
Muonion kunta   Esityslista/  4/2020 64 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
    
    16.3.2020 
 
 
  
Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 16.3.2020 klo 15.21–18.36 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Manu Friman  varapuheenjohtaja (46–49 ja 51–65 §) 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Anneli Kuortti ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja  
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 

Laura Enbuska-Mäki kunnanjohtaja, esittelijä (46–61 ja 63–65 §),  
Katri Rantakokko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä (62 §) 

  
 
Poissa Petteri Hirsikangas  
  
Laillisuus ja päätös- todettiin (46 §) 
valtaisuus 
 
Asiat 46–65 § 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus  
ja varmennus 
 
 

Anne-Mari Keimiöniemi  Katri Rantakokko 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 23.3.2020, kunnantalo 
 
 
  
 
 Minna Back-Tolonen   Jukka Korhonen 
 
 
Pöytäkirja yleisesti Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille ti 24.3.2020. 
nähtävänä 
  
 
 
 Katri Rantakokko 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista      

46 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

47 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

48 § Aloiteluettelon käsitteleminen 

49 § Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan määräaikaisen viran  

perustaminen  

50 § Lausunto valitukseen Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen  

hyväksymisestä 

51 § Hallintosäännön ja konserniohjeen valmistelun tilanne 

52 § Tehtäväluokituksen käyttöönotto arkistotoimessa ja asianhallinnassa 

53 § Esitys Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun hallituksen jäseniksi 

54 § Esitys Asunto Oy Kulleron hallituksen jäseniksi 

55 § Lausunto korkotukilainahakemuksesta ARA:lle 

56 § Maa-alueen myynti Rotkolan tonttisuunnitelma-alueelta 

57 § Organisaatiouudistuksen ohjausryhmä 

58 § Ohjausryhmän jäsenen nimeäminen Lapin liiton hankkeeseen ”Etäisyyttä Exceliin  

yhteistyöllä 2020–2021”  

59 § Poikkeamishakemus 

60 § Poikkeamishakemus 

61 § Onnellisia luonnossa – ulkoilureittien kehittämishanke 

62 § Erityistoimivallan käyttöön ottaminen 

63 § Kunnanjohtajan katsaus 

64 § Muut asiat 

65 § Kokouksen päättäminen 
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46 § 

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 9.3.2020, asialista 11.3.2020 ja esityslista 
13.3.2020 sähköpostitse. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamusmiehet ja henkilöstön sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.   



Muonion kunta   Esityslista/  4/2020 67 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
    
    16.3.2020 
 
 
  
47 § 
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 Minna Back-Tolosen ja Jukka Korhosen. 
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48 § 

Aloiteluettelon käsitteleminen 
 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yh-
teisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toi-
menpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan 
asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa 
asian vireille tulosta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita 
kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. 
 
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimival-
taan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi-
menpiteet.  
 
Valtuutettujen aloitteista säädetään hallintosäännön 86 §:ssä, jossa tode-
taan, että kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuusto-
ryhmällä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimin-
taa ja hallintoa koskevista aloitteista. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, 
vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Hallituksen on vuosittain 
maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettu-
jen tekemistä aloitteista ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita val-
tuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Sa-
malla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Val-
tuusto voi päättää, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
Hallintosäännön 103 §:ssä määrätään myös hallituksen ja lautakunnan 
tehtäväalueella tehdyistä aloitteista. Niistä tulee esittää tiedot hallitukselle 
ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla.  

 
Aloitteet  Kuntaan saapui 5.12.2019 Olavi Airaksisen tekemä kuntalaisaloite Särki-

järven näköalapaikan kehittämiseksi. Aloite toimitettiin elinkeino- ja tekni-
sen lautakuntien valmisteltavaksi.  

 
Käsitellyt aloitteet ja esitykset 

 
Kuntalaisaloite koirapuiston rakentamiseksi (dnro 37/9.3.2018) on käsitelty 
teknisessä lautakunnassa 25.6.2019 § 62. Tekninen lautakunta on toden-
nut, ettei kunnalla ole osoittaa tarkoitukseen soveltuvaa maa-aluetta ja 
aloite on katsottu loppuun käsitellyksi. 
 
Valtuustoaloitteen mukainen kokonaisvaltainen asuntotarpeen selvitys 
(dnro 226/11.12.2017) toteutettiin Tunturi-Lapin Kehitys ry:n, Enontekiön ja 
Muonion kuntien toimesta syksyllä 2019. Selvitys tehtiin nettikysekyselynä 
08/2019 ja sen perusteella käytiin markkinavuoropuhelu 4.9.2019 raken-
nusalan yrittäjien kanssa. Aloite merkitään loppuunsaatetuksi. 
 
Kuntalaisaloite katuvalojen sammuttamiseksi yöajaksi arkisin klo 22–06 ja 
viikonloppuisin klo 01–06 (dnro 184/20.11.2016) on käsitelty teknisessä 
lautakunnassa 21.2.2017 § 11. Tekninen lautakunta totesi, että turvalli-
suutta ajateltaessa valojen sammuttamisesta saavutettavat hyödyt ovat 
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haittoja pienemmät. Liikuntatoimen 10.1.2017 kannanoton mukaan kau-
kalo- ja latuvalot ovat sammutettuina ainakin klo 22–06, joten aloite ei ai-
heuta toimenpiteitä. Aloite merkitään loppuunsaatetuksi.  

 
Aloitteista ja eräistä esityksistä on laadittu yhteenveto, johon on merkitty 
myös muita kuin hallituksen ja valtuuston toimivaltaan kuuluvia aloitteita. 
Siihen on merkitty myös ne aloitteet ja esitykset, joita hallitus tai valtuusto 
ei edellisinä vuosina ole katsonut loppuun käsitellyiksi tai asia on jostakin 
syystä otettu käsiteltäväksi uudelleen. Yhteenveto toimitetaan esityslistan 
ohessa. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee aloiteluettelon mukaiset aloitteet, esitykset ja toi-
menpiteet tiedokseen.  
 
Hallitus esittää valtuustolle, että seuraavat aloitteet katsotaan loppuun kä-
sitellyiksi: 

 9.3.2018 aloite koirapuiston rakentamiseksi 

 11.12.2017 aloite kokonaisvaltaisesta asuntotarpeen selvityksestä 

 20.11.2016 aloite katuvalojen sammuttamisesta yöajaksi. 
 
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että se merkitsee aloiteluette-
lon tiedoksi. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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49 § 
Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan 
määräaikaisen viran perustaminen  
Dnro 28/2.3.2020 
 

Tunturi-Lapin kunnat (Enontekiö, Muonio, Kolari, Kittilä) ja Pello ovat teh-
neet vuosia yhteistyötä arkityössä asiakastasolla sekä alueellisessa ta-
kasosiaalipäivystyksessä. On ilmennyt tarvetta perustaa yhteinen lasten-
valvojan virka, jotta sosiaalityön resurssia vapautuisi mm. lastensuojelun, 
sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön ja aikuissosiaalityön sekä 
vammaispalvelun tehtäviin.  

 
Kuntalain 53 §:n mukaan kunnat voivat perustaa yhtäpitävillä päätöksillä 
yhteisiä virkoja. Viranhaltija on virkasuhteessa kaikkiin kyseisiin kuntiin. 
Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteinen lastenvalvoja tulee toimimaan vir-
kavastuulla sen kunnan alaisuudessa, jonka kuntalaisia koskevia sopimuk-
sia ja päätöksiä hän on tekemässä. Kunkin kunnan sosiaali- ja terveyspal-
veluista vastaava toimielin huolehtii tarvittavan ratkaisuvallan delegoimi-
sesta yhteiselle lastenvalvojalle.  

 
Muonion kunnassa nykyisistä palveluista vapautuvaa resurssia on tarkoitus 
hyödyntää ensisijaisesti lastensuojelussa, aikuis- ja perhesosiaalityössä ja 
vammaispalvelujen sosiaalityössä. Myös ikääntyneiden sosiaalityö tarvit-
see lisää työpanosta. Lisäksi Muoniossa on ollut mittavia vaikeuksia rekry-
toida pätevä sosiaalityöntekijä. Tällä hetkellä valtuuston perustamaan uu-
teen sosiaalityöntekijän virkaan (1.1.2020 alkaen) ei ole vielä saatu rekry-
toitua sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot täyttävää sosiaalityöntekijää, ja 
olemassa oleva sosiaalityöntekijän virka on ollut täytettynä 40 % työajalla 
jatkuen 17.4.2020 saakka.  

 
Yhteinen virka on määräaikainen ajalla 1.5.2020 – 31.12.2022. Viran pe-
rustaminen ja täyttäminen on huomioitu vuoden 2020 talousarviossa ja 
vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmassa.  

 
Lastenvalvojan tehtävä on sosiaalihuoltolain 14 § ja 27 § perusteella kun-
nille annettu tehtävä: kunnallisina sosiaalipalveluina on huolehdittava 
adoptioneuvonnan, perheasioiden sovittelun, lapsen huoltoa ja tapaamisoi-
keutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien teh-
tävien sekä päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuulu-
vien toimenpiteiden ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian 
tuomioistuinsovitteluun kuuluvien asiantuntijapalveluiden sekä isyyden sel-
vittämiseen ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien järjestämisestä sen mu-
kaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään: adoptiolaissa (22/2012); avio-
liittolaissa (234/1929); laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
(361/1983), isyyslaissa 11/2015, lapsen elatuksesta annetussa laissa 
(704/1975) sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa.  

 
Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen lastenvalvojan virkatehtäviin kuuluisi ela-
tussopimusten, huolto- ja tapaamissopimusten ja isyysasiakirjojen valmis-
telu ja päättäminen, osallistuminen päävastuullisena olosuhdeselvitysten 
tekemiseen sekä lasten ja vanhempien valvottujen tapaamisten valmistelu 
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ja niistä päättäminen. Lisäksi lastenvalvojan tehtäviin kuuluisi huolto- ja ta-
paamisasioiden sovittelu ja täytäntöönpano sekä perheasioiden sovittelu.  

 
Kuntien yhteisen lastenvalvojan kelpoisuusehdot määräytyvät lain sosiaali-
huollon ammattihenkilöistä 7 § mukaan ja virkaan valittavan on toimitettava 
työnantajalle nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä 2 § mukaisesti itseään koskeva rikosrekisteriote. Kuntien 
yhteisen lastenvalvojan viran tehtäväkohtainen palkka on 3850 euroa/kk ja 
virka on määräaikainen ajalla 1.5.2020 – 31.12.2022. Palkka ja oheiskus-
tannukset jaetaan kuntien kesken erillisen sopimuksen mukaan suhteutet-
tuna kunkin kunnan alaikäiseen väestömäärään.  

 
Sosiaalilautakunta esittää 26.2.2020 § 17 kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen määräaikaisen lasten-
valvojan viran perustamista ajalle 1.5.2020–31.12.2022. 

 
Asian käsittely muiden kuntien osalta:  

 Enontekiön hyvinvointilautakunta 20.2.2020 § 15, esitetään kunnanhal-
litukselle (11.3.2020 § 56) 

 Kittilän kunta, ei päätöksiä 

 Kolarin kunnanhallitus 25.2.2020 § 47, esitetään valtuustolle 

 Pellon hyvinvointilautakunta 27.2.2020 § 17, esitetään kunnanhallituk-
selle.  

 
Kuntien sopimusluonnos toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 
Ehdotus  kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja 
Pellon kuntien yhteisen määräaikaisen lastenvalvojan viran perustamista 
ajalle 1.5.2020–31.12.2022.  

 
Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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50 § 
Lausunto valitukseen Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen 
muutoksen hyväksymisestä 
Dnro 18/7.2.2020 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 5.2.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt 
lausuntoa Pentti Reponiemen valitukseen kunnanvaltuuston päätöksestä 
16.12.2019 § 85, jolla hyväksyttiin Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perus-
sopimuksen muutos. 
 
Reponiemi perustelee valitustaan sillä, että valtuuston päätöksentekoon 
osallistui valtuutettu Manu Friman, joka on Lapin Jätehuolto kuntayhtymän 
hallituksen jäsen. Friman on ollut valmistelemassa ko. asiaa Lapin Jäte-
huolto kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 12.11.2019 eikä ilmoittanut 
esteellisyyttä asian ollessa käsittelyssä kunnanvaltuuston kokouksessa.  
 
Reponiemi vaatii, että päätös on kumottava ja otettava uudelleen käsitte-
lyyn. Reponiemen mukaan perussopimuksen oleellisin puute on valinnan-
vapaus, asiakkaan oikeus vaikuttaa mitä palvelua haluaa, tarvitsee ja mitä 
se maksaa. Reponiemen mielestä asiasta olisi järjestettävä asiakkaiden 
kuuleminen. 
 
Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuuston puolesta 
selityksen valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos hallitus 
katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
  Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että valitus tulee hylätä. 
 

Valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Manu Friman on Lapin Jätehuolto 
kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja.  
 
Friman on ollut läsnä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen kokouk-
sessa 12.11.2019, jolloin se on esittänyt Lapin Jätehuolto kuntayhtymän 
yhtymäkokoukselle ja edelleen jäsenkuntien valtuustoille perussopimuksen 
muutoksen hyväksymistä. 
 
Friman on ollut 16.12.2019 läsnä kunnanhallituksen kokouksessa, jossa 
hallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Lapin Jätehuolto kun-
tayhtymän muutetun perussopimuksen yhtymäkokouksen esityksen mukai-
sesti (317 §). 
 
Friman on ollut läsnä 16.12.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa, jossa 
valtuusto hyväksyi Lapin Jätehuolto kuntayhtymän muutetun perussopi-
muksen kuntayhtymän yhtymäkokouksen esityksen mukaisesti (85 §). 
 
Valtuutetun esteellisyyteen sovelletaan kuntalain 97 ja hallintolain 28 §:ä. 
Kuntalain 97 §:ssä todetaan, että hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohtaa 
ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, vaikka tämä olisi mainitussa lain-
kohdassa tarkoitetussa asemassa kuntayhtymässä. Henkilö on kuitenkin 
esteellinen, jos kunnan edut ovat ristiriidassa kuntayhtymän etujen kanssa 
taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian 
käsittelyyn.  
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Muonion kunta on liittynyt Lapin Jätehuolto kuntayhtymään ja perussopi-
mus on hyväksytty vuonna 2007. Sopimuksen muutoksella kunnan edut 
eivät ole ristiriidassa kuntayhtymän etujen kanssa ja asia on käsitelty tasa-
puolisesti.  

 
Päätös Manu Friman ilmoitti esteellisyytensä (hallintolaki 28 §, asianosainen) ja 

poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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51 § 
Hallintosäännön ja konserniohjeen valmistelun tilanne 
 

Hallintosääntö- ja konserniohjeluonnos on toimitettu kommenteille johtaville 
viranhaltijoille ja kaikille luottamushenkilöille. Asiakirjoihin liittyen oli tarkoi-
tus järjestää yhteinen keskustelu- ja valmistelutilaisuus 12.3.2020, joka jou-
duttiin siirtämään korona-tilanteen vuoksi.  
 
Hallintosääntöluonnos käsiteltäneen 16.3.2020 yhteistyöryhmässä. 

 
Saadun palautteen pohjalta luonnoksi muokataan edelleen.  

 
  Koronavirusepidemiaan varautumisen vuoksi on kunnassa syytä ratkaista 

   sähköiseen päätöksentekomenettelyyn liittyvät asiat.  

Kuntalaki mahdollistaa perinteisen kokouspaikalla pidettävän kokouksen, 

sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvan kokouksen (sähköinen ko-

kous) ja sähköisen päätöksentekomenettelyn ennen kokousta (kuntalaki 

98 §).  

Ennen uusien sähköisten päätöksentekomuotojen käyttöönottoa on hallin-

tosääntöön otettava tarpeelliset määräykset sähköisiin kokouksiin ja  

sähköiseen päätöksentekomenettelyyn liittyvistä asioista. Sähköisessä ko-

kouksessa ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kunnan tulee  

huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole 

ulkopuolisen saatavissa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota salassa pidet-

tävien tietojen käsittelyyn. Salassa pidettäviä asioita sisältäviä dokument-

teja ei voida lähettää eikä keskusteluja käydä muun kuin suojatun tietolii-

kenneyhteyden avulla. 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja evästää tarvitta-
essa jatkovalmistelussa.   

 

Muutettu  Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja evästää  

ehdotus  tarvittaessa jatkovalmistelussa.  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että voimassa olevaan hallintosääntöön 

15. luvun ensimmäiseksi pykäläksi lisätään: 

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.   

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, 

jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole 

ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.  

Päätös Hallitus keskusteli hallintosäännön muutoksista ja hyväksyi esittelijän eh-
dotuksen. 
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52 § 
Tehtäväluokituksen käyttöönotto arkistotoimessa ja asianhallinnassa 
 

Kunnassa otetaan sähköinen asianhallinta käyttöön 1.4.2020 kaikilla toi-
mialoilla ja ohjelman pohjana on kuntien yhteinen tehtäväluokitus.  
 
Tehtäväluokitus on organisaation lakisääteisten tehtävien sekä tuki ja yllä-
pitotehtävien hierarkkinen luettelo. Rakenne perustuu Kuntaliiton mallin 
mukaisesti yhteiseen luokitukseen, joka jakautuu päätehtäviin, tehtäviin ja 
alatehtäviin. Luokitus on organisaatiomuutoksista riippumaton eli vaikka 
tehtävän hoitaminen siirtyisi muulle organisaatiolle, luokitus ei muutu.  
 
Tehtäväluokituksen käyttöönotto helpottaa tiedon löytymistä sekä saata-
vuutta. Luokituksen lähtökohtana ovat organisaation tehtävät ja se on val-
takunnallisesti kolmiportaisena sitova. Luokituksen käyttöönotto on edelly-
tyksenä sille, että mahdollistetaan sähköiseen asiankäsittelyyn sekä säh-
köiseen säilyttämiseen siirtyminen ilman, että pitkään ja pysyvästi säilytet-
tävän tiedon saatavuus ja säilyttäminen vaarantuvat. Kunnassa on osit-
teina noudatettu tehtäväluokitusta vuodesta 2009 alkaen. 

 
Arkistolain 9 §:n mukaan arkistotoimen järjestäminen kuuluu kunnanhalli-
tukselle. Arkistotoimen tehtävänä on mm. asiakirjojen käytettävyys ja säily-
minen, huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta sekä määritellä 
asiakirjojen säilytysarvo. Arkistotoimen vaatimukset on otettava huomioon 
arkistonmuodostajan tieto- ja asiakirjahallinnossa. Lisäksi on huomioitava 
sähköisiin tietojärjestelmiin tallennetun tiedon käytettävyys ja säilyminen. 
 
Tehtäväluokitus toimitetaan oheismateriaalina. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön kuntien yhteisen tehtäväluokituksen 
1.4.2020 alkaen. 
 

Päätös Puheenjohtaja ilmoitti pidettäväksi 10 minuutin tauon kokouksessa ja  
totesi tauon jälkeen kokouksessa olevan läsnä kaikki ennen taukoa olleet 
henkilöt. 

 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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53 § 
Esitys Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun hallituksen jäseniksi 
 

Kunnan tytäryhtiö Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun hallituksessa ovat toi-
mineet Rainer Määttä pj., Tuulikki Leskinen, Juha Särkijärvi ja Merja Hie-
tala (taloussihteeri). 
 
Rainer Määttä ja Tuulikki Leskinen ovat ilmoittaneet luopuvansa hallituksen 
jäsenyydestä. Juha Särkijärvi ja Merja Hietala jatkavat hallituksessa varsi-
naisina jäseninä. 
 
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolme jäsentä ja kaksi vara-
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun yhtiökokoukselle 
sen hallitukseen nimettäväksi kunnan edustajana yhden varsinaisen ja 
kaksi varajäsentä. 

 
Päätös Hallitus esittää Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun yhtiökokoukselle sen hal-

litukseen nimettäviksi varsinaiseksi jäseneksi Jukka Korhosen, 1. varajäse-
neksi Minna Back-Tolosen ja 2. varajäseneksi Manu Frimanin.  
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54 § 
Esitys Asunto Oy Kulleron hallituksen jäseniksi 
 

Kunnan tytäryhtiö Asunto Oy Kulleron hallituksessa ovat toimineet Rainer 
Määttä pj., Tuulikki Leskinen, Juha Särkijärvi ja Merja Hietala (taloussih-
teeri). 
 
Rainer Määttä ja Tuulikki Leskinen ovat ilmoittaneet luopuvansa hallituksen 
jäsenyydestä. Juha Särkijärvi ja Merja Hietala jatkavat hallituksessa varsi-
naisina jäseninä. 
 
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään 
viisi jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan pu-
heenjohtajan. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää Asunto Oy Kulleron yhtiökokoukselle sen hallituk-
seen nimettäväksi kunnan edustajana yhden varsinaisen ja kaksi varajä-
sentä. 
 

Päätös Hallitus esittää Asunto Oy Kulleron yhtiökokoukselle sen hallitukseen ni-
mettäviksi varsinaiseksi jäseneksi Jukka Korhosen, 1. varajäseneksi Minna 
Back-Tolosen ja 2. varajäseneksi Manu Frimanin. 
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55 § 
Lausunto korkotukilainahakemuksesta ARA:lle 
Dnro 27/28.2.2020 
 

Koti Pohjoinen Oy (omistaja Rakennusliike Jouko Pesonen Oy) on hakenut 
ehdollisen varauksen saamista hankevalintaan ja korkotukilainan hyväksy-
mispäätöstä (rahoituspäätöstä) vuokra-asuntojen rakentamiseksi Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA). Se hyväksyy korkotukilai-
noja mm. vuokratalojen uudisrakentamiseen kuntien puoltamille kohteille. 
Kunnan on annettava lausunto korkotukilainahakemuksista ja ilman kun-
nan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARA:lta. 
Lausunnossa on otettava kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asun-
tokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. 

 
Koti Pohjoinen Oy:n tarkoituksena on rakentaa Keskustan asemakaava-
alueelle kaksi rivitaloa, joissa on yhteensä 9 huoneistoa ja pinta-ala on yh-
teensä 540 k-m2, asuntojen keskipinta-ala on 46,6 as.m2. Hankkeen kus-
tannusarvio on n. 1 310 000 euroa ja alustava valmistumisaikataulu 
03/2021. Yhtiö hakee ARA:lta lyhytaikaista korkotukilainaa hankkeen ra-
hoittamiseen 90 % eli n. 1 180 000 euroa ja omarahoitusosuuden 10 % eli 
n. 131 000 euroa sijoittaa RKL J. Pesonen Oy.  
 
Tunturi-Lapin Kehitys ry toteutti 08/2019 kyselyn yhdessä Muonion ja 
Enontekiön kuntien kanssa asuntojen tarpeesta. Siitä kävi selville, että 
Muonion kunnassa on tarvetta erityisesti pienikokoisille asunnoille. Niiden 
puute hidastaa tai jopa estää työllistymistä, koska työnantajilla tai kunnalla 
ei ole tarjota asumiseen ratkaisuja. Paikkakunnalla toimivia yrityksillä oli 
kyselyn mukaan valmiutta sitoutumaan asuntojen pitkäaikaiseen vuokraa-
miseen  
 
Kunnalla on myös tarve erityisesti pienille asunnoille, koska mm. uuteen 
rakennettavaan palveluasumisyksikköön henkilöstöä rekrytoidaan lisää. 
Kunnalla ei ole omaa asuntotuotantoa ja nykyisten vuokra-asuntojen käyt-
töaste on korkea.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
  Kunnanhallitus antaa ARA:lle seuraavan lausunnon: 

Koti Pohjoinen Oy:n hanke soveltuu erittäin hyvin kunnan asuntokantaan ja 
asuntomarkkinatilanteeseen. Hanke vastaa tiedossa olevaan asuntokysyn-
tään ja tukee kasvavan kunnan kehittämistavoitteita. Kunta puoltaa Koti 
Pohjoinen Oy:n hanketta. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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56 § 
Maa-alueen myynti Rotkolan tonttisuunnitelma-alueelta 
Dnro 14/3.2.2020 

 
Kunnanhallitus hyväksyi 1987 § 356 maanvuokrasopimuksen Särkijärvellä 
sijaitsevaan Rotkolan tilaan 43:29 kuuluvan tonttisuunnitelman rakennus-
paikkaan nro 3 (Kalliotie 8). 3.8.1987 allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa 
on määritelty mahdollisesta lunastuksesta seuraavaa: 

 kauppahinta 14 000 markkaa eli 2 354,63 euroa,  

 maksusta suoritetaan ½ kaupantekotilaisuudessa ja loput vuoden ku-
luttua kauppakirjan allekirjoittamisesta, 

 tonttikoko selviää lopullisessa maanmittaustoimituksessa ja  

 kauppahintaa tarkistetaan sopimuksessa olevan indeksiehdon mukai-
sesti (perusindeksiluku 1015). 

 
Vuokralainen on 3.2.2020 toimittanut ostotarjouksen kyseessä olevasta 
tontista. 
 
Indeksiehdon mukaan kauppahinta on 4 565,43 euroa vuonna 2020.  
 
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää omaisuuden myynnistä, 
kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset periaatteet.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää myydä Rotkolan tilan 43:29 tontin nro 3 vuokralai-
selle vuokrasopimuksessa määriteltyyn ja indeksiehdolla tarkistettuun hin-
taan 4 565,43 euroa. 

 
Kauppakirjassa käytetään soveltuvin osin ehtoja, jotka on hyväksytty Tuo-
maanpalon asemakaava-alueen osalta. Ehdoissa määritellään mm. lohko-
miskustannusten ja kaupanvahvistajan palkkion maksaminen ostajan toi-
mesta. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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57 § 
Organisaatiouudistuksen ohjausryhmä 
 

Kunnassa on valmisteltu organisaatiouudistusta syksystä 2019 alkaen. 
Valmistelussa on hyödynnetty osallistavaa mallia järjestämällä luottamus-
henkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden työpajoja ja hyödyntämällä ke-
väällä 2019 toteutetun kuntalaiskyselyn tuloksia. Organisaatiouudistus on 
aloitettu 1.1.2020 ja se valmistuu keväällä 2021.  
 
Organisaatiouudistuksen keskiössä on   
1. ”Palveluiden yhden luukun periaate” ja kuntakonsernin asiakaslähtöi-

set, prosessimaiset toimintatavat  

 resurssitehokkaat ja toimivat palvelut   
2. Yhteistyön, osallistumisen ja osallistamisen lisääminen kuntakonser-

nissa sekä palveluiden tuottamisessa  
3. Hyvinvoiva ja oppiva työyhteisö  

 ennakoiva ja oppiva organisaatio, johtamis- ja alaistaidot muu-
toksessa 

4. Viestinnän terävöittäminen 

 avoimuus ja läpinäkyvyys, vaikuttaminen ja osallistuminen.  
  

 tehtävä aikataulu keskeiset  
toimenpiteet 

työvälineet 

1. esitys uudesta 
organisaatiora-
kenteesta 

1 vuosi 
05/2021 

kuntalaiskysely  
 
taustakartoitus 
henkilöstölle 
 
henkilöstökysely 
 
avoin valmistelu 
ja tiedottaminen 
 
 
 
 

kysely 
 
selvitys 
 
 
kysely 
 
työpajat: 
laajennettu johto-
ryhmä 
luottamushenkilöt 
 
aktiivinen yt-työryh-
män toiminta 

2. kuntakonsernira-
kenteen tarkas-
taminen 

1,5 vuotta 
2020-2021 

työryhmän nimeä-
minen valmiste-
luun 

aktiivinen valmistelu  
 
aktiivinen viestintä 
lautakunnille ja halli-
tukselle 

3. henkilöstöhallin-
non kehittämi-
nen 
työhyvinvointitoi-
minnan kehittä-
minen 

1,5 vuotta 
valmis 
05/2021 

kunnan/kuntakon-
sernin palkkara-
kenteen tarkasta-
minen 
 
työhyvinvointia 
edistävän toimin-
nan käynnistämi-
nen 
 

ajantasaiset tehtä-
vänkuvat ja TVA 
 
työhyvinvointihanke 
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Jokaisen keskeisen toiminnan ympärille perustetaan tiimit, joita nimetyt tii-
mivetäjät koordinoivat (operationaalinen toiminta, alustava suunnitelma tii-
mivetäjistä on esitetty suunnitelmassa).  
 
Organisaatiomuutosta tukee ohjausryhmä, joka koostuu luottamushenki-
löistä, esittelijänä ryhmässä toimii kunnanjohtaja ja se kokoontuu noin kol-
men kuukauden välein. Ohjausryhmässä esitellään organisaatiouudistuk-
sen ajankohtainen tilanne ja se sparraa valmistelussa.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus nimeää kunnan organisaatiouudistuksen ohjausryhmän  
jäsenet.  

  
 Päätös Hallitus nimesi ohjausryhmään valtuustoryhmien puheenjohtajat.  
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58 § 
Ohjausryhmän jäsenen nimeäminen Lapin liiton hankkeeseen 
”Etäisyyttä Exceliin yhteistyöllä 2020–2021”  
Dnro 24/12.2.2020 
 

Lapin liitossa on käynnistynyt ”Etäisyyttä Exceliin yhteistyöllä 2020–2021” 
taloushallinnon kehittämishanke, jossa kunta on mukana. Liitto pyytää ni-
meämään edustajan viran- tai toimenhaltijoista ohjausryhmän jäseneksi tai 
varajäseneksi maantieteellisen kattavuuden ja kuntien koon perusteella:  
 

  jäsen  varajäsen 
  Lapin liitto  – 
  Kemijärvi  Salla 
  Inari  Enontekiö 
  Tervola  Muonio 
  Savukoski  Pelkosenniemi 
  Kittilä  Kolari 
  Ylitornio  Pello 
 

Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa eli 4–5 kertaa vuodessa. 
Varajäsenet voivat aina osallistua kokoukseen, vaikka varsinainen jäsen 
olisi läsnä; näin mahdollistetaan hyvä tiedonkulku ja ohjaus. Hankkeen 
sparrausryhmänä toimii Lapin liiton kuntataloustyöryhmä. 
  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus nimeää ”Etäisyyttä Exceliin yhteistyöllä 2020-2021” –hank-
keeseen kunnan edustajaksi taloussihteerin ja hänen varalleen hallintojoh-
tajan.   

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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59 § 
Poikkeamishakemus 
Dnro 34/12.3.2020 

 

Kiinteistön 498-401-23-21 Kutuniva (n. 6 000 m²) määräalan haltija hakee 
lupaa poiketa maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä; rakennusta ei saa ra-
kentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). Viisi vuokrakäyttöön tar-
koitettua loma-asuntoa (á 74 m²) halutaan sijoittaa Jerismajan rantakaava-
alueelle erillispientalojen kortteliksi (AO) varatulle alueelle. Samalla hae-
taan lupaa rakentaa alueelle kaikkiaan 400 kem². 
 
Poikkeamislupahakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Muonion kirkonky-
lältä noin 15 kilometriä itään Jerisjärven rannalla, Jerismajan rantakaava-
alueella, ETRS-TM35FIN N:7539887 E375869. 
 
Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuksen 
tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.   
 
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnon-
suojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-
tamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vai-
kutuksia (MRL 171.2 §). 
 
Valmistelija Sodankylän apulaisrakennustarkastaja Hannu Hukki puh.  
0400 193 790. 

 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain 58.1 

§:stä viiden (5) vuokrakäyttöön tarkoitetun loma-asunnon (á 74 m²) sijoitta-

miseksi asemakaavamääräyksistä poiketen; rakennusten käyttötarkoituk-

sen, korttelin kerrosalan ylityksen 100 kem²:llä (noin 33 %), rakennusalojen 

rajojen ylityksen sekä erillisten rakennusten lukumäärän osalta.  

 

Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen an-

topäivästä.  

 

Päätöksestä hakijalta peritään 650 euroa ja naapurien kuulemisesta 45 eu-

roa/naapuri rakennusvalvontataksan mukaisesti. 

 

Päätös annetaan 27.3.2020 julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi 

vuotta antopäivästä lukien. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Yhteenveto liitteenä nro 5. 
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60 § 

Poikkeamishakemus 

Dnro 33/9.3.2020 

Alueen vuokralainen hakee lupaa poiketa tilalla 498-893-11-1 Eteläinen 

valtionmaa sijaitsevalla noin 0,5 hehtaarin määräalalla maankäyttö ja ra-

kennuslain 72.2 §:stä; rakennusta ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai 

sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleis-

kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perus-

teena (suunnittelutarve ranta-alueella). Poikkeamislupaa haetaan luonto-

retkiä ja erilaisia safareita palvelevan kodan (28 m²) ja kompostoivan WC:n 

sekä puusuojan rakentamiseksi.  

 

Poikkeamislupahakemuksen rakennuspaikka sijaitsee noin 1,3 kilometrin 

päässä Ojajärveltä lounaaseen Vitsajoen rannassa. ETRS-TM35FIN 

N:7508366 E:372623 

 

Maanomistaja (rajanaapuri) on hyväksynyt vuokrasopimuksessa oikeuden 

sijoittaa tukikohta-alueelle kodan 28 m², kompostoivan WC:n sekä puusuo-

jan. 

Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuksen 

tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.  

 

Hanke sijoittuu kiinteistölle, jolla on useita kilometrejä rakentamatonta ran-

taviivaa.  

 

Suomen ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmän mukaan raken-

nuspaikka ei sijoitu suojellulle alueelle. Rakennuspaikalla tai sen läheisyy-

dessä ei ole pohjavesialuetta. 

 

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 

alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnon-

suojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 

saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vai-

kutuksia (MRL 171.2 §). 

 

Valmistelija Sodankylän apulaisrakennustarkastaja Hannu Hukki puh.  

0400 193 790. 

 

Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että kiinteistöllä 498-893-11-1 olevalla määräalalla 

sallitaan poikkeaminen MRL 72.2 §:stä, asemapiirustuksen mukaisen ko-

dan (28 m²) ja kompostoivan WC:n sekä puusuojan rakentamiseksi. Alim-

mat lattiatasot tulee sijoittaa vähintään 1 metri ylävesirajaa korkeammalle.  
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Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen an-

topäivästä.  

 

Päätöksestä hakijalta peritään 650 euroa rakennusvalvontataksan mukai-

sesti. 

 

Päätös annetaan 27.3. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta 

antopäivästä lukien. 

 

Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Yhteenveto liitteenä nro 6. 
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61 § 

Onnellisia luonnossa – ulkoilureittien kehittämishanke 
 

Muonio on luonnostaan ja ulkoiluolosuhteistaan tunnettu paikka, jonka yksi 
veto- ja pitovoimatekijä on laaja laadukas ulkoilureittiverkosto. Lumivarmat 
olosuhteet, keskikesän aurinko ja maailman puhtain ilma houkuttelevat alu-
eelle ennen kaikkea luonnossa liikkuvia matkailijoita niin kotimaasta kuin 
ulkomailtakin. Kiihtyvän ilmastomuutoksen myötä muuttuvat olosuhteet 
(esim. lumentulon siirtyminen) vaativat pitkäjänteisiä suunnitelmia ja strate-
gioita koko kunnan alueella, myös ulkoilureittiverkoston kestävän kehittämi-
sen osa-alueelta kuten matkailutoimialan kehittämisenkin.  
  
“Muonion mainioita reittejä” ei ole pystytty ylläpitämään riittävällä tasolla 
mm. kiristyvän kuntatalouden, kasvavan korjausvelan ja muuttuvien mm. 
matkailuelinkeinotarpeiden vuoksi. Osan reittien huono pohjakunto, pusi-
koitunut ympäristö ja puutteet opasteissa tekevät reittien ylläpidon paitsi 
kalliiksi, myös osin vaaralliseksi sekä reittien hoitajille, että loppukäyttä-
jille. Ulkoilureittejä käytetään valtaosin omatoimisesti jokamiehenoikeu-
della, mutta siitä huolimatta reitin ylläpitäjällä on ensisijainen vastuu siitä, 
että tarjottu palvelu on kuluttajalle turvallinen - kuluttajien tietoisuus omista 
oikeuksistaan ja mahdollisuudesta saada korvaus on kasvanut.  
 

Ulkoilureitit ovat tärkeitä paitsi paikallisille, ennen kaikkea alueen elinkei-
noelämälle ja siellä toimiville (matkailu)yrityksille sekä heidän asiakkailleen. 
Uusimpien tilastojen ja trenditutkimusten mukaan matkailu on edelleen ta-
saisessa kasvussa, se on entistä kansainvälisempää, omatoimisempaa ja 
individualistisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Matkustusmotiiveista tun-
nistetaan erityisesti luontoaktiviteetit ja liikunta, mitkä vaikuttavat mm. mat-
kakohteen valintaan voimakkaasti. Muonion kunnan alueelle, kuten koko 
Suomeen, vastaanotetaan uusia matkailijaryhmiä Euroopan ulkopuolelta, 
joiden luonnossa liikkumisen taidot ja tiedot eivät ole samalla tasolla kuin 
esim. keskieurooppalaisten - reittien ja niiden hoidon tason vaadekin on 
näin ollen korkeampi. Reittihankkeella ja sen toimenpiteillä sekä tuloksilla 
vastataan ennen kaikkea matkailutoimialan kehittymisen tarpeeseen: jat-
kossa tarvitaan entistä parempikuntoisia ja asiakkaiden tarpeita vastaavia 
reittejä.  
 
Hyvin suunniteltu, kestävästi toteutettu ja asiakaslähtöisesti hoidettu reitti-
verkosto lisää alueen veto- ja pitovoimaisuutta sekä ympärivuotista matkai-
lua. Ulkoilureittiverkoston kunnostaminen ja kehittäminen lisää alueen 
asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä, hyvinvointia ja aktiviteettimahdolli-
suuksia. Hankkeella on pitkällä aikavälillä positiivinen vaikutus toimeentu-
lolle ja elinkeinoelämälle; matkailijat ja matkailuelinkeinon kehittyminen tu-
kee alueen palveluiden säilymistä ja kehittymistä.  
 
Reittien kunnostamishankkeen valmistelua on tehty osallistavin menetel-
min syksystä 2019 asti. Hankesuunnittelun pohjana on käytetty mm. Muo-
nion kunnan tekemää laajaa reittikyselyä kuntalaisille, vapaa-ajanasuk-
kaille ja matkailijoille sekä siihen liittyvästä avoimesta reittitilaisuudesta 
saatua tietoa. Kyselyyn saatiin 162 vastausta ja reittilaisuuteen osallistui n. 
45 reittien käyttäjää. Kyselyn ja reittitilaisuuden avulla saatiin tietoa 
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mm. reiteistä ja reittien osista, joita eniten käytetään ja joihin kaivataan esi-
merkiksi lisäopasteita tai muita kunnostustoimenpiteitä. 

 
Hankkeen toimenpiteet ja kustannukset koostuvat ensisijaisesti maan-
muokkaustyöstä, raivaustyöstä ja kylteistä sekä opasteista kansallispuiston 
ulkopuolisilla reiteillä. 

 
Reittityöryhmä esittää kunnanhallitukselle Onnellisia luonnossa – Muonion 
ulkoilureittien kunnostamishankkeen hakemista ELY-keskukselta ajalle 
15.6.2020 – 31.12.2022.  
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää hakea Onnellisia luonnossa – Muonion ulkoilureit-
tien kunnostamishankkeeseen tukea ELY-keskukselta ajalle 15.6.2020 – 
31.12.2022.  
 
Hankkeen kustannusarvio on enintään 250 000 euroa, josta ELY:n tukea 
haetaan 175 000 euroa (70 %) ja kunnan omarahoitusosuus 75 000 euroa 
(30 %). Hankkeen omarahoitusosuus rahoitetaan teknisen toimen reittien 
infran kunnostamiseen varatuista määrärahoista.  
 
Kunnanhallitus valtuuttaa reittityöryhmän, liikuntasihteerin ja elinkeinokoor-
dinaattorin hankesuunnitelman täsmentämiseen ja muokkaamiseen kun-
nanjohtajan suostumuksella. Hanke käynnistetään, mikäli sille myönnetään 
haettu rahoitus. 
 
Hankkeen koordinoijana toimii liikuntasihteeri ja hankkeelle asetetaan oh-

jausryhmä. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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62 § 
Erityistoimivallan käyttöön ottaminen  
 

Maailman Terveysjärjestö WHO antoi pandemiajulistuksen COVID-19–ko-
ronavirusinfektiosta 11.3.2020. Taudin etenemisen hidastamiskesi julkisia 
kokoontumisia tulee rajoittaa. Yksi keino vähentää kokouksia on, että toi-
mielimen päätösvaltaa delegoidaan edelleen viranhaltijalle. Tämä on mah-
dollista, jos hallintosäännössä on siitä määrätty. Delegointi on mahdollista 
tehdä määräajaksi. Toistaiseksi voimassa oleva delegointipäätös on mah-
dollista peruuttaa. Delegointia on syytä harkita erityisesti asioissa, jotka 
edellyttävät nopeaa reagointia.  
 
Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin tai viranhaltija voi päättää sille 
hallintosäännössä annetun ratkaisuvallan siirtämisestä alaiselleen viran-
omaiselle. Viranomainen, jolle ratkaisuvaltaa on siirretty, voi palauttaa siir-
rettyyn ratkaisuvaltaan kuuluvan asian ratkaisuvallan siirtäneen toimieli-
men tai viranhaltijan ratkaistavaksi. Ratkaisuvallan siirtämispäätöksistä on 
pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa 
  
Laissa ei tunneta häiriötilanteiden erityistoimivaltaa, erityistoimivalta perus-
tuu Valmiuslain (29.12.2011/1552) 12 §:n mukaiseen normaaliajan yleisva-
rautumisen velvoitteeseen ja valmiuslain pykälään 108, joka koskee kun-
nan hallintoa valmislain voimassaollessa. Erityistoimivalta voidaan ottaa 
käyttöön kunnanhallituksen päätöksellä, mikäli kunnassa tai yhteiskun-
nassa on käsillä sen tulkitsema häiriötilanne, eli normaalioloissa tapahtuva 
poikkeava, odottamaton tai äkillinen turvallisuustilanteen muutos, joka ai-
heuttaa uhkaa yhteiskunnan toimivuudelle ja väestön turvallisuudelle. Ti-
lanne voi vaatia valtionjohdon ja viranomaisten erityisiä toimia. 
  
Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kun-
nan johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toi-
menpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia. Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa 
määritellyt tilanteet.  

 
Kunnan velvollisuus on suojella asukkaitaan häiriötilanteissa ja poikkeus-
oloissa, joten erityistoimivallan käyttöönotto ja päätösvallan välitön dele-
gointi kaupunginjohtajalle on perusteltua.  
 
Suomen hallitus totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin 
kanssa maamme olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hal-
litus linjasi edelleen lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa ko-
ronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat 
voimassa 13.4.2020 saakka.  
 
Kunnanjohtaja selosti tilannetta, kertoi tehdyistä toimenpiteistä ja yhteis-
työstä erityisesti Lapin Sairaanhoitopiirin kanssa.  

 
 Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
Kunnanhallitus päättää ottaa erityistoimivallan käyttöön välittömästi seu-
raavalla tavalla:  
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Kunnanjohtaja käyttää kunnan hallintosäännön määrittelemästä toimival-
lasta poiketen kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaa-
miseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpi-
teiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien 
tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilan-
teen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.  

 
Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön kunnassa korona-viruksen aiheut-
tamassa häiriötilanteessa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä 
poikkeusoloissa.  

 
Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimival-
taansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kunnan johtoryh-
mässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esit-
telystä. Päätökset raportoidaan kunnanhallitukselle sähköpostitse.  
 
Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus erik-
seen. 

 
Päätös Hannaleena Huhtamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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63 § 
Kunnanjohtajan katsaus 
 

 Varautuminen koronavirukseen sekä ohjeistukset. Henkilöstön pal-

kanmaksu, mikäli toimipisteitä (esim. koulu) joudutaan sulkemaan 

koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja henkilöstöä jää kotiin hoi-

tamaan lapsia. 

 Neuvottelu Lehto tilat Oy:n kanssa 27.2.2020 hyvinvointikeskuksen 

tilatehokkuuden kustannusvaikutuksista. 

 Palveluasumisyksikön rakennuttamisen tilanne, neuvottelut tulossa. 

 Kunnanjohtajan tulevat tapaamiset ja tilaisuudet on peruttu, kunnan-

johtaja osallistuu kokouksiin etäyhteyksillä. 

 Hiihtoliitossa käyty vierailu 10.3.2020 (Hiihtoliitto, kunta, Lappia). 

 Brysselin opintomatkan terveiset. 

 
Päätös  Hannaleena Huhtamäki palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. 
 

Hallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan katsauksen. 
 
 
 
 
 
 
64 § 
Muut asiat Ennen kokouksen alkua hallinto- ja henkilöstösuunnittelija esitteli henkilös-

tölle laadittua ohjeistusta palkanmaksuun sekä lomien ja vapaiden pitämi-
seen koronavirusepidemian aikana. Ohjeistus perustuu voimassa oleviin 
säännöksiin, sopimuksiin ja KT:n ohjaistuksiin. Linjauksia päivitetään tarvit-
taessa. 

 
Hallitus keskusteli koronaviruksen vaikutuksesta kunnan verotuloihin. 

 
 

 
 
 
 
 
65 § 
Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
  Valitusosoitus liitteenä nro 7. 
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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  46–51, 53–55, 63–65 § 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  52–54, 56–58, 61–62 § 
 

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

valittamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

  
  
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  52–54, 56–58, 61–62 § 
 
 

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  59–60  valitusaika 30 päivää 

 
 
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/valituskir-

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

joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

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

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 

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

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 

oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan 

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

asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran-

omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 

lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

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

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  


