  
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai 
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa  
olevia henkilöitä.  
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa nouda-
tetaan kuntalain 18 §:n mukaista samaa menettelyä kuin valtuuston  
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa. 
 
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan 
kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä  
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu.  
 
Kunnan toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kun-
nanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. 
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 
Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten 
kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henki-
lökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.  
 

 Kunnan säännöt 

Kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee joko toimikaudek-
seen tai kahden vuoden toimikaudeksi hallitukseen seitsemän jäsentä ja 
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Hallituksen ja lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu. 
Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien 
määrästä.   
 

Ehdotus  kunnanjohtaja  
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto  
– päättää hallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta 
– päättää hallituksen varapuheenjohtajien määräksi kaksi varapuheen-

johtajaa 
– valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökoh-

taisen varajäsenen 1.6.2019 alkaen valtuuston jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi 

– valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja  
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 1.6.2019 alkaen valtuuston 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.
  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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124 § 
Kunnanjohtajan virkavaali 
Dnro 39/20.2.2019 
 

 Kunnanhallitus 18.2.2019, 48 § 
 

 Kunnanhallitus 15.4.2019, 113 § 
 

— — 
 

 Kunnanhallitus 6.5.2019, 124 § 

Kunnanjohtajan virkaan hakivat määräaikaan 14.4. mennessä Päivi Alaoja, 
Tommi Anttonen, Matti-Mikael Cedervall, Laura Enbuska-Mäki, Tom Ju-
hani Kristian Gröhn, Jukka Ilomäki, Antti Kastinen, Susanne Kuntz, Olavi 
Lakkala, Jani Leppäjärvi, Hannu Lohvansuu, Kari I. Mattila, Samuli Mik-
kola, Matti Pulkkinen, Kai Puro, Olli-Pekka Salminen, Maarit Sihvonen ja 
Esa-Pekka Virta. Laila Nikunlassi on antanut suostumuksen virkaan.  

Rekrytoinnista vastaava työryhmä kokoontui 17.4. ja valitsi 29.4. suoritet-
tuihin haastatteluihin Laura Enbuska-Mäen, Kari I. Mattilan, Samuli Mikko-
lan ja Olli-Pekka Salmisen. Salminen ilmoitti, ettei voi osallistua haastatte-
luun. 

Haastattelijoina työryhmästä paikalla olivat Manu Friman, Hanna Huhta-
mäki, Anne-Mari Keimiöniemi ja Pentti Reponiemi sekä hallintojohtaja, 
nuorisovaltuuston edustaja Sini Silén ja MPS:n asiantuntija Seppo Kangas. 

Henkilöarviointiin valittiin Laura Enbuska-Mäki ja Kari I. Mattila. Henkilöar-
vioinnit suoritetaan 13.5.2019 mennessä, jolloin valtuutetuille, varavaltuu-
tetuille, kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenille järjestetään 
iltakoulu tulosten esittämiseksi. Henkilöarviointiin valitut hakijat kutsutaan 
myös tilaisuuteen. 

Yhteenveto hakijoista toimitetaan kokoukseen. 

  Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. 

 Ehdotus  puheenjohtajan selostuksesta 

Asia siirretään ylimääräiseen kunnanhallituksen kokoukseen 20.5., koska 
henkilöarvioinnin tulokset ovat tuolloin käytössä. 

 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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125 § 
Palveluasumishankinnan toteuttamisesta päättäminen 
Dnro 87/14.5.2018 
 
– Kunnanhallitus 20.8.2018, 203 § 
 

Sosiaalilautakunta käsitteli ikäihmisten asumispalveluiden uudelleenjärjes-
tämistä 8.5. Lisäksi sosiaalilautakunta on 8.2. käsitellyt ikääntyneiden pal-
veluiden järjestämissuunnitelmaa vuosille 2018–2021. Sen perusteella 
ikääntyvien ihmisten palveluasumisen järjestäminen on ajankohtaista väes-
tötietojen perusteella. 
 
Kunnassa on tällä hetkellä kaksi tehostettua palveluasumisyksikköä ikäih-
misille, joista palvelukeskus Marjapaikassa on 15+3 ja Ojusniityssä 12 
paikkaa. Valmisteilla olevan vanhustenhuollon suunnitelman mukaan ja 
väestön määrä huomioiden tehostetun palveluasumisen tarve tuleville vuo-
sille on yhteensä 24 paikkaa, joista 6 on tarkoitettu vuorohoitoon. Tarve on 
myös tavalliseen ja tuettuun palveluasumiseen, joiden määrä on 7 palvelu-
asumiseen ja 3 tukiasuntoon. 
 
Nykyinen palvelukeskus Marjapaikka on osittain remontoitu, mutta vaatii 
edelleen huomattavia investointeja korjauksiin tulevina vuosina. Sote-uu-
distuksen siirtymisen myötä on hyvä harkita kiinteistön myyntiä samanai-
kaisesti, mikäli asumispalveluita hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. 
Palveluasumishankinta on vaativa prosessi, joten siihen tarvitaan toi-
mialaan perehtynyt konsultti laatimaan tarjouspyynnöt ja muut vaadittavat 
asiakirjat. 
 
Vs. sosiaalijohtaja esitti sosiaalilautakunnalle 8.5., että lautakunta esittäisi 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta kilpailuttaa ikäihmis-
ten asumispalvelut; tehostettua asumispalveluita 9 ja 3 vuorohoitopaikkaa 
sekä palveluasumiseen 7 ja tukiasumiseen 3 paikkaa. Lisäksi vs. sosiaali-
johtaja esitti, että kunta myy samassa yhteydessä palvelukeskus Marjapai-
kan irtaimistoineen yksityiselle palveluntuottajalle ja palvelutuotannon 
osalta toimittaisiin liikkeenluovutusperiaatteella. 
 
Sosiaalilautakunta päätti, että se esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle, että kunta kilpailuttaa ikäihmisten palveluasumisen 7 
paikkaa sekä tukiasumisen 3 paikkaa. Sosiaalilautakunta päätti lisäksi esit-
tää kunnanhallitukselle, että selvitetään palveluasumisen Marjapaikan kiin-
teistön kunto ja siihen liittyvä palveluasumisen tarve ja mitoitus. Lisäksi 
suunnittelussa tulee huomioida kotona asumisen tueksi tarvittava yöhoito 
ja muut tarvittavat palvelut. 
 
Palveluasumisen osalta on järjestetty valtuuston iltakoulu 15.6.2018. 
 
Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan esitys: Sosiaalihuollon asumis-
palvelut ja suunnittelu kevät 2018. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se tekee periaatepäätöksen ikäih-
misten asumispalveluhankinnasta. Hankinta koskee enintään 9 tehostetun 
asumispalvelun paikkaa ja 3 vuorohoitopaikkaa sekä 7 palveluasumisen 
paikkaa ja 3 tukiasumisen paikkaa. Kunnalla tulee olla mahdollisuus joko 
hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Kilpailuttamisen toteuttamisesta vas-
taa kunnanhallitus. Lopullisen päätöksen mahdollisesta hankinnasta tekee 
valtuusto. 

  
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankintaan sisällytetään mahdolli-
suus myydä palvelukeskus Marjapaikka, sillä ehdolla, että se joko korja-
taan palveluasumiseen soveltuvaksi tai korvataan uudella nykyaikaisella 
palveluasumiseen soveltuvalla rakennuksella tarjoajan toimesta. 
 

 Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että kunta hankkii ulkopuolisen asian-
tuntijan palveluita hankintaprosessin järjestämiseen. 

 
Päätös Keskustelun aikana Sakari Silén esitti, että palvelukeskus Marjapaikkaa ei 

esitettäisi myytäväksi. Silénin esitys raukesi kannattamattomana. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 
 

 Kunnanvaltuusto 27.8.2018, 39 § 
 

Päätös Keskustelun kuluessa Sakari Silén esitti, palveluntuotanto säilyy kunnan 
omana, mutta Marjapaikka voidaan myydä. Manu Friman kannatti Silénin 
esitystä ja esitti, että 7 palveluasumisen ja 3 tukiasumispaikan rakennutta-
minen voidaan kilpailuttaa myös erillisenä hankkeena. Sakari Silén kan-
natti Manu Frimanin esitystä.  

 
Asiasta käytiin vilkasta keskustelua ja mm. kunnanjohtaja totesi omassa 
kommentissaan, että valmistelua varten tarvitaan poliittinen tahtotila, jotta 
voidaan edetä päätöksen kautta toimenpiteisiin.  
 
Puheenjohtaja esitti, että asia pannaan pöydälle ja Pentti Reponiemi ja 
Petteri Hirsikangas kannattivat sitä.  
 
Koska oli tehty kannatettu esitys pöydällepanosta, puheenjohtaja esitti,  
että ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä, jatketaanko asian käsittelyä. 
Puheenjohtaja esitti myös, että asian käsittelyn jatkamista kannattavat ää-
nestävät ”jaa” ja asian pöydällepanoa kannattavat äänestävät ”ei”. Val-
tuusto hyväksyi menettelyn ja äänestysesityksen. 
 
Äänestyksessä annettiin 17 ei -ääntä (liite nro 6). 
 
Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen panna asian pöydälle. 

— — 
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 Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 53 § 
 

Päätös Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 73 §:n mukaan:  
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen teke-
mänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.  
Puheenjohtaja totesi Sakari Silénin tekemän esityksen rauenneeksi. 

 
 Puheenjohtaja ilmoitti, että Manu Friman on toimittanut kirjallisesti muute-

tun esityksen siten, että pohjaehdotukseen lauseen ”Hankinta koskee enin-
tään 9 tehostetun asumispalvelun paikkaa ja 3 vuorohoitopaikkaa sekä 7 
palveluasumisen paikkaa ja 3 tukiasumisen paikkaa.” jälkeen lisätään 
lause: ”Myös osatarjoukset ovat mahdollisia.”  

 
Pentti Reponiemi kannatti Frimanin tekemää esitystä. 

 
 Puheenjohtaja tiedusteli voiko valtuusto hyväksyä Frimanin esittämän li-

säyksen yksimielisesti. Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä esitetyn 
lisäyksen. 

 
Puheenjohtaja totesi valtuuston tehneen periaatepäätöksen ikäihmisten 
asumispalveluhankinnasta seuraavasti: 
 
Hankinta koskee enintään 9 tehostetun asumispalvelun paikkaa ja 3 vuoro-
hoitopaikkaa sekä 7 palveluasumisen paikkaa ja 3 tukiasumisen paikkaa. 
Myös osatarjoukset ovat mahdollisia. Kunnalla tulee olla mahdollisuus joko 
hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Kilpailuttamisen toteuttamisesta vas-
taa kunnanhallitus. Lopullisen päätöksen mahdollisesta hankinnasta tekee 
valtuusto. 
 

 Hankintaan sisällytetään mahdollisuus myydä palvelukeskus Marjapaikka 
sillä ehdolla, että se joko korjataan palveluasumiseen soveltuvaksi tai kor-
vataan uudella nykyaikaisella palveluasumiseen soveltuvalla rakennuksella 
tarjoajan toimesta. 

 
 Kunta hankkii ulkopuolisen asiantuntijan palveluita hankintaprosessin jär-

jestämiseen. 
— — 
 
– Kunnanhallitus 1.4.2019, 96 § 
 

Valtuusto teki 29.10.2018 periaatepäätöksen ikäihmisten asumispalvelu-
hankinnasta. Hankinnan valmisteluvaiheessa on todettu, että kokonaisuus 
tulisi jakaa kahteen erilliseen hankintaan, koska kilpailuttaminen yhtenä 
kokonaisuutena ei ole tarkoituksenmukaista. Hankittavan kokonaisuuden 
jakaminen palveluyksiköittäin kahteen erilliseen hankintaan muodostaa 
selkeämmän ja tarjoajille houkuttelevamman kokonaisuuden ja mahdollis-
taa paremmin sen, että tarjouspyyntö tavoittaa kaikki hankinnasta mahdol-
lisesti kiinnostuneet tarjoajat. 
 
 
 



Muonion kunta   Esityslista/  7/2019     184 
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    6.5.2019 
 
 
 

Hankintalain lähtökohtana on, että hankintayksikön tulee sitoutua teke-
mään hankintapäätös suorittamassaan kilpailutuksessa. Näin ollen va-
paata harkintavaltaa tarjousten hylkäämiseen tai hankinnan keskeyttämi-
seen ei ole, vaan lähtökohtana tulee olla sopimuksen syntyminen hankin-
nan kohteesta. 
 
Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa, ettei jo aloitettua hankintaprosessia 
saateta loppuun, vaan prosessi keskeytetään ja jätetään hankinta teke-
mättä, tai käynnistetään täysin uusi hankintaprosessi. Hankinta voidaan 
keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustel-
lusta syystä. 
 
Hankinnan keskeyttämisen syyn arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota sii-
hen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja 
siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Koska han-
kintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemi-
seen, hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintaso-
pimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi ei ole sallittavaa. 
Oikeuskäytännössä on katsottu, että hankintamenettelyä ei ole saanut kes-
keyttää, jos keskeyttämisen tarkoituksena on kiertää lain säännösten so-
veltaminen tai estää tarjoajan mahdollisuus saada oikeussuojaa. 
 
Palveluasumishankintaa valmisteltaessa on todettu, että hankinta tulisi 
suorittaa kahdessa eri osassa siten, että 
 
1. hankinnassa kilpailutetaan osa ikäihmisten palveluasumisesta, tehoste-

tun palveluasumisen palveluista, vuorotteluhoitopalveluista (ns. inter-
vallihoito) ja tukiasunnoista. Hankintaan sisältyy uudisrakennuksen ra-
kentaminen kunnan osoittamalle tontille, joka vuokrataan tarjoajalle. 
Vähimmäisvaatimuksena on 24 asukaspaikkaa. Kunta sitoutuu hankin-
nan toteuttamiseen. 
 

2. hankinnassa kilpailutetaan Marjapaikan myyminen sekä peruskorjaami-
nen tai uuden rakennuksen rakentaminen. Hankinnassa on mahdollista 
tarjota vaihtoehtoisesti joko peruskorjatun tai uuden rakennuksen vuok-
raamista kunnalle kunnan omaa palveluntuotantoa varten tai palvelui-
den tuottamista kunnalle kyseisissä tiloissa. Saaduista tarjouksista kun-
nan tulee valita se, joka on vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti 
edullisin. Näin ollen kunnalla ei ole hankintapäätöstä tehdessään enää 
mahdollisuutta erikseen päättää, että toteutustavaksi hyväksyttäisiin 
esimerkiksi vain tilojen vuokraaminen kunnalle, mikäli tarjoaja tarjoaa 
palveluiden tuottamista kokonaistaloudellisesti edullisemmin. Kunnan 
on sitouduttava hankintamenettelyn lopputulokseen ja kokonaistalou-
dellisesti edullisimman vaihtoehdon valintaan. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta kilpailuttaa osan ikäihmisten 
palveluasumisesta, tehostetun palveluasumisen palveluista, vuorotteluhoi-
topalveluista (ns. intervallihoito) ja tukiasunnoista. Vähimmäisvaatimuk-
sena on 24 asukaspaikkaa. Hankintaan sisältyy uudisrakennuksen raken-
taminen kunnan osoittamalle tontille, joka vuokrataan tarjoajalle. Kunta si-
toutuu hankinnan toteuttamiseen. 
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Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että Marjapaikan osalta tilanne ratkais-
taan erikseen sen jälkeen, kun edellä mainittu hankinta on suoritettu. 

  
Muutettu 

 ehdotus kunnanjohtaja 
Asia palautetaan valmisteluun ja kartoitetaan palveluasumisen kilpailutta-
miselle poliittinen tahtotila. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
— — 
 
– Kunnanhallitus 6.5.2019, 125 § 
 

Palveluasumisesta järjestettiin kunnanvaltuuston –ja hallituksen iltakoulu 
23.4.2019. Iltakoulussa keskityttiin uuden yksikön hankintaan ja kartoitettiin 
poliittinen tahtotila asian etenemiselle. Iltakoulun keskusteluiden pohjalta 
on laadittu esitys hallitukselle ja edelleen valtuustolle liittyen uuden palve-
luasumisyksikön hankintaan. 
 
Laaditussa esityksessä esitetään, että kunta kilpailuttaa uuden palvelu-
asumiseen soveltuvan yksikön rakentamisen kunnan vuokraamalle tontille. 
Tarjousta pyydetään siten, että kunta vuokraa yksikön joko 10 tai 20 vuo-
den ajaksi ja tuottaa itse palvelut uuteen yksikköön. Uudessa yksikössä 
tulee olemaan 25 asumispalvelupaikkaa (9 tehostettua palveluasumispaik-
kaa, 3 vuorohoitopaikkaa, 10 palveluasumispaikkaa ja 3 tukiasumispaik-
kaa). Lisäksi Ojusniityn nykyisestä 12 asumispaikasta 3 muutettaan vuorot-
telupaikoiksi. Palvelukeskus Marjapaikan tulevaisuus ratkaistaan erillisenä 
kokonaisuutena. 

 
Palveluiden tuottaminen kunnan omana työnä aiheuttaa lisärekrytointitar-
peen, jonka arvioidaan olevan noin 15-18 henkilöä. Rekrytointi on kuitenkin 
kannattavaa, koska näin saadaan palveluiden käyttäjille osoitettua tarkoi-
tuksenmukainen asumispaikka Muoniosta, mikä vähentää kustannuksia, 
joita syntyy asiakkaiden toisiin kuntiin tai vuodeosastolle sijoittamisesta. 
Kunnalle syntyviä vuokrakustannuksia katetaan palveluasumisen asiakkai-
den kunnalle maksamilla vuokrilla. 

 
Vt. sosiaalijohtajan laatima yhteenveto kunnan sosiaalihuollon asumispal-
veluista ja laitoshoidosta ja Sosiaalihuollon asumispalvelut ja suunnittelu 
kevät 2019 -esitys toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. Lisäksi oheis-
materiaalina toimitetaan luonnosvaiheessa oleva tarjouspyyntö liitteineen. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta kilpailuttaa uuden 
palveluasumiseen soveltuvan yksikön rakentamisen kunnan vuokraamalle 
tontille. Uudessa yksikössä tulee olla 20–25 asumispalvelupaikkaa. Kunta 
vuokraa rakennuksen joko 10 tai 20 vuoden ajaksi kilpailutuksen tuloksen 
mukaisesti. Vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa. 
 
Kilpailutuksen toteuttamisesta vastaa kunnanhallitus. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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126 § 
Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiseksi 
Dnro 77/10.4.2019 
 

Kiinteistö Kiinteistötunnus  498-401–59–10 
Tilan nimi ja rekisterinumero Peurankuoppa 59:10 
Kiinteistön pinta-ala  8 500 m2 

Osoite   Äkäslompolontie 
Osuus tilasta   koko tila 
Kaavatilanne   maakuntakaava 

 
Toimenpide 
 

Rakennetaan ympärivuotiseen ja vakituiseen asumiseen tarkoitettu oma-
kotitalo loma-asutukseen tarkoitetulle rakennuspaikalle. 
 
Tontilla oleva 60 m2 hirsikehikko (keskeneräiseksi jäänyt loma-asunto) 
kunnostetaan asuttavaksi ja lisäksi rakennetaan 50 m2 lisärakennus. 
Vanha ja uusi rakennus tulevat saman katon alle, mutta rakennusten väliin 
jää 2 m leveä kylmä sola. Tontilla on jo 15 m2 vaja ja tontille rakennetaan 
myös autokatos–varasto–puuliiteri (63 m2). Rakennukset olisivat puuver-
hoiltuja ja mahdollisimman hyvin maastoon sopivat. Maisema pyritään pitä-
mään mahdollisimman luonnonmukaisena. 
 
Maarakennustöitä ovat puiden kaato, tien rakentaminen, sähkökaapelei-
den kaivuu, imeytyskentän kaivuu harmaalle vedelle sekä porakaivon ja 
maalämpökaivon teko. Rakennuksiin tulee kompostoivat biokäymälät, joten 
suljetun viemärikaivon tekeminen ei liene tarpeellista. Tontin reunalla on jo 
olemassa oleva sähköpylväs ja tietä varten on jo raivattu rasite auki tontin 
nykyisten omistajien toimesta. 
 
Tontti on loma-asuntotontti, mutta hakijat haluavat rakentaa vakituiseen 
ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun talon. Tontti on aikoinaan lohkaistu 
vanhasta tilasta ja vanhan tilan tontti on edelleen pientalotontti ja tämän 
toivotaan olevan riittävä perustelu poikkeamiseen. 
 

Liittyvät luvat 
 

Rakennuslupa 1991-82 
 

Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat 
 

Jerisjärvi - Äkäsjärvi osayleiskaava, kaavamerkintä RA, loma-asuntoalue. 
 
Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Merkittyä rakennuspaik-
kaa kohden saa alueelle rakentaa enintään yhden, 1½ -kerroksisen ja 120 
k-m² olevan loma-asunnon sekä siihen liittyviä talousrakennuksia, joiden 
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 50 k-m². Rakennuspaikan vä-
himmäiskoko on 3 000 m². Uudisrakentaminen on sovitettava huolellisesti 
ympäröivään maisemaan. Rakentaminen tulee ohjata mahdollisuuksien 
mukaan peitteisille alueille. Rakennuksia ympäröivä luonnontilainen kasvil-
lisuus tulee säilyttää. Määräys ei koske asemakaavoitettuja alueita. 
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Hakemuksen liitteet 
 

- valtakirja (18.1.2019) 
- asemapiirros (18.1.2019) 
- muu pääpiirustus liite (18.1.2019) 
- selvitys naapurien kuulemisesta (20.2.2019) 
- muu tiedottaminen liite (18.1.2019). 

 
Asian käsittely 
 

Vireilletulo 18.1.2019. 
 

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  
toimenpidelupaa, tai muuta päätöstä. 
 

Perustelut 1. Hakemuksen sisältö ja kaavoitustilanne 
Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn 
erityisiä syitä. 
 
Kysymyksessä on ympärivuotisen asuinrakennuksen rakentaminen  
Jerisjärvi-Äkäsjärvi osayleiskaavan alueelle, kaavamerkintä RA, loma-
asuntoalue. Tontti on hakijan hallitsema Peurankuoppa kiinteistötunnus 
498–401–59–10 tila, noin 8 500 m². Rakennuspaikka rajoittuu 64 metrin 
matkalta Leustojärveen. 
 
Maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).  
 
2. Poikkeamisen tarve 
Hakemuksen hyväksyminen tarkoittaa uuden asuinrakennuksen 110 m² ja 
autokatos–vaja–puuliiterirakennuksen 63 m² rakentamista hakijan tilan  
alueelle, jossa ovat ennestään vaja 15 m², yhteensä kaikkiaan 188 m².  
 
Rakentaminen on suunniteltu toteutuvaksi maankäyttö- ja rakennuslain  
43 §:ssä tarkoitetulle yleiskaava-alueelle, jonka kaavan mukainen raken-
nusoikeus käsittää enintään yhden 1 1/2 kerroksisen 120 m² loma-asun-
non sekä siihen liittyviä talousrakennuksia enintään 50 m². Rakennusoi-
keus ei ylity asuinrakennuksen osalta, mutta rakennuksen käyttötarkoitus 
muuttuu ympärivuotiseksi asunnoksi. Talousrakennusten osalta rakennus-
oikeuden ylitys on 28 m². 
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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 puoltaa yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan sijainti 
välittömästi Leustojärven rannalla olemassa olevan ympärivuotisen asutuk-
sen vierellä.  Ympärivuotisen asumisen alueita on myös Akäsjärven ran-
nalla suunnitellun rakennuspaikan lähialueella. Kun otetaan huomioon 
edellä kuvatut asiat, ei luvan myöntämiselle ole estettä. 
 
(Valmistelija Erkki Yrjänheikki 040 867 8915) 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä valmistelijan laatiman esityksen poik-
keamislupaan suostumisesta kiinteistölle 498–401–59–10 esityksessä  
mainituin ehdoin. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.5.2019. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Päätösyhteenveto on liitteenä  
nro 15. 
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127 § 
Poikkeamishakemus loma-asunnon rakennustöiden 
loppuun saattamiseksi ja laajentamiseksi 
Dnro 85/29.4.2019 
 

Kiinteistö Kiinteistötunnus  498-403–12–27 
Tilan nimi ja rekisterinumero Harriranta 12:27 
Kiinteistön pinta-ala  5 350 m2 

Osoite   Kilpisjärventie 1528 
Osuus tilasta   koko tila 
Kaavatilanne   ei kaavaa 

 
Toimenpide 
 

Keskeneräisen loma-asunnon rakennustöiden loppuun saattaminen ja  
laajentaminen 
 
Hanke on aloitettu aiempien omistajien toimesta hakemalla poikkeamislu-
valla, jonka ympäristökeskus on myöntänyt (lupanro. 55/98). Kohteelle on 
myönnetty myös rakennuslupa (lupanuro 4/99). 
 
Rakennustyöt on aloitettu ja rakennustarkastaja Pertti Matinlompolo on 
käynyt merkitsemässä sijainnin 3.9.2001, jonka jälkeen ei ole tarkastus-
merkintöjä. Rakennus on valmistunut vesikattoon saakka ja on siitä lähtien 
ollut sääsuojassa. 
 
Nykyinen omistaja on saanut kiinteistön lahjakirjalla 2003.  
 
Kiinteistön aiemmat suunnitelmat on päivitetty, sekä laadittu suunnitelman 
laajennusta varten. Laajennuksessa rakennetaan n. 53 m2 lisäosa, joka 
liitetään entiseen rakennukseen ja on näin ollen yhtä rakennusta. Yhteen-
laskettu päärakennuksen kerrosala on 112 m2. Lisäksi kiinteistölle raken-
netaan talousrakennuksina eristämätön autotalli n. 40 m2 sekä puuvaras-
toksi lato n. 10 m2. 
 
Kiinteistölle on tehty imeytyskenttä ko. rakennusajan määräykset täyttä-
väksi, jäteveden käsittelyjärjestelmä päivitetään ja kiinteistö tullaan säh-
köistämään. 
 
Hankkeen tonttitiedot ovat maanmittaushallituksen karttapaikassa virheelli-
set. Kiinteistöllä on tehty lohkominen 2003, josta ohessa lohkomiskartta ja 
maanmittauslaitos korjannee asian.  
 
Poikkeuslupaa haetaan rantarakentamisen osalta. Rantarakentamisen 
poikkeusluvan tarpeen etäisyys kesävedenpinnasta on 100 m ja ao. kiin-
teistön rakennukset kaikkineen sijoittuvat alle 100 m rannasta. 
 

Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat 
 

Alueella ei ole asemakaavaa eikä yleiskaavaa. 
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Hakemuksen liitteet 
 

- valtakirja (28.6.2018) 
- selvitys rakennuspaikan omistus-ja hallintaoikeudesta (26.6.2018) 
- kiinteistörekisteriote (29.6.2018) 
- muu rakennuspaikan liite (29.6.2018) 
- asemapiirros (29.6.2018) 
- muu liite (26.6.2018). 

 
Asian käsittely 
 

Vireilletulo 27.6.2018. 
 

Kuuleminen 
 

Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 §:n mukaisesti. (29.6.2018) 
 

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. 
 
Hakijoiden 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.  
 
Rakennuspaikkana oleva noin 5 350 m² Harriranta RN:o 12:27 tila rajoittuu 
104 metrin matkalta Muonionjokeen. Hakemus koskee nykyisen kesken-
eräiseksi jääneen loma-asunnon 60 m² rakennustöiden loppuunsaatta-
mista ja laajentamista 53 m², aiempi rakennuslupa on rauennut. Maakunta-
kaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). Alue sisältyy 
myös maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk). Alueella ei ole yleis-
kaavaa eikä asemakaavaa. 
 
2. Poikkeamisen tarve  
Hakemuksen hyväksyminen tarkoittaa aiemmin myönnetyllä ja myöhem-
min rauenneella rakennusluvalla rakennetun ja keskeneräiseksi jääneen 
loma-asunnon rakennustöiden loppuunsaattamista ja rakennuksen laajen-
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tamista 53 m² MRL 72.2 §:ssä tarkoitetulle ranta-alueella. Alueen kaavoi-
tustilanteesta johtuen hankkeen toteuttamiseen tarvitaan poikkeamislupa 
edellä mainitussa lainkohdassa säädetystä kiellosta. 
 
3. Emätilatarkastelu  
Poikkeamislupamenettelyn mukaisessa emäkiinteistötarkastelussa hakija-
tila palautuu 15.1.1957 muodostettuun tilaan kiinteistötunnus 498–403–
12–2. Hakijan omistama Harriranta niminen tila kiinteistötunnus 498–403–
12–27 on erotettu emätilasta 18.12.2003. Emätilalla Muoniojoen varressa 
on 12 lohkotilaa ja niistä osa on rakennettuja. 
 
Emätilan rantaviivan luonnollinen pituus on 4 266 m. Poikkeamisessa va-
kiintuneen menettelyn mukaisesti rantaviivaa on muunnettu kapeilla vesis-
töosuuksilla vastaamaan alueen todellisia rakentamismahdollisuuksia: alle 
200 m leveää osuutta 4 266 m, josta tulee muunnettua rantaviivaa yh-
teensä 2 133 m.  
 
Hakemuksen tarkoittama rakentamistehokkuus on siten 5,6 rakennuspaik-
kaan mitoitusrantakilometrillä. 
 
Luvan myöntämistä puoltaa se, että kysymyksessä on olemassa olevan 
keskeneräisen ja vesikattovaiheessa olevan loma-asunnon rakennustöiden 
loppuunsaattaminen ja laajentaminen. 
 
(Valmistelija Erkki Yrjänheikki 040 867 8915) 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä valmistelijan laatiman esityksen poik-
keamislupaan suostumisesta kiinteistölle 498–403–12–27 esityksessä mai-
nituin ehdoin. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.5.2019. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Päätösyhteenveto on liitteenä  
nro 16. 
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128 § 
Lausunto Länsi-Lapin luonnonsuojelualueita koskevasta asetusvalmistelusta 
Dnro 53/6.3.2019 
 

Ympäristöministeriö on 6.3.2019 päivätyllä lausuntopyynnöllä 
(VN/963/2018 YM) varannut tilaisuuden antaa lausunto asetusluonnok-
sista, jotka koskevat luonnonsuojelualueiden perustamista Lapin maakun-
taan, pääasiassa Länsi-Lapin ja eräille Itä-Lapin alueille. 
 
Lausunnolla olevat asetusluonnokset koskevat Lapin maakuntaan perus-
tettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion 
omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja 
ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 –verkostoon. 
 
Lapin maakuntaan on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 75 
luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 72 000 hehtaaria. Li-
säksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 71 luonnonsuojelu-
aluetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 200 hehtaaria. 
 
Lapin maakunnan länsiosaan perustettavat luonnonsuojelualueet sijaitse-
vat Rovaniemen ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Kittilän, Kolarin, 
Muonion, Pellon, Ranuan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntien alueella. 
Neljä aluetta sijaitsee Itä-Lapissa Kemijärven kaupungin, Sallan ja Sodan-
kylän kuntien alueilla, yhden alueen osa on Posion kunnassa ja kahden 
alueen osia on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa Iin kunnassa ja Pudas-
järven kaupungissa. 
 
Lausuntoa pyydetään ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta 10.5.2019 
mennessä. Lausuntopyyntö materiaaleineen on luettavissa osoitteessa: 
www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=402a9e66-
ccb2-402d-babc-4a38059e5b2f 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan ympäristöministeriön lausuntopyyn-
töön seuraavaa: 
 
Jerisjärven saariin suunniteltu luonnonsuojelualue tulee jättää valmiste-
lusta kokonaan pois, koska saarissa on vakituista asutusta ja mahdollisesti 
perustettava luonnonsuojelualue vaikeuttaisi elämistä ja asumista oleelli-
sesti. Saariin liittyy ikiaikaisia nautinta-, laidun-  ja kulkuoikeuksia Muonion 
ja Kittilän kunnan asukkailla ja oikeuksien käyttö vaikeutuisi luonnonsuoje-
lualueen vuoksi.  
 
Muista suunniteluista luonnonsuojelualueista kunnalla ei ole muuta huo-
mautettavaa, kuin että mahdolliset vanhat oikeudet ja sopimukset on tur-
vattava myös jatkossa.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 
  

http://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=402a9e66-ccb2-402d-babc-4a38059e5b2f
http://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=402a9e66-ccb2-402d-babc-4a38059e5b2f
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129 § 
Visit Muonio 2025 –hankkeeseen osallistuminen 
Dnro 87/30.4.2019 
 

Muonion Matkailu ry hakee yhteistyökumppanuutta kunnalta matkailun ke-
hittämishankkeeseen osallistumiseen. Yhdistys on hakenut Lapin Liitolta 
EAKR-rahoitusta Visit Muonio 2025 -hankkeeseen, jonka tavoitteena on 
ennen kaikkea kehittää kansainvälisen matkailun ympärivuotisuutta alu-
eella, viestintää ja alueen markkinointia, digitaalijärjestelmiä ja vähähiilisiä 
liikenneratkaisuja.  
 
Hanke liittyy myös kunnan strategiaan ja tehtävään alueen elinvoimaisuu-
den ja matkailun sekä yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Toteutu-
essaan hankkeen vaikuttavuus on mittava koko alueelle ja erityisesti mat-
kailuelinkeinolle. Hankkeeseen palkataan yksi kokoaikainen työntekijä ja 
sillä on sitäkin kautta työllisyysvaikutusta. 

 
Hankkeen arvioitu kesto on 1.9.2019–31.8.2022 ja sen kokonaisbudjetti on 
266 000 euroa. EAKR-rahoitus kattaa kustannuksista 212 800 euroa (80 
%) ja 53 200 euroa (20 %) katetaan muulla rahoituksella, joka koostuu 
Muonion Matkailu ry:n, yritysten ja kunnan rahoitusosuuksista.  

 
Yhdistys hakee kunnalta hankkeeseen rahoitusosuutta ja työskentelypis-
tettä kunnan toimitiloista projektipäällikölle, joka tulee tekemään tiivistä yh-
teistyötä kunnan elinkeinotoimen henkilöstön ja Tunturi-Lapin Kehitys ry:n 
toiminnanjohtajan kanssa. Yhteisellä työskentelytilalla varmistetaan yhteis-
työn syventäminen ja synergiaetu kehittämistyölle. Kunta voi halutessaan 
nimetä kunnan edustajan hankkeen ohjausryhmään.  
 
Hankkeen omarahoitusosuus on yhteensä 53 200 euroa, josta alueen yri-
tykset matkailuyhdistyksen kautta rahoittavat 71 % ja kunta 29 %. Yh-
teensä kunnan rahoitusosuus olisi n. 15 400 euroa sen jakautuessa nel-
jälle vuodelle (2019–2022). Mikäli hanke keskeytyy, ei saa myönteistä ra-
hoituspäätöstä tai hankkeen budjetti toteutuu arvioitua pienempänä, suh-
teutetaan myös kunnan omarahoitusosuus sen mukaisesti. 

 
Kunnan rahoitusosuus jakautuu vuosien 2019–2022 välille hankesuunnitel-
man mukaan seuraavasti (alustavassa suunnitelmassa 15 500 euroa): 
 

2019 n. 2 600 euroa 
2020 n. 5 900 euroa 
2021 n. 5 500 euroa 
2022  n. 1 500 euroa. 

 
Kunnan säännöt 
 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus ratkaisee tehtäväaluettaan koske-
viin yhteisiin hankkeisiin osallistumisen. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu Visit Muonio 2025 -hankkee-
seen yhteensä 15 200 euron kuntarahaosuudella, mikäli Lapin liitto myön-
tää rahoituksen hankkeelle. Kunta tarjoaa projektipäällikölle työpisteen toi-
mitiloistaan. Osallistumisesta ja yhteistyöstä tehdään erillinen sopimus. 

 
Päätös Minna Back-Tolonen ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi, hallintolaki 

28 § 5. mom.) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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130 § 
Jatkoaikahakemus rakentamisvelvoitteelle 
Dnro 2/11.1.2016 
 

Kunnanvaltuusto päätti 2.5.2016 § 19 myydä tilasta Leveämaa (498–401–
178–54) määräalan rakennuksineen (rivitalo Kolkka) S&T Sieppi Oy:lle. 
Kauppaan sisältyi velvoite alkaa rakentaa rivitalohuoneistoja kolmen vuo-
den kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.  
 
Kauppakirja on allekirjoitettu 28.6.2016. Kauppakirjan 8. ehdossa on to-
dettu rakentamisvelvoitteesta seuraavaa: 
 

 Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja 
hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti rivitaloja vähintään 60 % kaavan 
mukaisesta rakentamisoikeudesta kolmen vuoden kuluessa kaupante-
kohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomai-
nen voi suorittaa siinä rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttä-
vän käyttöönottokatselmuksen. Myyjä voi hakemuksesta pidentää 
tässä tarkoitettuja rakennusaikoja. 

 
S&T Sieppi Oy on 11.4.2019 saapuneella hakemuksella hakenut kahden 
vuoden lisäaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiseksi. 
 
Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka kos-
kevat lykkäyksen myöntämistä tonttien ja muiden alueiden myynti- tai 
vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden 
täyttämisestä. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää S&T Sieppi Oy:lle kaksi vuotta lisäaikaa 
28.6.2016 allekirjoitetun kauppakirjan rakentamisvelvoitteen täyttämiseksi.  
 
Lisäksi hallitus pyytää S&T Sieppi Oy:tä toimittamaan hankkeeseen liitty-
vän aikataulun 30.6.2019 mennessä. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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131 § 
Ravitsemispäällikön palkkauksen tarkistaminen 
Dnro 82/18.4.2019 
 

Hallintojohtaja on 18.4.2019 esittänyt ravitsemispäällikön palkkauksen tar-
kistamista 350 eurolla kuukaudessa, koska työn vaativuus on lisääntynyt 
henkilöstön ja työnjohdon määrän kasvaessa oleellisesti 1.1.2019 alkaen. 
Ravitsemispäällikölle on siirtynyt keskuskeittiön ja siivoustyön uudelleen 
organisoinnin myötä siivouksen lähiesimiestehtävät. Siivouksen suunnittelu 
ja kehittäminen ovat olleet aiemmassakin tehtävänkuvassa, mutta henki-
löstöhallinnon osioon on tullut kuuden henkilön esimiestehtävät ja siivouk-
seen liittyvä työnjohto sekä suunnittelu kunnan kaikkien kiinteistöjen 
osalta. 
 
Ravitsemispäällikön palkkaus on palkkahinnoittelukohtien ulkopuolinen ja 
hallitus määritti 11.6.2018 § 172 ravitsemispäällikön tehtäväkohtaiseksi 
palkaksi 2 800 euroa kuukaudessa. 
 
Henkilöstökoordinaattori on 24.4.2019 toimitetussa lausunnossaan toden-
nut, että tehtävän vaativuus on lisääntynyt työnjohdollisten alaisten luku-
määrän kasvaessa sekä aiemmin tehtävään kuulumattoman puhtauspalve-
lujen esimiestyön liityttyä kyseiseen työnkuvaan. 
 
Henkilöstökoordinaattori on esittänyt, että ravitsemispäällikön TVA-lisää 
korotetaan 200 eurolla kuukaudessa takautuvasti 1.1.2019 lukien palk-
kauksen muiden perusteiden säilyessä 15.1.2019 mukaisella tasolla kui-
tenkin huomioiden järjestelyerien sekä 1.4.2019 sopimuskohtaisen erien 
korotukset. 

 
Ravitsemispäällikön 18.4.2019 tarkistettu ja allekirjoitettu tehtävänkuvaus 
toimitetaan esityslistan oheismateriaalina 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että ravitsemispäällikön tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan 200 eurolla kuukaudessa ja maksetaan takautuvasti 1.1.2019 
lukien huomioiden lisäksi sopimuskohtaiset korotukset sekä järjestelyerät. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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132 § 
Nuoriso-ohjaajan virkanimikkeen muuttaminen ja palkkauksen tarkistaminen  
Dnro 33/18.2.2019 
 

Nuoriso-ohjaaja on 18.2.2019 toimittanut kunnanhallitukselle kirjelmän, 
jossa hän on pyytänyt tarkistamaan palkkauksensa 23.1.2018 alkaen sekä 
muuttamaan virkanimikkeen nuorisosihteeriksi. 
 
Nuoriso-ohjaajan tehtävänkuvaus on päivitetty keväällä 2018 yhteistyössä 
nuoriso-ohjaajan, henkilöstökoordinaattorin ja vs. sivistystoimenjohtajan 
kanssa. Tehtävänkuvaukseen on listattu työn vaativuustekijät, mutta palk-
kausta ei ole niiden osalta tarkistettu. Palkkaus on tällä hetkellä 2 294,33 
euroa kuukaudessa (KVTES: peruspalkka 02VAP060 2042,00 euroa + 
TVA 252,33 euroa). 
 
Nuoriso-ohjaaja on todennut kirjelmässään, että nuoriso-ohjaaja vastaa 
koko kunnan nuorisotoimesta, niin hallinnollisesta kuin operatiivisesta 
työstä. Työhön kuuluu muun muassa hallinnollisten ja taloudellisten tehtä-
vien suunnittelua, minkä lisäksi nuoriso-ohjaaja toimii turvallisuusvastaa-
vana, nuorisovaltuuston ohjaajana ja tietosuojavastaavana sekä vastaa 
laaja-alaisesta yhteistyöstä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. 
 
Henkilöstökoordinaattori on 24.4.2019 saapuneessa lausunnossaan toden-
nut, että nuoriso-ohjaajan tehtävänimike ei vastaa tehtävänkuvauksen si-
sältöä suunnittelu- ja esimiesvastuiden osalta. Henkilöstökoordinaattori on 
todennut, että palkkaus tulee tarkistaa vastaamaan nykyistä tehtävänku-
vausta, joka on allekirjoitettu 31.5.2018. 
 
Henkilöstökoordinaattori on esittänyt, että 

 nuoriso-ohjaajan virkanimike muutetaan vastaamaan tehtävänkuvauk-
sen sisältöä siten, että virkanimike muutetaan nuorisosihteeriksi  

 nuoriso-ohjaajan KVTES:n mukainen palkkahinnoittelukohta muutetaan 
02VAP060:sta 02VAP020:ksi 1.5.2019 lukien 

 TVA-lisänä maksetaan 500 euroa kuukaudessa 1.5.2019 lukien. Tehtä-
vää on verrattu hyvinvointikoordinaattorin ja liikunnanohjaajan tehtäviin. 

 
Kyseisten palkkahinnoittelukohtien mukaiset peruspalkat ovat 1.4.2019 al-
kaen seuraavat: 

 02VAP060 2 062,42 e/kk 

 02VAP020 2 266,14 e/kk. 
 

Lisäksi henkilöstökoordinaattori on esittänyt, että palkkauksen taso tarkis-
tetaan 31.5.2018 allekirjoitetun tehtävänkuvauksen mukaisesti takautuvasti 
1.6.2018-30.4.2019 väliselle ajalle seuraavilla perusteilla: 

 02VAP050 2 163,87 e/kk. 

 TVA-lisä, joka on ollut käytössä esityksen tekohetkellä. 
 
Kyseinen palkkahinnoittelukohta 02VAP050 on ollut myös liikunnanohjaa-
jan palkkauksen perusteena kyseisellä aikavälillä. 
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Hallintosäännön 21 §:n mukaan valtuusto päättää virkanimikkeen muutta-
misesta, jos henkilövalinnasta päättää valtuusto, muutoin muutoksesta 
päättää hallitus. Edelleen hallintosäännön 35 §:n mukaan hallitus ratkaisee 
virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisen.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että: 

 nuoriso-ohjaajan virkanimike muutetaan nuorisosihteeriksi 

 nuoriso-ohjaajan KVTES:n mukainen palkkahinnoittelukohta muutetaan 
02VAP060:sta 02VAP020:ksi 1.5.2019 lukien 

 TVA-lisänä maksetaan 500,00 euroa kuukaudessa 1.5.2019 lukien. 
 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että nuoriso-ohjaajan palkkauksen perus-
teet 1.6.2018–30.4.2019 väliselle ajalle tarkistetaan takautuvasti siten, että 
aikaväliltä maksetaan palkkahinnoittelukohdan 02VAP050 mukaista perus-
palkkaa sekä kyseisenä ajankohtana käytössä ollutta TVA-lisää. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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133 § 
Liikunnanohjaajan virkanimikkeen muuttaminen ja palkkauksen tarkistaminen 
Dnro 76/9.4.2019 
 

Sivistystoimenjohtaja on 1.4.2019 pyytänyt tarkistamaan liikunnanohjaajan 
tehtävänimikkeen sekä palkkauksen tason. Liikunnanohjaajan tehtäväku-
vaus on tarkastettu kevään 2019 aikana. Palkkaus on ennen 1.4. yleisko-
rotusta 2 592,45 euroa kuukaudessa (KVTES: peruspalkka 02VAP050 
2 142,45 euroa + TVA 450,00 euroa). 

 
Henkilöstökoordinaattori on 24.4.2019 saapuneessa lausunnossaan toden-
nut, että liikunnanohjaajan tehtävänimike ei vastaa tehtävänkuvauksen si-
sältöä suunnittelu- ja esimiesvastuiden osalta. Henkilöstökoordinaattori on 
todennut, että palkkaus tulee tarkistaa vastaamaan nykyistä tehtävänku-
vausta, joka on allekirjoitettu 1.4.2019. 
 
Henkilöstökoordinaattori on esittänyt, että 
- liikunnanohjaajan virkanimike muutetaan vastaamaan tehtäväkuvauk-

sen sisältöä siten, että virkanimike muutetaan liikuntasihteeriksi 
- liikunnanohjaajan KVTES:n mukainen palkkahinnoittelukohta muute-

taan 02VAP050:sta 02VAP020:ksi 1.5.2019 lukien 
- TVA-lisänä maksetaan 500 euroa kuukaudessa 1.5.2019 lukien. Tehtä-

vää on verrattu hyvinvointikoordinaattorin ja nuoriso-ohjaajan tehtäviin. 
 

Kyseisten palkkahinnoittelukohtien mukaiset peruspalkat ovat 1.4.2019 al-
kaen seuraavat: 

 02VAP050 2 163,87 e/kk 

 02VAP020 2 266,14 e/kk. 
 

Hallintosäännön 21 §:n mukaan valtuusto päättää virkanimikkeen muutta-
misesta, jos henkilövalinnasta päättää valtuusto, muutoin muutoksesta 
päättää hallitus. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että: 
- liikunnanohjaajan virkanimike muutetaan liikuntasihteeriksi  
- liikunnanohjaajan KVTES:n mukainen palkkahinnoittelukohta muute-

taan 02VAP020:ksi 1.5.2019 lukien 
- TVA-lisäksi määritellään 500,00 euroa kuukaudessa 1.5.2019 lukien. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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134 § 
Kunnanhallituksen otto-oikeus 
 

Sivistysosastolta on 30.4. saatu kopio 25.4. pidetyn sivistyslautakunnan 
kokouksen pöytäkirjasta. Sivistyslautakunta antoi lausunnon valitukseen, 
käsitteli talouden ja toiminnan katsauksen, viranhaltijoiden viranhaltijapää-
tökset, merkitsi irtisanoutumisia tiedoksi, käsitteli yhtenäiskoulun pisteytys-
järjestelmää ja myönsi koulukuljetusoikeuden Kerässiepintieltä tuleville  
oppilaille vuosiluokille 0-6. 
 
Sosiaalilautakunta on pitänyt kokouksen 29.4. ja pöytäkirjan kopio toimitet-
tiin 6.5. Lautakunta mm. käsitteli talouden ja toiminnan katsausta ensim-
mäiseltä vuosineljännekseltä ja valitsi sosiaalityöntekijän. 

 
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 
kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ot-
taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siir-
retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 

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

Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin 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  
palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus ei käytä otto-oikeutta sivistyslautakunnan viimeisimmän kokouksen 
päätöksiin. 

 
 Muutettu kunnanjohtaja 

ehdotus Hallitus ei käytä otto-oikeutta sivistys- tai sosiaalilautakunnan viimeisim-
pien kokousten päätöksiin. 

 
Päätös Keskustelun kuluessa Hekla Muotka esitti, että hallitus käyttää otto-oi-

keutta sivistyslautakunnan 25.4. pidetyn kokouksen § 50 ja palauttaa sen 
käsittelyyn. Sakari Silén kannatti Muotkan esitystä.  

 Koska oli tehty pohjaedotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjoh-
taja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että kunnanjohta-
jan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Muotkan esitystä otto-oikeu-
den käyttämisestä äänestävät EI. Hallitus hyväksyi esityksen äänestyk-
sestä ja menettelystä. 
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Äänestyksessä annettiin kolme JAA-ääntä (Korhonen, Rauhala ja Keimiö-
niemi), kolme EI-ääntä (Silén, Back-Tolonen ja Muotka) ja yksi tyhjää-ääni 
(Hirsikangas). 

Puheenjohtajan äänen ratkaistessa äänten mennessä tasan puheenjohtaja 
totesi hallituksen päättäneen, että se ei käytä otto-oikeutta sivistys- tai so-
siaalilautakunnan viimeisimpien kokousten päätöksiin.  

Hallitus kuitenkin suosittelee, että sivistyslautakunta ja koulun johtokunta 
ottavat pöytäkirjan 50 §:ssä mainitun pisteytysjärjestelmän kehittämisen 
käsittelyyn mahdollisimman pian.  

 Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin 5 minuutin kokoustauko. Tauon 
päättyessä puheenjohtaja totesi, että kaikki ennen taukoa läsnä olleet ovat 
edelleen kokouksessa. 
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135 § 
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 17 merkityt asiakirjat ja 
mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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136 § 
Muut asiat 
Hallintosihteerin irtisanoutuminen 
Dnro 89/30.4.2019 

 
Hallintosihteeri Anneli Uusitalo on 30.4.2019 saapuneella kirjeellään ilmoit-
tanut irtisanoutuvansa hallintosihteerin virasta siten, että palvelussuhde 
päättyy 31.5.2019. 
 
Hallintosäännön 34 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisano-
misesta saatetaan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen 
tietoon. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
  Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Anneli Uusitalon irtisanoutumisilmoituk-
sen hallintosihteerin virasta. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
  



Muonion kunta   Esityslista/  7/2019     204 
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    6.5.2019 
 
 
 
137 § 
Muut asiat 
Paloasematilojen hankesuunnittelun aloittaminen 
Dnro 33/28.2.2018 
 

 Kunnanhallitus 9.4.2018, 78 § 
 

Lapin pelastuslaitos on käynnistänyt selvittelyn, jonka tavoitteena on saada 
Muonioon uudet ja tarkoituksenmukaiset tilat pelastustoimen käyttöön. Tä-
hän liittyen pelastuslaitos on tiedustellut kunnalta 28.2.2018 päivätyllä kir-
jeellä kunnan mahdollisuutta ryhtyä suunnittelemaan ja rakentamaan Muo-
nioon pelastustoimen käyttöön uudet tilat, jotka pelastuslaitos vuokraisi 
kunnalta. Toisena vaihtoehtona pelastuslaitos on tiedustellut, onko kun-
nalla osoittaa rakennuspaikkaa uudelle paloasemalle, mikäli pelastuslaitos 
hankkii rakennuttajan vapailta markkinoilta. 

 
Kirjeessä todetaan, että pelastustoimelle osoitetut tilat ovat käyneet ah-
taiksi ja epäkäytännöllisiksi, eivätkä työsuojelulliset vaatimukset täyty ny-
kyisellä huonetilaohjelmalla. Nykyiset tilat ovat valmistuneet vuonna 1978, 
jonka jälkeen vuonna 2010 on asennettu autohalliin pakokaasunpoistojär-
jestelmä ja vuonna 2017 uusittu autohallin ovet. Vuonna 2018 tiloissa ha-
vaittiin pyyhkäisynäytteillä asbestipölyä, minkä lisäksi tiloissa on muitakin 
korjausta vaativia vikoja. Kirjeessä todetaan, että rakennuksen korjaus-
velka vaihtelee eri arvioiden mukaan 40 %:sta 60 %:iin.  

 
Lapin liiton perussopimuksen mukaan pelastuslaitos vuokraa tilat ensisijai-
sesti kunnilta tai yksityisiltä markkinoilta. Pelastustoimen uudistuksessa on 
painotettu, että tarvittavat tilat tullaan vuokraamaan kunnilta, kuntayhty-
miltä tai yksityisiltä tarjoajilta. Pelastuslaitos ei tulevaisuudessakaan tule 
itse tiloja rakentamaan. 

 
Kunnalla on mahdollisuus saada palosuojelurahaston avustusta paloase-
man uudishankkeeseen 40 % kustannuksista, tai kerralla enintään 200 000 
euroa. Uuden paloaseman karkea kustannusarvio on 1 500 000 – 
2 000 000 euroa. Arvioitu paloaseman tarvittava pinta-ala on 800 – 1 000 
m2. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus pyytää teknistä osastoa selvittämään pelastustoimen tiloille 
mahdollisen tontin. Samalla selvitetään maakunnan kanssa sitoutuminen 
mahdolliseen hankkeeseen ja tilojen vuokraamiseen. Lisäksi selvitetään 
hankkeen rahoitusvaihtoehdot ja laaditaan alustava hankesuunnitelma. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 
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 Kunnanhallitus 6.5.2019, 137 § 
 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi 17.9.2018 § 238 Lapin Pelastuslaitoksen 
Muonion paloaseman ja Lapin sairaanhoitopiirin Muonion ensihoitoaseman 
uusien tilojen tarveselvityksen. Tarveselvityksen johtopäätöksenä oli, että 
uusien tilojen rakentaminen pelastustoimen ja ensihoidon käyttöön on pa-
ras ja ainoa vaihtoehto. Nykyisten tilojen korjaaminen/saneeraaminen ei 
ole kannattavaa eikä tarkoituksenmukaista. Tilojen sijoittaminen hyvälle 
maaperälle vähentää rakennuskustannuksia. Tarveselvityksessä on esi-
tetty, että hankkeen valmistelussa syntyvät kustannukset sisällytetään ra-
kennuttajan rakentamiskustannuksiin (sisältyisivät lopulliseen vuokraan). 
 
Kunnanhallitus hyväksyi 4.2.2019 § 27 ehdollisesti määräalojen ostamisen 
uuden paloaseman ja vedenottamon rakennuspaikoiksi. Ehtona oli, että 
kunnanvaltuusto siirtää tarvittavan määrärahan investointihankkeilta maan-
hankintaan. Kunnanvaltuusto päätti 11.2.2019 § 5 siirtää määrärahat halli-
tuksen esityksen mukaisesti. Kauppakirjaa ei ole vielä allekirjoitettu. 
 
Lapin pelastuslaitokselta on saatu 30.4.2019 päivätty sitoutuminen hanke-
suunnitteluun ja uuden paloaseman vuokraamiseen. Lapin pelastuslaitos 
on esittänyt uuden paloaseman hankesuunnittelun käynnistämistä ja han-
kesuunnittelun kustannusten sisällyttämistä kiinteistön vuokraan. Lapin pe-
lastuslaitos sitoutuu vuokraamaan paloasematilat vähintään 20 vuodeksi ja 
olisi tilojen päävuokraaja. Lisäksi pelastuslaitos on esittänyt, että ennen 
rakentamispäätöstä tehdään esivuokrasopimus ja rakennuksen valmistut-
tua varsinainen vuokrasopimus. Esivuokrasopimus/vuokrasopimusmenet-
telystä päättää pelastuslaitoksen osalta pelastuslautakunta. Lapin sairaan-
hoitopiiri ei ole vielä ottanut hankesuunnitteluesitykseen kantaa, mutta pe-
lastuslaitos toteaa, että ensihoidon tilatarpeet voitanee ottaa optiona huo-
mioon ja sairaanhoitopiirin osallistuminen varmistunee hankesuunnittelun 
alkuvaiheessa. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
  Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 

Kunnanhallitus merkitsee Lapin pelastuslaitoksen ilmoituksen sitoutumi-
sesta hankesuunnitteluun ja paloaseman vuokraamiseen tiedoksi ja päät-
tää, että kunta aloittaa uuden paloaseman hankesuunnittelun Lapin pelas-
tuslaitoksen esityksen mukaisesti. 

 
Päätös Keskustelun kuluessa Petteri Hirsikangas esitti asian pöydälle panoa ja 

Minna Back-Tolonen kannatti esitystä. 
 
 Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn jatkamisesta on äänestettävä. 

Hän esitti nimenhuutoäänestystä siten, että asian käsittelyn jatkamista kan-
nattavat äänestävät JAA ja pöydälle panoa kannattavat äänestävät EI. Hal-
litus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.  

 
 Äänestyksessä annettiin neljä JAA-ääntä (Korhonen, Muotka, Rauhala ja 

Keimiöniemi) ja kolme EI-ääntä (Back-Tolonen, Hirsikangas ja Silén). Pu-
heenjohtaja totesi hallituksen päättäneen jatkaa asian käsittelyä.  

 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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138 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 

- Kierrätyspäivä toteutetaan ke 22.5. Tavoitteena on vuosittainen tapah-
tuma, jossa pyritään kierrättämään ja siivoamaan turhat tavarat esim. 
kunnan tiloista. Kierrätyspäivään osallistuvat kunnan toimipisteiden 
henkilöstöä ja oppilaita. Ohjeistus on lähetetty sisäisesti sähköpostitse. 

- Nuorisoteatteriryhmä Lapin Kullat osallistuu valtakunnalliseen tapahtu-
maan ja kunta on tukenut matkaa lunastamalla pääsylippuja 23.5. jär-
jestettävään näytökseen Taas maanantai. Lippuja jaetaan halukkaille 
kirjaamosta.  

- Muonio-foorumi järjestetään 17.6. valtuustopäivänä tilinpäätöksen kä-
sittelyn yhteydessä. 

- Kunnanjohtaja on allekirjoittanut Kuntaliiton organisoiman vetoomuk-
sen rapistuvan liikenneinfran huomioimiseksi. 

- YT-ryhmä on kokoontunut 30.4. ja keskustellut mm. matkustusoh-
jeesta. 

- Rajajokikomissioon pyydetään ehdotusta edustajasta seuraavaan halli-
tuksen kokoukseen. 

- Sosiaalilautakunnan esitykseen toisen sosiaalityöntekijän viran perus-
tamisesta tehdään valmistelutyötä kartoittamalla mm. naapurikuntien 
sitoutumista sosiaalityön resurssin ostamiseen. 

- Pyydetään Aurora Snowbox–hankkeesta lisää tietoa verkostosopimuk-
sen hyväksymistä varten. 

- Kunnanhallituksen alustavat kokouspäivämäärät syksylle: 19.8., 16.9., 
21.10., 18.11. ja 2.12. sekä kunnanvaltuuston alustavat kokouspäivä-
määrät 2.9., 4.11. ja 16.12. 

 
 
139 § 
Muut asiat Ennen kokouksen aloittamista hyvinvointikoordinaattori Sini Westerling 

esitteli hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työn etenemistä kunnassa ja 
kunnanrakennusmestari Jaakko Muotka kertoi vesilaitoksella suunnitel-
luista tulevan kesän töistä.  

 
140 §   
Kokouksen päättäminen  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
  Valitusosoitus on liitteenä nro 18. 
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Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet 

 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät  120–125, 134–140 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

 Pykälät  128–133 

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  128–133 

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 

126–127 

 

Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika  päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

  

    

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta  

lukuun. 

 

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.  


