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195 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten 
kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voi-
massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 
koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-
mielimissä (90 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähe-
tetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi 
päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään 
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen 
päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajistolla on halli-
tuksen kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 §) 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsut-
tava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin 
asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsitte-
lyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. 
Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushen-
kilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätösvaltainen, 
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §). 

Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsutaan 
koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen 
kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekut-
sumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laa-
ditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuute-
tuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusväli-
neille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta kunnan verkkosivuil-
la. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan kun-
nan verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 13.8.2018 ja esityslista 16.8.2018 sähköpostit-
se. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti Pinola 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana otetaan käsittelyyn talousarvion 2019 
ja taloussuunnitelman 2020–2021 laadinnasta valmisteltu asia. Hallitus hy-
väksyi asian käsittelyyn ottamisen yksimielisesti.  

Puheenjohtaja esitti, että kyseinen asia käsitellään talouden toteuman jäl-
keen 198 §:nä. Hallitus hyväksyi työjärjestyksen muutoksen yksimielisesti. 
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196 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja 
nähtävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkas-
tetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan 
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös 
etätarkastuksen. 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan pöytä-
kirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.  

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Aki Jauhojärven ja Pirkko M. Rauhalan. 
  



Muonion kunta   Esityslista/  14/2018     262  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    20.8.2018 
 
197 § 
Talouden toteutuma 1.1.–30.6.2018 
 

Taloussihteeri on tehnyt laskelmat talousarvion toteutumisesta 1.1.–30.6. 
Toteutumisprosentin tulisi olla tammi-kesäkuun osalta noin 50,0 % toimin-
takatteen tasaisen toteutumisen mukaan. Laskelmissa on tarkasteltu tulos-
laskelman ja rahoituslaskelman toteutumista sekä käyttötalouden ja inves-
tointien toteutumista sitovilla tasoilla. 
   
Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteutumisprosentti on 49,4 %. 
Talousarvioon verrattaessa toimintakulut ovat toteutuneet 49,2 % ja  
toimintatuotot 47,7 %. Toimintakate on 216 132 euroa (2,7 %) suurempi 
kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. 
 
Verotulot ovat toteutuneet 50,3 %. Kunnallisverotulon toteuma on 55,9 % ja 
yhteisöverotulon 64,5 %. Verotuloja on tullut 45 532 euroa enemmän edel-
liseen vuoteen verrattuna. Kiinteistöverotuloja ei ole vielä tilitetty, mikä pie-
nentää kokonaisverotulokertymää. 
 
Valtionosuudet ovat toteutuneet 49,7 % ja 21 045 euroa enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Vertailua edelliseen vuoteen vääristää vuoden 2017 
alussa maksettu OKM:n valtionosuuden liikasuoritus (60 000 euroa), joka 
perittiin vuoden 2017 lopussa kunnalta pois.  
 
Vuosikate on kesäkuun loppuun mennessä 703 372 euroa ja edelliseen 
vuoteen verrattuna noin 134 500 euroa huonompi. Poistoja ei ole vielä kir-
jattu, mutta poistojen laskennallisen kuuden kuukauden osuuden huomioi-
den tilikauden tulos on noin 350 000 euroa ylijäämäinen. 
 
Investointeja on toteutunut bruttona noin 145 000 euroa, toteumaprosentti 
noin 5 %. Talousarvion investointibudjetti on 2 944 670 euroa, summa si-
sältää 1,7 miljoonan euron varauksen Hyvinvointikeskuksen rakentami-
seen, joka valtuuston kesäkuun kokouksessa päätettiin rahoittaa leasing-
rahoituksella. 
 
Vuoden 2018 talousarviossa on hyväksytty 2,2 miljoonaa euroa uutta pit-
käaikaista lainaa. Kahden ensimmäisen kvartaalin aikana uutta pitkäaikais-
ta lainaa ei ole nostettu. Lyhytaikaista kuntatodistusta on taseessa 2,5 mil-
joonaa euroa, saman verran kuin oli tilinpäätöshetkellä. Pitkäaikaisia talo-
usarviolainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti noin 500 000 euroa. 
Tilinpäätöshetkeen verrattuna lyhytaikaiset saamiset ovat pienentyneet 
noin 400 000 euroa, myös ostovelat ovat pienentyneet noin 400 000 euroa.  
 
Laskelmista toimitetaan kopio esityslistan ohessa. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen vuoden 2018 
tammi–kesäkuun osalta. 
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Päätös Taloussihteeri Merja Hietala selosti talousarvion toteutumista vuoden 2018 
tammi-kesäkuun osalta. Hietala poistui ennen päätöksentekoa. 
 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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198 § 
Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020–2021 laadinta 
Dnro 130/17.8.2018 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan taloudenhoidosta 
ja kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, jolloin sillä on päävastuu 
myös talousarvion valmistelusta. Kunnan keskushallinnon tulee laatia talo-
usarviokehykset seuraavaa talousarviovuotta varten, minkä jälkeen hallitus 
hyväksyy kehykset ja laadintaohjeet. Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston 
on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraa-
vaksi kalenterivuodeksi ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 
vuodeksi.  

Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2019–2021, joista 2019 on talousar-
viovuosi ja vuodet 2020–2021 taloussuunnitelmavuosia. Talousarvion ja -
suunnitelman tulee sisältää kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
ja se tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur-
vataan.  

Kuntalain 110 § sisältää myös säännökset talouden tasapainottamisesta ja 
alijäämän kattamisesta. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa 
enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan 
vuoden alusta lukien. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelu-
kautena, taloussuunnitelman yhteydessä tulee päättää yksilöidyistä toi-
menpiteistä, joilla alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kat-
tamiskautena. 

Valtakunnallisten arvioiden mukaan vuosi 2017 oli poikkeuksellisen hyvä 
kuntatalouden osalta. Kuntien talous heikkenee selvästi kuluvana vuonna, 
verotulot tulevat olemaan ennakoitua pienemmät. 

Talousarviossa esitetään tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Ta-
lousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä 
investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on 
noudatettava talousarviota.  

Vertotulojen arvioinnissa käytetään Kuntaliiton veroennuskehikkoa. Talo-
usarvion laadintaohjeiden lähtökohtana on veroprosenttien pysyminen en-
nallaan. Ennusteen mukaan kunnan verotulot nousevat hieman (9 milj.), 
mutta valtionosuudet laskevat (9,1 milj., -1,4 %).  

Vuoden 2017 tilinpäätös oli ylijäämäinen noin 851 500 euroa ja ylijäämällä 
pystyttiin kattamaan lähes kokonaan kunnan taseessa ollut kattamaton ali-
jäämä, sitä jäi 36 000 euroa. Kunnan taseen tunnusluvut ovat parantuneet, 
mutta ovat vielä keskimääräisiin valtakunnallisiin lukuihin verrattuna sel-
västi heikommat. Kuntalain 118 §:n mukaisista kunnan taloudellisesti vai-
keaa asemaa kuvaavista kuudesta kriteeristä täyttyi kaksi, veroprosentti ja 
konsernin suhteellinen velkaantuneisuus.  

Talouskatsaus 30.6.2018 osoittaa, että toimintakate on toteutunut talousar-
vion mukaisesti yksittäisiä tehtäväkohtaisia ylityksiä lukuun ottamatta. Vuo-
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sikate ja tilikauden tulos ovat kuitenkin heikompia kuin edellisenä vuonna 
vastaavan aikaan. 

Kunnan vuoden 2019 talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat vuoden 
2017 tilinpäätös, kuluvan vuoden talous- ja toteutumisarvio, taloussuunni-
telma sekä vuotta 2019 koskeviin tiedot ja ennusteet kunnan meno- ja tulo-
kehityksestä. Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa ei huomioida 
mahdollisia sote- ja maakuntauudistuksien vaikutuksia, koska niitä koske-
vaa lainsäädäntöä ei ole vielä vahvistettu. 

Toimialojen tulee talousarvioesityksissään arvioida palveluiden nykyisen 
tuottamistavan kustannusvaikutuksia ja pyrkiä selvittämään mahdollisim-
man tehokkaat ja edullisimmat toimintatavat. Tuloarviossa tulee huomioida 
mahdolliset taksojen ja maksujen muutosesitykset. Maksut ja taksat tulee 
tarkistaa vastaamaan kustannuskehitystä ja kunnan todellisia menoja. 

Henkilöstökulut budjetoidaan voimassaolevan vakanssirakenteen mukaan. 
Henkilöstösuunnitelma tarkistetaan vastaamaan vuoden 2018 lopun tilan-
netta ja mahdolliset muutokset käsitellään talousarvion käsittelyn yhteydes-
sä. Kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen leikkaaminen 30 pro-
sentilla huomioidaan palkkamenoja budjetoitaessa. 

Hyvinvointikeskuksen rakentaminen on budjetoitu toteutettavaksi vuosina 
2018–2019. Vuodelle 2019 varataan vain keskeneräisten ja välttämättömi-
en investointihankkeiden määrärahat, muut hankkeet tulee pyrkiä sijoitta-
maan suunnitelmavuosille. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020–2021 
taloussuunnitelman laadintaohjeet. Lautakuntien talousarvioesitykset on 
toimitettava kunnanhallitukselle 15.10. mennessä. 
 

Päätös Taloussihteeri Merja Hietala selosti laadintaohjeita ja talouden näkymiä tu-
leville vuosille. Hietala poistui ennen päätöksentekoa. 

 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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199 § 
Biohajoavien liiketoimintamahdollisuudet -hankkeen koeajojen hankinta 
Dnro 111/21.6.2016 

Muonion kunta hallinnoi hanketta; Biohajoavien liiketoiminta-
mahdollisuudet Tunturi-Lapissa. Hankkeessa on mukana myös muut Tun-
turi-Lapin kunnat Enontekiö, Kittilä ja Kolari. Hankkeen rahoituspäätös on 
vahvistettu 2.5.2018 ja hankkeen toteutus kestää 31.5.2019 asti.   

Hankkeessa laaditaan alueen biohajoavien raaka-aineiden lähdekartoitus 
ja sen pohjalta kattava suunnitelma biohajoavien jätteiden käsittelyketjusta 
ja prosessoinnista, käsittelyssä syntyvien tuotteiden tuotannosta ja käyttö-
mahdollisuuksista sekä ko. kiertotalouden investointitarpeista. Hankkeen 
aikana tuotetaan selvitys kannattavan toiminnan edellytyksistä ja raaka-
ainepotentiaalin ja lopputuotteiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuk-
sista. Hankkeen tuotoksena toteutetaan myös tiedotussuunnitelma seutu-
kunnan kunnille ja yrityksille sekä kuntien asukkaille ja matkailijoille bioha-
joavien jätteiden keruusta ja jatkojalostamisesta. 

Kunta on pyytänyt tarjousta seutukunnan biohajoavien syötteiden koeajois-
ta. Hankkeessa on varauduttu kahteen koeajokertaan. Koeajojen tarkoitus 
on testata biohajoavien syötteiden potentiaalia energiatuotannossa ja 
maanparannusaineina. Lopputuloksena odotetaan analyysia ja raporttia 
koeajojen tuloksista. 

Määräaikaan mennessä 6.8.2018 kello 16.00 mennessä kunnalle jätettiin 
kaksi tarjousta koeajoista. Tarjouksen jättivät: 

– BioGTS Oy   7 200,00 euroa 
– Biokymppi Oy/Envitecpolis Oy 9 100,00 euroa 
 
Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten valintaperusteena on koko-
naistaloudellinen edullisuus, joka saadaan vertailemalla tarjouksen hintaa 
ja tarjouspyynnössä asetettuja laadullisia kriteereitä. Hinnan osuus vertai-
lupisteistä on 50 %, tarjoajien kelpoisuuden ja referenssien osuus 30 %, 
tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden ja laadun osuus 20 %. Tarjous-
pyynnössä on lisäksi ilmoitettu, että Muonion kunta pidättää itsellään oi-
keuden hylätä tai hyväksyä tarjouksen. 

Maaseutupäällikkö ja hankekoordinaattori ovat 10.8. pisteyttäneet tarjouk-
set ja esittävät, että syötteiden koeajojen toetuttavaksi yritykseksi valitaan 
BioGTS Oy kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Lisäksi on todettu, että 
yritys tuottaa prosessoinnin kuivamädätyksenä, joka menetelmänä vastaa 
alueen esiselvityshankkeen sisältöä ja jakeiden mukaista tarvetta. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy BioGTS Oy:n tarjouksen biohajoavien syötteiden 
koeajoista kokonaistaloudellisesti edullisimpana hintaan 7 200,00 euroa. 
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Päätös Minna Back-Tolonen ja Sakari Silén ilmoittivat olevansa esteellisiä ja pois-
tuivat 199–201 §:en käsittelyn ajaksi.  

Hankekoordinaattori Ville Rauhala selosti hallitukselle hanketta ja kilpailu-
tusprosessia. Rauhala poistui ennen päätöksentekoa. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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200 § 
Biohajoavien liiketoimintamahdollisuudet -hankkeen  
kuljetusjärjestelyiden ja esikäsittelyn hankinta 
Dnro 111/21.6.2016 

Muonion kunta hallinnoi hanketta; Biohajoavien liiketoiminta-
mahdollisuudet Tunturi-Lapissa. Hankkeessa on mukana myös muut Tun-
turi-Lapin kunnat Enontekiö, Kittilä ja Kolari. Hankkeen rahoituspäätös on 
vahvistettu 2.5.2018 ja hankkeen toteutus kestää 31.5.2019 asti.   

Hankkeessa laaditaan alueen biohajoavien raaka-aineiden lähdekartoitus 
ja sen pohjalta kattava suunnitelma biohajoavien jätteiden käsittelyketjusta 
ja prosessoinnista, käsittelyssä syntyvien tuotteiden tuotannosta ja käyttö-
mahdollisuuksista sekä ko. kiertotalouden investointitarpeista. Hankkeen 
aikana tuotetaan selvitys kannattavan toiminnan edellytyksistä ja raaka-
ainepotentiaalin ja lopputuotteiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuk-
sista. Hankkeen tuotoksena toteutetaan myös tiedotussuunnitelma seutu-
kunnan kunnille ja yrityksille sekä kuntien asukkaille ja matkailijoille bioha-
joavien jätteiden keruusta ja jatkojalostamisesta. 

Kunta on pyytänyt tarjousta kuljetusjärjestelyistä ja esikäsittelystä seutu-
kunnan biohajoavien syötteiden koeajoja varten.  Kuljetettavien syötteiden 
määrä on arviolta 0,12m3 - 0,60m3 per koeajokerta. Koeajoja varten bioha-
joavat syötteet tulee esikäsitellä. Esikäsittelytarve tarkoittaa eri materiaa-
leilla seuraavaa: liete- ja lantanäytteet valmiiksi separoituna sekä erilaiset 
biojätteet valmiiksi seulottuna ja murskattuna n. 50 mm palakokoon. Esikä-
siteltävien syötteiden määrä on arviolta 0,12m3 - 0,60m3 per koeajokerta. 

Määräaikaan mennessä 6.8.2018 kello 16.00 mennessä kunnalle jätettiin 
yksi tarjous kuljetusjärjestelyistä ja esikäsittelystä. Tarjouksen jätti: 

– Biokymppi Oy/Envitecpolis Oy 5 700,00 euroa 
 
Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten valintaperusteena on koko-
naistaloudellinen edullisuus, joka saadaan vertailemalla tarjouksen hintaa 
ja tarjouspyynnössä asetettuja laadullisia kriteereitä. Hinnan osuus vertai-
lupisteistä on 50 %, tarjoajien kelpoisuuden ja referenssien osuus 30 %, 
tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden ja laadun osuus 20 %. Tarjous-
pyynnössä on lisäksi ilmoitettu, että Muonion kunta pidättää itsellään oi-
keuden hylätä tai hyväksyä tarjouksen. 

Maaseutupäällikkö ja hankekoordinaattori ovat 10.8. arvioineet tarjouksen 
ja esittävät, että tarjous hylätään ja aluekeräys, esikäsittely ja kuljettaminen 
toteutettaisiin suorahankintana valittavaan koeprosessointilaitokseen. Pe-
rusteluina arvioinnin tehneet esittävät, että tarjous kytkeytyy Biokymppi 
Oy:n toteuttamaan jatkoprosessointiin märkämädätystekniikalla, joka ei 
menetelmänä vastaa hankealueen selvitystarpeeseen ja käsiteltävien ja-
keiden rakenteeseen. Alueen selvitys tulee tehdä nimenomaisesti kuiva-
mädätystekniikalla, selvittäen pääasiassa muun biohajoavan materiaalin 
kuin yhdyskuntalietteen kaasuntuotanto-ominaisuudet ja -
käsittelymenetelmät. Yhdyskuntalietettä käytettäisiin tarvittaessa täyden-
tämään prosessointia. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää hylätä saapuneen Biokymppi Oy:n/Envitecpolis 
Oy:n tarjouksen. Esitetty vaihtoehto suorahankinnan tekemisestä selvite-
tään Leader Tunturi-Lappi ry:n kanssa. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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201 § 
Biohajoavien liiketoimintamahdollisuudet -hankkeen selvitysten hankinta 
Dnro 111/21.6.2016 

Muonion kunta hallinnoi hanketta; Biohajoavien liiketoiminta-
mahdollisuudet Tunturi-Lapissa. Hankkeessa on mukana myös muut Tun-
turi-Lapin kunnat Enontekiö, Kittilä ja Kolari. Hankkeen rahoituspäätös on 
vahvistettu 2.5.2018 ja hankkeen toteutus kestää 31.5.2019 asti.   

Hankkeessa laaditaan alueen biohajoavien raaka-aineiden lähdekartoitus 
ja sen pohjalta kattava suunnitelma biohajoavien jätteiden käsittelyketjusta 
ja prosessoinnista, käsittelyssä syntyvien tuotteiden tuotannosta ja käyttö-
mahdollisuuksista sekä ko. kiertotalouden investointitarpeista. Hankkeen 
aikana tuotetaan selvitys kannattavan toiminnan edellytyksistä ja raaka-
ainepotentiaalin ja lopputuotteiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuk-
sista. Hankkeen tuotoksena toteutetaan myös tiedotussuunnitelma seutu-
kunnan kunnille ja yrityksille sekä kuntien asukkaille ja matkailijoille bioha-
joavien jätteiden keruusta ja jatkojalostamisesta. 

Kunta on pyytänyt tarjousta selvityksistä, jotka sisältävät Tunturi-Lapin bio-
hajoavien liiketoimintakonseptin ja tiedotussuunnitelman laatimisen, raaka-
aine- ja lopputuotepotentiaalin arvioinnin, vaihtoehtoisten biohajoavien 
syötteiden energiatuotantomallinnuksen, markkinaselvityksen lopputuot-
teelle/lopputuotteille, liiketoimintamallin laadinnan, alustavien investointi-
suunnitelmien laadinnan biohajoavien jätteiden hyödyntämiseksi sekä liike-
toimintakonsepti- julkaisun tuottamisen ja painatukset. 

Määräaikaan mennessä 6.8.2018 kello 16.00 mennessä kunnalle jätettiin 
kaksi tarjousta koeajoista. Tarjouksen jättivät: 

– Lapin AMK   22 500,00 euroa 
– Biokymppi Oy/Envitecpolis Oy 24 000,00 euroa 
 
Molemmissa tarjouksissa matkat laskutetaan erikseen. 
 
Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten valintaperusteena on koko-
naistaloudellinen edullisuus, joka saadaan vertailemalla tarjouksen hintaa 
ja tarjouspyynnössä asetettuja laadullisia kriteereitä. Hinnan osuus vertai-
lupisteistä on 50 %, tarjoajien kelpoisuuden ja referenssien osuus 30 %, 
tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden ja laadun osuus 20 %. Tarjous-
pyynnössä on lisäksi ilmoitettu, että Muonion kunta pidättää itsellään oi-
keuden hylätä tai hyväksyä tarjouksen. 

Maaseutupäällikkö ja hankekoordinaattori ovat 10.8. pisteyttäneet tarjouk-
set ja esittävät, että selvitysten toteuttajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti 
edullisimpana Lapin AMK. Lisäksi todetaan, että taho on pohjoisiin olosuh-
teisiin keskittyvä ja tarjouksen sisältö on täsmällisesti esitetty. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy Lapin AMK:n tarjouksen selvityksistä kokonaista-
loudellisesti edullisimpana hintaan 22 500,00 euroa. 
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Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Minna Back-Tolonen ja Sakari Silén palasivat kokoukseen tämän asian kä-
sittelyn jälkeen. 
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202 § 
Sosiaalijohtajan viran täyttäminen 
Dnro 95/17.5.2018 
 
– Kunnanhallitus 14.5.2018, 128 § 
 

Sosiaalijohtaja on 27.4.2018 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut irtisanoutu-
vansa sosiaalijohtajan virasta. Virka on tarpeen julistaa haettavaksi. 

 
Hallintosäännön 25 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan, hallinto-
johtajan, sivistystoimenjohtajan, sosiaalijohtajan ja teknisen johtajan valin-
nasta. Hallintosäännön 24 §:ssä todetaan, että viran tai virkasuhteen, jo-
hon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi hallitus. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää julistaa sosiaalijohtajan viran haettavaksi toistai-
seksi voimassaolevana virkasuhteena. Virka täytetään mahdollisimman 
pian. 
 
Virkaan valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä anne-
tun lain (817/2015) 7 §:n mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Tehtä-
vän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista sosiaalityön käy-
tännön kokemusta, kehittävää työotetta ja riittävää esimies- ja johtamisko-
kemusta. 
 
Viran palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja koeaika on 6 kuu-
kautta. 
 
Lisäksi kunnanhallitus nimeää rekrytoinnista vastaavan työryhmän. 

  
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi rekrytoinnista vastaavaan 

työryhmään kunnanjohtajan, vs.sosiaalijohtajan, henkilöstökoordinaattorin 
ja Sakari Silénin. 

— — 
 
– Kunnanhallitus 11.6.2018, 167 § 
 

Sosiaalijohtajan toistaiseksi voimassaoleva virkasuhde on ollut julkisesti 
haettavana 17.5.–1.6.2018. Hakuaikaan mennessä hakemuksen jätti kaksi 
hakijaa, jotka molemmat täyttivät viran hakuvaatimukset. Toinen hakijoista 
ilmoitti vetävänsä hakemuksen pois.  
 
Kunnanjohtaja, vs. sosiaalijohtaja, henkilöstökoordinaattori ja sosiaalilau-
takunnan puheenjohtaja ovat haastatelleet Aira Kurtin 6.6.2018. Haastatte-
luryhmä esittää, että Aira Kurtti valitaan sosiaalijohtajan virkaan. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sosiaalijohtajan toistai-
seksi voimassaolevaan virkasuhteeseen Aira Kurtin. Viranhoito alkaa vii-
meistään 1.8.2018. 
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Palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja on 4500 euroa kuukaudes-
sa. Lisäksi maksetaan rekrytointilisänä 200 euroa kuukaudessa 
31.12.2018 saakka. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 
 
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan.  

 
 Muutettu  
 ehdotus kunnanjohtaja 

Aira Kurtti on 11.6. ilmoittanut, että ei tule ottamaan virkaa vastaan kysei-
sellä palkkauksella. Sosiaalijohtajan virkaan ei ole tällä hetkellä muita ha-
kemuksia. 
 
Kunnanhallitus päättää jatkaa sosiaalijohtajan toistaiseksi voimassa olevan 
virkasuhteen hakuaikaa 28.6.2018 saakka. Aiemmin toimitettuja hakemuk-
sia ei huomioida virkaa täytettäessä. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

— — 

– Kunnanhallitus 20.8.2018, 202 §  
 

Sosiaalijohtajan toistaiseksi voimassaolevan virkasuhteen jatkettu hakuai-
ka on päättynyt 28.6.2018. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuk-
sen jättivät Kristiina Okkonen, Katja Regina ja Henna Takala. Kaikki hakijat 
täyttävät viran hakuvaatimukset. 
 
Kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohta-
ja, sosiaalilautakunnan puheenjohtaja ja henkilöstökoordinaattori haastat-
telivat kaikki kolme hakijaa 26.–27.7.2018. 
 
Haastatteluryhmä on esittänyt tekemänsä vertailun pohjalta yksimielisesti, 
että koulutuksen, tehtävän kannalta olennaisen työkokemuksen, haastatte-
lussa saadun vaikutelman ja henkilökohtaisien ominaisuuksien perusteella 
virkaan valittaisiin Henna Takala, ensimmäiselle varasijalle Kristiina Okko-
nen ja toiselle varasijalle Katja Regina. 
 
Yhteenveto hakijoista toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sosiaalijohtajan toistai-
seksi voimassaolevaan virkasuhteeseen Henna Takalan 24.9.2018 alkaen. 
Ensimmäiselle varasijalle valitaan Kristiina Okkonen ja toiselle varasijalle 
Katja Regina. 
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Palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja on 4500 euroa kuukaudes-
sa. Lisäksi maksetaan rekrytointilisänä 200 euroa kuukaudessa 
31.12.2018 saakka. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 
 
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Aki Jauhojärvi  Pirkko M. Rauhala  
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203 § 
Periaatepäätös palveluasumishankinnasta 
Dnro 87/14.5.2018 

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 
vuosille on yhteensä 24 paikkaa, joista 6 on tarkoitettu vuorohoitoon. Tarve 
on myös tavalliseen ja tuettuun palveluasumiseen, joiden määrä on 7 pal-
veluasumiseen ja 3 tukiasuntoon. 

Nykyinen palvelukeskus Marjapaikka on osittain remontoitu, mutta vaatii 
edelleen huomattavia investointeja korjauksiin tulevina vuosina. Sote-
uudistuksen siirtymisen myötä on hyvä harkita kiinteistön myyntiä saman-
aikaisesti, mikäli asumispalveluita hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Palveluasumishankinta on vaativa prosessi, joten siihen tarvitaan toimi-
alaan perehtynyt konsultti laatimaan tarjouspyynnöt ja muut vaadittavat 
asiakirjat. 

Vs. sosiaalijohtaja esitti sosiaalilautakunnalle 8.5., että lautakunta esittäisi 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että  kunta kilpailuttaa ikäih-
misten asumispalvelut; tehostettua asumispalveluita 9 ja 3 vuorohoitopaik-
kaa sekä palveluasumiseen 7 ja tukiasumiseen 3 paikkaa. Lisäksi vs. sosi-
aalijohtaja esitti, että kunta myy samassa yhteydessä palvelukeskus Mar-
japaikan 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. 

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-
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taa kunnanhallitus. Lopullisen päätöksen mahdollisesta hankinnasta tekee 
valtuusto. 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankintaan sisällytetään mahdolli-
suus myydä palvelukeskus Marjapaikka sillä ehdolla, että se joko korjataan 
palveluasumiseen soveltuvaksi tai korvataan uudella nykyaikaisella palve-
luasumiseen 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. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aki Jauhojärvi  Pirkko M. Rauhala 
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204 § 
Hallituksen ja valtuuston sihteerin tehtävien hoitaminen 
 

Hallintosäännön 58 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä 
ja valtuuston sihteerinä toimii hallintojohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. 
Lisäksi valtuusto päätti 9.6.2014 perustaessaan kunnansihteerin viran, että 
kunnansihteerin tehtäviin kuuluu hallituksen ja valtuuston sihteerin tehtä-
vät.  

Kunnanhallitus päätti 14.5. perustaa hallintosuunnittelijan määräaikaisen 
toimen 31.12.2019 saakka. Toimi on ollut täytettynä 1.6. alkaen. Hallinto-
suunnittelijan pääasialliset työtehtävät ovat kunnanhallituksen ja valtuuston 
asioiden tekniseen valmisteluun, pöytäkirjojen laatimiseen sekä kunnan 
koko hallinnon suunnitteluun ja ohjeistukseen liittyvät tehtävät. Keskeisenä 
tehtävänä hallintosuunnittelijalla on myös asiakirjahallinnan, asianhallinnan 
ja arkistotoimen kehittäminen nykyaikaiseksi, muun muassa asianhallinta-
ohjelman käyttöönoton myötä. Hallintosuunnittelijan tehtävänä on tukea 
kaikkien osastojen valmistautumista tuleviin muutoksiin. 

Pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimiminen on luonteeltaan teknisluonteis-
ta, joten pöytäkirjanpitäjän ei tarvitse olla virkasuhteessa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrittää hallituksen ja valtuus-
ton pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi hallintosuunnittelijan 31.12.2019 
saakka. Hallintosuunnittelijan ollessa estyneenä tehtävää hoitaa hallinto-
johtaja tai muu toimielimen päättämä viranhaltija tai työntekijä. 

Päätös Matti Pinola ilmoitti olevansa esteellinen (yleislausekejäävi) ja poistui asian 
käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi kunnanjoh-
taja Lasse Peltonen. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aki Jauhojärvi  Pirkko M. Rauhala   
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205 § 
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 
 

Kunnanvaltuuston kokous pidettiin 18.6.2018. Valtuusto hyväksyi tilinpää-
töksen vuodelta 2017, myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta 
hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille, 
käsitteli vuoden 2017 arviointikertomuksen, valitsi tilintarkastusyhteisöksi 
vuosille 2018-2022 BDO Audiator Oy:n, valitsi sivistystoimenjohtajan vir-
kaan Merikki Lapin, hyväksyi kuntastrategian, hyväksyi kaavoituskatsauk-
sen ja kaavoitustaksan, myönsi lisämäärärahan Midnight Sun Hike –
matkailukonseptin pilotointiin, siirsi investointimäärärahoja ja myönsi anto-
lainan Muonion Melojat ry:lle. 

Kokouksen pöytäkirja pidettiin kunnantalolla nähtävänä ja lisättiin kunnan 
verkkosivuille nähtäväksi 26.6. Valitusaika on päättynyt 2.8. 

Lainsäädäntö 

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytän-
töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston 
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toi-
mivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä 
päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsi-
teltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen 
on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle lail-
lisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön sillä 
perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. 

Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuutta, 
mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muu-
toksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen 
oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, 
että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei vali-
tuksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.  

Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuus-
ton kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 
143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytän-
töönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa va-
lituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös 
täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 18.6. kokouksen päätökset ovat lail-
lisia ja ne voidaan panna täytäntöön. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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206 § 
Muonion Melojat ry:n antolainan ehdot 
Dnro 102/28.5.2018 

– Kunnanhallitus 11.6.2018, 165 § 

Muonion Melojat ry hakee lainaa esiselvityshankkeen rahoittamiseksi. Yh-
distys on hakenut Leader Tunturi-Lapilta rahoitusta AALTO-hankkeeseen, 
jonka tavoitteena on selvittää mahdollisuudet toteuttaa ja laatia alustavat 
suunnitelmat surffiaallon rakentamiseksi keskustan läpi virtaavan Jerisjoen 
kosken kohdalle. Toteutuessaan surffiaalto elävöittää keskustaa, luo har-
rastepaikan vesiurheilun harrastajille, tarjoaa mahdollisuuden tapahtumien 
ja kilpailujen järjestämiseen sekä tukee kunnan yritystoimintaa. Hanke liit-
tyy myös kunnan uuteen strategiaan kehittää keskustasta vetovoimainen ja 
elinvoimainen taajama sekä yleiskaavan laatimiseen, jossa suunnitellaan 
keskustaan yrittämisen ja asumisen lisäksi alueita virkistyskäyttöön. 

 
Hankkeen arvioidaan päättyvän kesällä 2019 ja sen budjetti on 24 870 eu-
roa. Leader rahoitus kattaa kustannuksista 90 % ja 10 % suoritetaan tal-
kootyöllä.  

 
Hankkeiden toteuttamisessa syntyviin kustannuksiin haetaan tukipäätök-
sen mukaisesti myönnetty rahoitus jälkikäteen. Muonion Melojat ry:n kas-
satilanne ei mahdollista hankkeen rahoittamista ja tämän vuoksi yhdistys 
hakee kunnalta korotonta lainaa 17 445 euroa kertatakaisinmaksulla siihen 
saakka, kun viimeinen maksuerä on saatu rahoittajalta hankkeen päättymi-
sen jälkeen. 

 
 Kunnan säännöt 
 

Hallintosäännön 46 §:n mukaan hallitus päättää lainan ottamisesta ja an-
tamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä perusteita. Lainan antamista 
koskeva periaate on hyväksytty valtuuston kokouksessa 31.1.2013 § 14. 
Lainan antamiseen suhtaudutaan varauksellisesti ja muutoksista pääte-
tään talousarvion käsittelyn yhteydessä, myös mahdollisista tilapäislainois-
ta kunnan tytäryhtiöille, muutoin antolainat ratkaistaan tapauskohtaisesti. 

 
Kunnanvaltuusto on myöntänyt yksittäisiä lainoja eri hankkeisiin, mutta 
kunta ei ole luotonantaja. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 17 445 euron lainan 
Muonion Melojat ry:lle, mikäli Leader Tunturi-Lappi myöntää rahoituksen 
AALTO-hankkeelle. Lainaehdoista päättää kunnanhallitus.  

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 

— — 
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– Kunnanvaltuusto 18.6.2018, 32 § 
 

Päätös Mikael Heikkilä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan asian kä-
sittelyn ajaksi. 

 
 Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

— — 

– Kunnanhallitus 20.8.2018, 206 § 
  

Kunnanvaltuusto myönsi 18.6. Muonion Melojat ry:lle 17 445 euron anto-
lainan sillä ehdolla, että Leader Tunturi-Lappi myöntää rahoituksen AAL-
TO-hankkeelle. Lisäksi valtuusto päätti, että lainaehdoista päättää kun-
nanhallitus. 

Leader Tunturi-Lappi on 31.5. puoltanut hankehakemusta ja ELY-keskus 
on 6.7. myöntänyt 15 700 euron rahoituksen hankkeelle. Muonion Melojat 
ry on ilmoittanut 31.7., että lainan tarve on lopulta tarkentunut 15 700 eu-
roon. 

Kunnan kannalta kyseessä on antolaina, josta tulee laatia velkakirja ja 
määrätä velalle korko. Kunnan tulee huomioida antolainan siirtäminen 
myös vuoden 2019 talousarvioon, koska antolainan takaisinmaksu tapah-
tuu vasta kuluvan talousarviovuoden jälkeen.  

Antolainasta on laadittu velkakirjan luonnos, jossa velan koroksi on määri-
tetty 0,1 % ja takaisinmaksun määräajaksi ajankohta, jolloin rahoittaja 
maksaa yhdistykselle hankerahoituksen viimeisen erän kuitenkin viimeis-
tään 10.12.2019. Velka ja korko laskutetaan yhdellä kerralla. 

Luonnos velkakirjasta toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että Muonion Melojat ry:lle myönnetään antolainaa 
tarkentuneen rahoitustarpeen mukaisesti 15 700 euroa laaditun velkakirjan 
mukaisin ehdoin.  

Päätös Sakari Silén ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

  



Muonion kunta   Esityslista/  14/2018     281  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    20.8.2018 
 
207 § 
Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 
Dnro 114/26.6.2018 

Lapin sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta 21.6. saapuneella kirjeellä lau-
suntoa toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019–2021 ja talousarvi-
osta vuodelle 2019. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 §:n mukaan 
jäsenkunnille on varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminta- 
ja taloussuunnitelmaan jo sen valmisteluvaiheessa. 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 23.5. antanut ohjeen toiminnan 
ja talouden suunnittelua varten vuosille 2019–2021 sairaanhoitopiirin ny-
kyiselle organisaatiolle, vaikka sote-uudistus johtanee merkittäviin organi-
saatiouudistuksiin. 

Kehykseen vuodelle 2019 on tässä vaiheessa huomioitu mm- uusien virka- 
ja työehtosopimusten mukaiset sopimuskorotukset, ict-palvelujen kehittä-
miskulut, ensihoidon valtakunnallisten tietojärjestelmien käyttöön tarvittavat 
tietokoneet ambulansseihin ja koulutukset järjestelmien käyttöön sekä lea-
singmaksut uusista ambulansseista, natiiviröntgenlaitteistosta ja CT-
laitteistosta. Muilta osin kustannusten kasvuja ei huomioida vaan toiminta 
ja talous tulee suunnitella siten, että kokonaisuutena pysytään vuoden 
2018 talousarvion tasolla. 

Kehyksen bruttokustannusten kokonaiskasvuksi arvioidaan 4,5 %. Niiltä 
osin kuin kustannusten kasvu ei johdu toimintojen siirtymisestä tai materi-
aalipalvelujen kasvun myynnistä muille organisaatioille, pyritään kustan-
nusten kasvuun vaikuttamaan mm. tehostamissuunnittelulla siten, että 
suunnitelmat sisältyvät lopulliseen talousarvioon 2018. Läpilaskutettavien 
ostopalvelujen kasvuksi arvioidaan 5,3 %, oman toiminnan kasvuksi 5,3 %, 
oman toiminnan myyntituottojen kasvuksi 4,4 % sekä kokonaistoimintatuot-
tojen kasvuksi 4,5 %. 

Investointien kokonaissumma muiden kuin uusien tilojen osalta on enin-
tään poistojen suuruinen. 

Sosiaaliosastolta on 13.8. saatu lausunto koskien sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän toiminnan kehittämistä, taloutta ja taloudellisia mahdollisuuksia 
vuosina 2019–2021. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan sairaanhoitopiirille: 

 Muonion kunnan perusterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyi vuoden 
2017 aikana Lapin sairaanhoitopiirille. Siirtoon on oltu kunnassa lähtökoh-
taisesti tyytyväisiä. Toiminnan kehittämistä on syytä jatkaa tulevien vuosien 
aikana tiiviissä yhteistyössä. Kuntaan valmistuu uusi hyvinvointikeskus 
vuodeksi 2020 ja tämä on syytä huomioida sairaanhoitopiirin toimintaa tu-
leville vuosille suunniteltaessa. 

 Erikoissairaanhoidon järjestämät palvelut ovat kuntalaisten terveydelle ja 
hyvinvoinnille tärkeitä. Kuntalaisten näkökulmasta keskeisiä tekijöitä ovat 
palveluiden saatavuus kohtuullisessa ajassa sekä hoidon laatu. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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208 § 
Lausunto Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2019 
Dnro 101/28.5.2018 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää 23.5. päivätyllä kirjeellä 
jäsenkuntien hallituksilta esityksiä vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 
2020–2021 taloussuunnitelman laatimista varten. Lausuntoa pyydetään 
31.8. mennessä. 

Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu yhtymävaltuuston 10.11.2017 
hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2019–2020 sekä vuo-
den 2017 tilinpäätökseen. Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019–
2021 laaditaan vielä Kolpeneen palvelukeskuksen nykyiselle organisaatiol-
le, vaikka tuleva maakunta- ja sote-uudistus johtanee merkittäviin organi-
saatiouudistuksiin. 

Kuntayhtymän tilikauden 2017 tulos oli 149 685 euroa ylijäämäinen. Koko 
kuntayhtymän toimintatuottojen toteuma oli 19 325 050 euroa (lisäystä 6 
%) ja toimintakulujen toteuma oli 18 203 559 euroa (lisäystä 9 %). Inves-
tointien toteuma-aste oli 74 % ja merkittävin investointi oli Kuntoutuskeskus 
Vuoman valmistuminen keväällä 2017. 

Vuoden 2018 talousarvio on toteutunut suunnitelmallisesti lukuun ottamat-
ta laitoshoidon purun viivästymistä tilojen puutteen johdosta. 

Kirjeessä todetaan, että kuntayhtymä hioo palvelujaan ja toimintojaan ns. 
sote-kuntoon, jotta maakunnassa olisi toimivat ja nykyaikaiset tilat sekä ly-
hyt- että pitkäaikaiselle kuntoutukselle sekä tilat asumisen palveluille, niille 
henkilöille, jotka hyötyvät ja tarvitsevat palvelukeskuksen osaamista. Li-
säksi todetaan, että 1970-lukujen vaihteessa valmistuneet tilat ovat elin-
kaarensa päässä eivätkä toimivuudeltaan vastaa nykyajan tarpeita. 

Sosiaaliosastolta on 14.8. saatu lausunto liittyen Kolpeneen palvelukes-
kuksen kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 ta-
loussuunnitelman laatimista varten: 

Kehitysvammaohjaaja, sosiaaliohjaaja ja vt. sosiaalijohtaja ovat arvioineet 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä ostettavat palvelut vuosina 
2019 – 2021. Arvioitu yksilöllinen palvelutarve perustuu lakiin kehitysvam-
maisten erityishuollosta, vammaispalvelulakiin sekä asiakaskohtaisiin pal-
velu- ja erityishuollon suunnitelmiin. Sosiaalihuollon asiakasrekisterin yksi-
lötasoiset tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietosuojan vuoksi alle viiden ta-
pauksen kuntakohtaisia tietoja ei julkisteta (THL).  

Muonion kunnan palvelujen käyttötarve Kolpeneen palvelukeskuksen kun-
tayhtymältä vuodelle 2019 ja suunnitelmakaudelle 2020 – 2021 on kirjattu 
pyydetyn esityksen liitteeseen.  

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän tiedusteluun yhteistyöstä 
asumispalvelujen järjestämiseksi todetaan, että Muoniossa ei ole tiedossa 
olevaa lisätarvetta asumispalveluista.  

Palautekysymykseen kuntayhtymän palveluista ja niiden toimivuudesta to-
detaan seuraavaa: 
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Yksilöllisen tuen tarpeen arviointiin liittyen toivotaan asiakkaan omatoimi-
suuden laajempaa, yksilökohtaista työskentelyä. Tehdyn arvioinnin perus-
teella yhteistyössä kunnan työntekijöiden voidaan suunnitella mahdollista 
yksilöllistä lisäresurssin tarvetta.  

Kolpeneen palvelukeskuksessa järjestettävään perhekuntoutukseen toivo-
taan lisätietoa kuntoutuksen toteuttamistavasta ja kustannuksista. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toimittaa lausunnon Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayh-
tymälle sosiaaliosastolta saadun lausunnon mukaisesti. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 Pidettiin 10 minuutin kokoustauko. 
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209 § 
Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 
Dnro 64/11.4.2018 

Tarkastuslautakunta esitti 28.5.2017 kunnanvaltuustolle, että se velvoittaa 
hallituksen 30.9.2018 mennessä valmistelemaan valtuustolle lausunnon 
toimenpiteistä, joihin vuoden 2017 arviointikertomus antaa aihetta. Val-
tuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen 18.6.2018. 

Vuoden 2017 painopistealueena tarkastuslautakunnalla oli kunnan hallinto 
ja hallintopalvelut, erityisesti henkilöstöhallinto ja -palvelut. Lisäksi soteen 
liittyen tarkasteltiin vanhuspalveluita. 

Tarkastuslautakunta on tyytyväinen toimintavuoden 2017 toteutumiseen ja 
tilinpäätöksen tulokseen, mutta muistuttaa kuitenkin taloudenpidon tark-
kuudesta ja suunnitelmallisuudesta. Lautakunta muistuttaa, että kunnalla 
on runsaasti velkaa ja investointitarpeita tulevaisuudessa muun muassa 
vesi- ja viemäriverkosto, tiestö sekä kunnan asuinkiinteistöt. Lisäksi lauta-
kunta toteaa, että maakunta- ja sote-uudistus muuttavat kunnan tulo- ja 
henkilöstörakennetta. Rahavirran saaminen elinvoimaisuuden kautta on 
keskeistä kunnan tulevaisuuden kannalta. 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota 
muun muassa seuraaviin asioihin: 

– omavalvonta on puutteellista 
– alijäämän kattamiseksi täytyy asettaa realistiset tavoitteet 
– investoinnit ovat siirtyneet, lautakunta toivoo pitkäntähtäimen suunni-

telmaa investointien toteuttamiseen 
– moni asia on työn alla ja niistä on tehty päätöksiä, näiden täytyy konk-

retisoitua myös toimenpiteiksi 
– vanhuspalveluiden osalta suunta on ollut oikea  
– valtuuston asettama tavoite, että 91 % vanhuksista pystyy elämään 

turvallisesti kotona, ei ole kuitenkaan toteutunut 
– tavoitteena ollut henkilöstön määrän supistaminen ja palkkakulujen 

karsiminen vuosittain 3 %:lla ei ole toteutunut 
– vesilaitoksen taksoja on korotettu, mutta talous ei ole tasapainossa 
– elinkeinotoiminta on terävöitynyt sekä yrittäjien ja kunnan välinen yh-

teistyö on tehostunut 
– kaavoituksessa on aukko kirkonkylän kehityksen kohdalla ja se jarrut-

taa alueen kehittymistä 
– kunnan imagoa on rakennettu määrätietoisesti oikeaan suuntaan 
– kuntakonsernin asuntoja on kunnostettu ja vuokrantarkistukset ovat 

meneillään, mutta kunnan edustaja ei ole ollut paikalla konsernin yhtiö-
kokouksissa, joissa kunnan kuuluu ohjeistaa ja käyttää ylintä päätäntä-
valtaa 

– tarpeetonta omaisuutta on syytä realisoida edelleen 
– tulee olla tarkka, että jokaisen hallintokunnan työhyvinvointi on riittävän 

hyvällä tasolla, hyvinvointiin kuuluvat selkeät toimenkuvat, perehdyttä-
minen työhön sekä kehityskeskustelut 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan arvi-
ointikertomuksesta 28.9.2018 mennessä. Lausuntojen pohjalta laaditaan 
kunnanhallituksen lausunto valtuustolle toimenpiteistä, joihin vuoden 2017 
arviointikertomus antaa aihetta. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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210 § 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntarakennelain muuttamisesta 
Dnro 115/27.6.2018 

Valtionvarainministeriö pyytää kunnalta lausuntoa luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta 14.9.2018 
mennessä. 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kuntarakennelakiin säännökset har-
kinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Avustusta myönnettäisiin uudel-
le kunnalle, mikäli kuntien yhdistymisissä olisi mukana vaikeassa taloudel-
lisessa asemassa oleva kunta. Avustuksen määrä olisi valtioneuvoston 
harkinnassa ja se olisi sidoksissa vaikeassa taloudellisessa asemassa ole-
van kunnan uudelle kunnalle aiheuttamiin taloudellisiin vastuisiin. Avustus 
tulisi käyttää uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta. 

Lausuntopyyntö on toimitettu osastoille sekä kunnanhallituksen jäsenille, 
varajäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle kommentteja varten. Lisäksi 
esitysluonnos kuntarakennelain muuttamisesta on tarkasteltu hallinto-
osastolla. Lausuntoa vaativia kohtia esitysluonnoksesta ei ole havaittu. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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211 § 
Elintarvikkeiden hankintayhteistyö 
Dnro 127/30.7.2018 

Kunnanhallitus päätti 29.3.2016 lähteä mukaan Lapin sairaanhoitopiirin 
elintarvikkeiden hankintayhteistyöhön vuosille 2016–2020 ja valtuutti 
LSHP:n logistiikka- ja materiaalipalvelut kilpailuttamaan puolestaan elintar-
vikkeet.  Elintarvikesopimuskausi on päättymässä 31.10.2018 ja tilaajilla on 
mahdollisuus käyttää optio ajanjaksolle 1.11.2018–31.10.2019. Lapin sai-
raanhoitopiiri on tiedustellut, onko kunta mukana elintarvikkeiden optiossa 
kyseiselle ajanjaksolle. 

Keskuskeittiön toiminta on siirtymässä uusiin tiloihin syksyn aikana ja keit-
tiön toimintaa on kehitetty ja suunniteltu yhteistyössä Damico Oy:n kanssa. 
Toimintaa suunnitellessa on noussut esille, että kunta voisi toteuttaa elin-
tarvikehankinnat nykyistä edullisemmin KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta. 
KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliitto ry:n omistama vuonna 2008 
perustettu valtakunnallinen yhteishankintayksikkö. Kuntahankintojen elin-
tarvikkeiden hinnat ovat Damicon arvion mukaan noin 10 % edullisemmat 
kuin nykyisen hankintarenkaan.  

Hallinto-osasto on tiedustellut sairaanhoitopiiriltä, onko kyseisestä hankin-
tayhteistyöstä mahdollista irtaantua optiovuosien osalta. Sairaanhoitopiiris-
tä saadun vastauksen mukaan päätös sitoo hankintarengasta, mutta ai-
emmin hankintayhteistyössä on ollut samanlainen tilanne, jossa jäsenkun-
ta halusi irtaantua yhteistyöstä.  Tuolloin toimittajilta tiedusteltiin hyväksy-
vätkö ne irtaantumisen siten, että optiosopimuksia voidaan käyttää muiden 
hankintarenkaan jäsenien osalta. Kyseisellä kerralla tämä sopi toimittajille. 

Mahdollinen maakuntauudistus saattaa toteutuessaan lopettaa nykyisen 
kaltaisen hankintarengastoiminnan, koska maakunta ja kunnat eivät ole 
toisiinsa nähden sidosyksikköasemassa. 

Muonion kunta on osakkaana KL-Kuntahankinnat Oy:ssä ja siten elintar-
vikkeiden hankinta Kuntahankintojen sopimuksen kautta onnistuu.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus ilmoittaa sairaanhoitopiirille, että Muonion kunta haluaa jät-
täytyä pois nykyisestä hankintayhteistyöstä eikä täten käyttäisi sopimuk-
seen sisältyviä optiovuosia. 

 Lisäksi kunnanhallitus päättää, että mikäli irtaantuminen sairaanhoitopiirin 
hankintayhteistyöstä onnistuu, kunta hankkii jatkossa elintarvikkeet liitty-
mällä KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen aikavälille 1.11.2018–
31.1.2020 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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212 § 
Välitystuotteiden kilpailuttaminen 
Dnro 124/15.8.2018 

Kotitalousopetus ja päivähoito ovat ostaneet välitystuotteet ja aamu- ja vä-
lipalatuotteet paikallisista vähittäiskaupoista. Haasteena päivähoidolle on 
ollut koulujen loma-aika, jolloin vähittäiskauppa ei ole toteuttanut kuljetus-
ta. Kotipalvelun asiakkaille kotihoito on käynyt tarpeen mukaan kaupassa. 

Damico Oy on laatinut kauppapalveluista tarjouspyynnön, jossa on huomi-
oitu paitsi päivähoidon ja kotitalousopetuksen, myös sote-kohteiden ja ko-
tipalvelun tarpeet. Tarkoituksena on, että vähittäiskauppa toimittaa jatkos-
sa ympäri vuoden terveyskeskukseen, Ojusniittyyn, Marjapaikkaan ja päi-
vähoidon kohteisiin välitystuotteet keräily- ja logistiikkamaksua vastaan. 
Tuotehinnat ovat vähittäiskaupan normaalihinnoittelun mukaiset. Kotihoi-
don työpanosta vapautetaan hoitotyöhön ikäihmisten kauppakassipalvelul-
la. Kysymyksessä on yhden vuoden kestoinen pilottikokeilu. 

Uuteen keskuskeittiöön ei ole varattu kylmätiloja tällaista elintarvikevälitys-
toimintaa varten. Kilpailutus toteutetaan siten, että palvelu voidaan käyn-
nistää syksyn 2018 aikana. Hankinnan arvioitu kustannus on alle 60 000 
euroa vuodessa ilman ikäihmisten kauppapalvelua. Ikäihmisten kauppa-
palvelun osuutta on mahdotonta ennustaa. Tarkoituksena on, että palvelu-
tuottaja laskuttaa suoraan kutakin asiakasta, kunta ei toimi laskutuksessa 
välikätenä. 

Alustava tarjouspyyntö kauppapalveluista toimitetaan esityslistan oheisma-
teriaalina. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus kilpailuttaa välitystuotteiden kauppapalvelut Damico Oy:n 
laatiman tarjouspyynnön mukaisesti.  

 Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa hallinto-osaston tekemään tarvittaessa 
pieniä tarkennuksia tarjouspyyntöön. 

Päätös Minna Back-Tolonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsittelyn 
ajaksi. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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213 § 
Teknisen osaston varallaolon korvausperiaatteet 
Dnro 118/29.6.2018 

Tekninen lautakunta käsitteli 28.6. teknisen osaston varallaolokäytäntöä. 
Nykyinen käytäntö edellyttää kahden henkilön (kiinteistönhoitajan ja vesi-
laitoksen hoitajan) nimeämistä varallaoloon. Osaamisen lisäämisellä kysei-
sille henkilöille voidaan siirtyä yhden henkilön varallaolojärjestelmään. Li-
säksi käytettävissä olevan henkilöstön määrä kasvaa, joka yksinkertaistaa 
varallaolohenkilöstön nimeämistä ja sijaisuusjärjestelyitä. 

Varallaolohenkilöstön osaamista lisätään työpaikkakoulutuksella päivittäi-
sissä työtehtävissä. Tekninen osasto on suunnitellut koulutuksen tapahtu-
vaksi syys-marraskuun aikana. Vesilaitoksen esimies Jaakko Muotka tekee 
varallaolohenkilöstön osaamisen arvioinnin marraskuun lopulla, koska hän 
on toiminut molempien alojen esimiestehtävissä. Tavoitteet, joihin arviointi 
perustuu, asetetaan elokuun aikana. 

Lisääntynyt ammattitaito ja perustehtävien ammattitaitovaatimus aiheuttaa 
tarpeen tarkistaa varallaolokorvausten perusteet. Työnantaja voi päättää 
annetaanko varallaolokorvaus vapaana vai rahakorvauksena. 

KVTES:n 3.luvun 5§:ssä todetaan, että varallaololla tarkoitetaan sitä, että 
viranhaltijan / työntekijän on oltava tavoitettavissa niin, että hänet voidaan 
tarvittaessa kutsua työhön. Varallaoloksi ei katsota velvollisuutta olla työ-
paikalla työvalmiudessa paitsi silloin, kun viranhaltijalle / työntekijälle on 
annettu lupa olla varalla valintansa mukaan joko työpaikalla tai määrätyin 
ehdoin sen ulkopuolella. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan. Varallaoloajan 
pituus ja varallaolon toistuvuus eivät saa haitata kohtuuttomasti viranhalti-
jan / työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Viranhaltijalla varallaolovelvollisuus 
perustuu sopimukseen tai määräykseen ja työntekijällä sopimukseen. 

Saman pykälän 3 momentissa todetaan varallaolon korvauksesta, että kul-
takin varallaolotunnilta, jona viranhaltija / työntekijä on velvoitettu olemaan 
varalla, maksetaan rahakorvauksena 20–30 % korottamattomasta tuntipal-
kasta tai annetaan vastaava vapaa-aika. Korvausta määrättäessä otetaan 
huomioon varallaolon aiheuttamat rajoitukset viranhaltijalle / työntekijälle 
kuten esimerkiksi liikkumisalueen laajuus ja työpaikalle saapumisen enim-
mäisaika. 

Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle, että: 

– varallaolokorvaus nostetaan 25 %:sta 30 %:iin, laskemalla se yksinker-
taisesta tuntipalkasta 
– varallaolohenkilöstöön nimettyjen henkilöiden tuntipalkkaa nostetaan 1 
eurolla (vastaavasti kuukausipalkkaisten osalta korvauksen laskemista 
erikseen suhteutettuna tuntipalkkaisten korotukseen.) 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy varallaolokorvausten muutokset teknisen lauta-
kunnan esityksen mukaisina 1.12.2018 alkaen. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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214 § 
Linja-autopysäkkikatosten poistaminen 
Dnro 34/2.3.2018 

Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ilmoittanut 23.2. päivätyl-
lä kirjeellä kunnalle poistavansa Ely-keskuksen ylläpitämiä linja-
autopysäkkejä Muoniosta. Poistettavaksi tulee pysäkit, joilta linja-autoon 
nousijoita on alle 20. Osa katoksista on tullut tarpeettomiksi linjaliikenteen 
loppumisen vuoksi. 

Kunta voi halutessaan ottaa alueensa katoksia haltuunsa tai tehdä sopi-
muksen kylätoimikuntien kanssa, jotka ylläpitävät ja hoitavat niitä Lapin 
Ely-keskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kunnan tulee ilmoittaa 
31.8.2018 mennessä, mitkä pysäkkikatokset se haluaa ottaa hoitoonsa ja 
mitä ei. 

Mahdollisesti poistettavat pysäkit sijaitsevat Kangosjärvellä, Kangosjoella, 
Sammakko-ojalla, Pahtosessa, Ylimuoniossa, Kätkäsuvannossa ja Särki-
järvellä. 

Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 5.6. ja esittänyt kunnanhallitukselle, 
ettei kunta ota linja-autopysäkkikatoksia huoltaakseen, jos kyläyhdistykset 
eivät ota vastuuta niiden kunnossapidosta. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, ettei kunta ota linja-autopysäkkikatoksia huoltaak-
seen, jos kyläyhdistykset eivät ota vastuuta niiden kunnossapidosta. 

Muutettu 
ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, ettei kunta ota linja-autopysäkkikatoksia huoltaak-
seen, jos kyläyhdistykset eivät ota vastuuta niiden kunnossapidosta. 

 Kyläyhdistyksiltä saadun kyselyn seurauksena Kangosjärvi ja Kätkäsuvan-
to siirtyvät kyläyhdistyksien hoitoon Ely-keskuksen ohjeistuksen mukaises-
ti. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.  
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215 § 
Metsähallituksen ehdotus Äijäkosken laavun hoitamiseksi 
Dnro 1/2.1.2018 

Metsähallitus on 14.6.2017 päivätyllä kirjeellä esittänyt kunnalle, että Äijä-
kosken näköalapaikalla valtion maa-alueella sijaitsevat ja paikalle johtavat 
rakenteet sekä paikanpäällä sijaitseva laavu ja muut rakenteet siirtyisivät 
Muonion kunnan omistukseen 1.1.2018. 

Äijäkosken näköalapaikan läheisyydessä sijaitsevat huonokuntoiset laavu- 
ja huoltorakenteet. Metsähallituksen Luontopalvelut ehdottaa ensisijaisesti 
alueen rakenteiden hallinnan ja ylläpidon luovuttamista kokonaisuutena 
kunnalle veloituksetta. Toinen vaihtoehto on purkaa tulipaikkarakenteet ja 
jättää tai rakentaa alueelle nykyaikaisen käytön mukainen näköalatasanne 
ja sen läheisyyteen levähdyspaikkapöytä ja istuimet Luontopalvelun hallin-
taan. 

Äijäkosken taukopaikan maa-alueen ja Lapin Ely-keskuksen tiealueen laa-
jennusalueella sijaitsevan näköalarakenteiden maa-alueiden käytöstä ja 
niillä sijaitsevien rakenteiden hallintasiirrosta tulee neuvotella erikseen Ely-
keskuksen ja Metsähallituksen Metsätalous Oy:n kanssa. 

Metsähallitus ehdottaa myös ammattiopisto Lappian kanssa tehtävää kol-
mikantasopimusta, jossa Lappia voisi halutessaan liittää Äijäkosekn laavun 
hallinnan ja hoitamisen kansallispuisto-opaskoulutuksen yhteyteen. 

Metsähallituksen mukaan Äijäkosken näköalapaikan läheisyydessä sijait-
sevat laavu ja huoltorakenteet ovat huonokuntoisia ja vanhanaikaisia ja ne 
vaativat merkittävää huoltoa ja investointeja. 

Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 28.6.2018 ja esittänyt kunnanhalli-
tukselle, että Muonion kunta ei ota Äijäkosken näköalapaikkaa ja laavua 
hoitaakseen eikä alueella sijaitsevia rakenteita omistukseensa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että kunta ottaa Äijäkosken alueen rakenteiden 
hallinnan ja ylläpidon itselleen Metsähallituksen esityksen mukaisena.  

 Teknisen osaston tulee laatia kustannusarvio vuoden 2019 talousarvioon 
rakenteiden kunnostamisesta sekä selvitettävä yhteistyömahdollisuudet 
ammattiopisto Lappian kanssa. 

Muutettu 
ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että kunta ottaa Äijäkosken alueen rakenteiden 
hallinnan ja ylläpidon itselleen Metsähallituksen esityksen mukaisena. 

Teknisen osaston tulee laatia kustannusarvio ja toimintasuunnitelma vuo-
den 2019 talousarvioon yhteistyössä elinkeinolautakunnan kanssa raken-
teiden kunnostamisesta sekä selvitettävä yhteistyömahdollisuudet ammat-
tiopisto Lappian kanssa. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
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216 § 
Sitoumus asuntojen vuokraamiseksi vanhenevalle väestölle 
Dnro 120/1.8.2018 

Kunnanhallituksen 17.10.2016 § 204 käsittelemässä Asuntoja ikääntyville -
selvityksessä kartoitettiin kuntakeskuksen vuokra-asuntojen tarjontaa jul-
kaisemalla yksityisille kiinteistönomistajille kohdistettu tiedustelu se-
nioriasumiseen sopivista vapaista vuokra-asunnoista. Yhteydenottoja pyy-
dettiin myös, mikäli joku olisi kiinnostunut rakentamaan senioreille sopivia 
uusia asuntoja.  

Selvityksen johtopäätöksenä oli mm. että asuntotarpeen vaiheittaiseen 
kasvuun liittyvä ongelma tulisi ratkaista ja realistisin vaihtoehto on, että yk-
sityinen toimija osoittaa 4–6 asuntoa ikääntyvien asunnoiksi. Kunnalla ei 
ole vastaavaa vapaata asuntomäärää tai asunnoiksi peruskorjattavaa tilaa.  
Työryhmä esitti, että lyhyen tähtäimen suunnitelmana kunta hankintalain 
mukaisen menettelyn avulla solmii sopimuksen yksityisen toimijan kanssa 
4–6 ikääntyvälle sopivasta asunnosta, jotka täyttävät ikääntyvien asumisel-
le soveltuvat ehdot. Pitemmällä tähtäimellä arvioidaan, että vuodesta 2025 
alkaen tulisi olla käytössä 20–25 asuntoa enemmän kuin vuonna 2016. 

Palveluasumisen järjestämisen muotoja ja toimijaa selvitetään parhaillaan 
ja sosiaalilautakunta on käsitellyt ikäihmisten asumispalveluiden uudel-
leenjärjestämistä mm. 8.5.2018 kokouksessaan ja kunnanhallitus on luo-
vuttanut 16.11.2016 aloitteen ikääntyvän väestön asumisolojen parantami-
seksi. 

S & T Sieppi Oy on toimittanut 1.8.2018 esityksen, jossa yritys tarjoaa 
vuokrattavaksi 45–53 m2:n asuntoja. Asunnot rakennetaan kunnalta ostet-
tuun rivitalo Kolkkaan ja ne valmistuvat syksyyn 2019 mennessä. Asuntoja 
hallinnoimaan perustetaan asunto-osakeyhtiö, jonka S & T Sieppi Oy omis-
taa. Vuokralle tarjotaan 2–4 asuntoa ja vuokrahinnaksi on neuvoteltu 11,00 
euroa/m2, joka sisältää lämmityksen. Vuokra-ajaksi esitetään kahta vuotta 
asuntojen valmistumisesta ja ehtona olisi vuokranantajan oikeus myydä 
asunnot myös vuokrasopimuksen aikana.  

Vuokra noudattaa kunnan omaa vuokratasoa. 

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Kuntalain ja hallintosäännön 2 §:n mukaan kunnan tarkoituksena on mm. 
tarjota asukkailleen mahdollisuudet turvalliseen elämään järjestämällä kil-
pailukykyiset peruspalvelut. Laissa asunto-olojen kehittämisestä 5 § edelly-
tetään kunnan luovan alueellaan yleiset edellytykset asunto-olojen kehit-
tämiselle.  

Hallintosäännön 44 §:n mukaan hallitus päättää asiat, jotka koskevat kiin-
teän omaisuuden vuokraamista. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus sitoutuu vuokraamaan perustettavalta asunto-osakeyhtiöltä 
tai S & T Sieppi Oy:ltä kaksi 45 m2:n asuntoa kahdeksi vuodeksi asuntojen 
valmistuttua. Vuokra on 11,00 euroa/ m2 sisältäen lämmityksen. Vuok-
ranantajalla on oikeus myydä asunnot vuokrakauden kuluessa noudattaen 
huoneenvuokralakia. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 



Muonion kunta   Esityslista/  14/2018     294  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    20.8.2018 
 
217 § 
Poikkeamishakemus 
Dnro 125/15.8.2018 

Kiinteistön 498–401–76–6 Äkäskero Nature Resort:in omistaja on toimitta-
nut hakemuksen, jolla haetaan lupaa majoituselinkeinon harjoittamista var-
ten rakennettavalle kodalle (115 m2), jossa on keittiötilat ja ruokailumahdol-
lisuus kolmen aiemmin rakennetun mökin asiakkaille. Lisäksi haetaan lu-
paa 200 m2 hallille, jonka alta puretaan pois kerrosalaltaan 84 m2 verstas-
varasto-katos –rakennus. Edellä mainittu lisärakentaminen vaatii poikkea-
misen kunnan rakennusjärjestyksessä sallitusta rakennusoikeudesta 300 
m2 (kohta 4.2). Tontille myönnettäisiin tällöin 689 m2 rakennusoikeutta. Yli-
tys olisi kokonaisuudessaan 389 m2. 
 
Tilalla Äkäskero Nature Resort (7,03 ha) on rakennettu/rakentumassa kol-
me loma-asuntoa (3 x 94,5 m2), lato (24 m2) ja talli (65 m2). Kerrosala on 
yhteensä 375 m2. Hakija on kuullut naapurin. 
 
Hanke sijoittuu Äkäslompolontie 1291, ETRS-TM35FIN N: 7517639.34 E: 
376802.28. 
 
Rakennuspaikasta noin 500 metrin säteellä ei ole muita kuin hakijan omis-
tamalla naapurikiinteistöllä olevat koiratarhan rakennukset. 
 
Tekninen osasto puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä haettuun kohtee-
seen, koska hanke täyttää poikkeamisen edellytykset (MRL 171 §). Tontin 
suuren koon vuoksi, rakentamisen tehokkuusluku e=0,01, ei näin vaikeuta 
mahdollista kaavoitusta. Hakija on lisäksi esittänyt erityisiä syitä poikkea-
misen myöntämiseksi; naapurikiinteistöllä ei ole rakentamispainetta eikä 
kaavoitusta nähdä hankkeen luonne ja ympäristö huomioon ottaen tarpeel-
liseksi.   

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

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

Ehdotus   kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistölle 498–401–76–6 poikkeamisen 
kunnan rakennusjärjestyksessä sallitusta rakennusoikeudesta (kohta 4.2). 
Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen an-
topäivästä.  
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Hakijalta peritään poikkeamisluvasta 487,50 euroa kunnan rakennusval-
vontataksan mukaisesti. Maksussa on huomioitu rakennusvalvontataksan 
kohdan 12.2 mukainen 25 % alennus.  
 
Päätös annetaan 31.8. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta 
antopäivästä lukien. 
 

Päätös   Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Yhteenveto liitteenä nro 26.
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218 § 
Poikkeamishakemus 
Dnro 126/15.8.2018 

Kiinteistöjen 498-401-293-115 RA 44/1 ja 498-401-293-116 RA 44/2 omis-
taja on jättänyt Muonion kuntaan poikkeamislupahakemuksen, jolla hae-
taan lupaa kahden kaavatontin rakennusoikeuden yhdistämiseen, poiketa 
kaavan mukaisesta kerrosluvusta, rakennusoikeudesta ja rakennusten lu-
kumäärästä. Hakemuksen mukaa lupaa haetaan kaksi kerroksiselle höylä-
hirsiselle vapaa-ajan asunnolle, autotallille ja kämpälle; sekä kevyille ra-
kennelmille kodalle ja liiterille.  
 
Hanke sijoittuu Ketuntie 2, koordinaattiin N:7538371 E:24490657. Kunta 
on kuullut naapurit. 
 
Muistutuksessa on kyseenalaistettu rakennusten lukumäärä, rakennusten 
kerrosala, rakennusten hajanainen sijoittelu, päärakennuksen toinen ker-
ros, rakennusten poikkeavuus ympäristöstä, sekä hakijoiden yhdenmukai-
nen kohtelu. Alueelle on kuitenkin jo rakentunut useampia toisistaan sel-
västi poikkeavia kaksi kerroksisia rakennuksia useampine talousrakennuk-
sineen, joten ei voida katsoa, että tämä hanke poikkeaisi jo rakennetusta 
ympäristöstä. 
 
Kaavan mukaista asuinrakennuksen rakennusoikeutta katsotaan kulutta-
van asuinrakennuksen 168 m2 ja kämpän 16 m2 yhteensä 184 m2. Kaavan 
mukainen rakennusoikeus on 80+80 m2, eli ylitystä on 24 m2 15 %. Ra-
kennustehokkuusluku on tällöin e=0,06.  
 
”Sellaista autokatoksen ja muun kylmän tilan yhteenlaskettua pinta-alaa, 
jota ei lueta rakennusoikeudeksi saa kullakin rakennuspaikalla olla enin-
tään puolet asuinrakennuksen toteutetusta kerrosalasta.” Kylmien tilojen 
yhteenlaskettu pinta-ala saa siis olla 84 m2. Autotallin, kodan ja liiterin yh-
teenlaskettu pinta-ala on 82 m2, ja ne katsotaan kuuluvan kylmiin tiloihin, 
eivätkä ne kuluta Oloksen asemakaavassa merkittyä rakennusoikeutta. 
Kaikki rakennukset yhteenlaskettunakaan rakennustehokkuusluku ei ole 
kuin e=0,09.  
 
Tekninen osasto puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä haettuun kohtee-
seen, koska hanke täyttää poikkeamisen edellytykset (MRL 171 §). Poik-
keamisella ei osoiteta kuin 24 m2 lisää rakennusoikeutta. Ympäristön ra-
kentaminen huomioiden kaksi kerroksinen vapaa-ajan asunto talousraken-
nuksineen, ei poikkea ympäristöstä merkittävästi. Kahden tontin yhdistämi-
sellä myös säästetään luontoa, kun ei talousrakennuksia ja piha-alueita ei 
tarvitse tehdä kuin yhden päärakennuksen tarpeisiin. 
 

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

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

 
Ehdotus   kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää että kiinteistöillä 498-401-293-115 ja 498-401-293-
116 sallitaan poikkeaminen Oloksen asemakaavan tonttijaosta, kerroslu-
vusta, rakennusalueen rajasta, rakennusoikeudesta ja rakennusten luku-
määrästä (MRL 58.1 §, rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa). 
Päätöksestä hakijalta peritään 650 euroa ja naapurien kuulemisesta 45 eu-
roa/naapuri kunnan rakennusvalvontataksan mukaisesti.  
 
Päätös annetaan 31.8. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta 
antopäivästä lukien. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Yhteenveto liittenä nro 27. 
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219 § 
Kunnanhallituksen otto-oikeus 
 

Sivistysosastolta on 9.8. saatu kopio 6.8. pidetyn sivistyslautakunnan ko-
kouksen pöytäkirjasta. Lautakunta valitsi kokouksessaan henkilöt erityis-
opettajan, perusopetuksen rehtorin, esiopetuksen tuntiopettajan ja osa-
aikaisen lastenhoitajan tehtäviin toistaiseksi. Lautakunta hyväksyi lukion 
aikuiskoulutuksen opetussuunnitelman, päätti ettei kansalaisopistossa laa-
dita taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman pe-
rusteiden 2017 mukaista opetussuunnitelmaa, korjasi päivämäärävirheen, 
myönsi liikunta-avustukset, käsitteli talouden ja toiminnan toteutumisen 
ajalta 1.1.-31.7, myönsi varhaiskasvatusjohtajalle virkavapaata ja nimitti 
lastentarhanopettajan hoitamaan varhaiskasvatusjohtajan tehtävää ajalle 
8.8.2018-7.2.2019, korjasi kirjoitusvirheen ja valitsi määräaikaisen luokan-
opettajan ajalle 1.9.2018-2.6.2019. 
 
Määräaikaisen luokanopettajan valintapäätös sisältää menettelyvirheitä, 
joiden vuoksi kunnanjohtaja esittää hallitukselle otto-oikeuden käyttämistä 
sivistyslautakunnan kokouksen 101 §:ään seuraavin perustein: 

 
– lautakunta ei ole valinnut esteellisyyden vuoksi poistuneen pöytäkirjanpi-
täjän tilalle pöytäkirjanpitäjää kyseisen asian käsittelyn ajaksi 
– hallintosäännön 25 §:n mukaan sivistystoimenjohtaja valitsee määräai-
kaiset opettajat 
– hallintosäännön 26 §:n mukaan tilanteessa, jossa haettavana olleeseen 
virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen al-
kamista eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden vir-
kaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa 
olevan edelleen voimassa 
– lisäksi tehtävä ei ole ollut uudelleen julkisesti haettavana kunnan yleisen 
käytännön mukaisesti. 

 
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 alemmal-
la viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. 
Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty 
päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa 
päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus käyttää kuntalain mukaista otto-oikeuttaan sivistyslauta-
kunnan 6.8. kokouksen 101 §:ään. Kunnanhallitus kumoaa tehdyn päätök-
sen edellä mainituin perustein ja ilmoittaa sivistysosastolle, että osasto voi 
aloittaa uuden hakuprosessin määräaikaisen luokanopettajan viran täyttä-
miseksi. 
 
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan muihin sivistyslautakunnan viimei-
simmän kokouksen päätöksiin. 

 
Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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220 § 
Täyttölupa henkilökohtaisen avustajan sijaisuuteen 
Dnro 122/21.5.2018 
 

Kunnanvaltuuston 24.11.2014 hyväksymässä ja 14.12.2015 tarkistamassa 
talouden tasapainottamissuunnitelmassa on eräitä yleisiä periaatteita. 
Henkilöstöasioihin sisältyy virkojen ja toimien täyttämiseen ja yli kolmen 
kuukauden mittaisiin sijaisuuksiin tarvittava kunnanhallituksen lupa. Suun-
nitelmassa todetaan, että taseen alijäämän kattamistavoitteen saavuttami-
seksi käyttötalousmenoja tulee karsia ja mikäli talousarviossa ei pysytä, 
kunta varautuu lomauttamaan henkilöstön kahden viikon ajaksi. 
 
Sivistystoimenjohtaja on 10.8. saapuneella kirjeellä anonut kunnanhallituk-
selta lupaa julistaa haettavaksi ja täyttää henkilökohtaisen avustajan sijai-
suuden ajalle 10.9.2018–24.7.2019. 

 
Talousarvioon on varattu määräraha tehtävään. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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221 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 

Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen, muun muassa: 

– Elinkeinon työnkuvien suunnitellut muutokset 
– Teknisen osaston työjärjestelyjen suunnitellut muutokset liittyen hyvin-
vointikeskuksen paikallisvalvontaan 
– Työajan seurannassa liukuma toteutetaan KVTES:n mukaisesti 
– Henkilöstökoordinaattorin tehtävän palkantarkistus 6kk koeajan jälkeen 
ja hallituksen suhtautuminen ostopalvelun hintaan 
– Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kokous 21.8. 
– 27.8. valtuuston kokous, jonka jälkeen tulevaisuuden tutkija Mika Aalto-
nen puhuu aiheesta: Hyvinvoinnin olosuhteet tulevaisuuden Muoniossa 
– Ässä-kentän avajaiset 28.8., työsuojelutarkastus 11.9., kuntamarkkinat 
12.–13.9. 
– Kunnanjohtaja lomalla syksyn aikana 21.11.–23.11 ja 26.11. 
– Kunnanjohtajan talviloma 2019 viikoilla 9-10 

 

Päätös Hallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 

222 § 
Muut asiat 

Kunnanhallitus keskusteli lisäksi: 

– Nettisivujen toiminnasta 
– Uimahallin tilanteesta  
– Ratsutien sillasta, mahdollisesta hidasteesta Puthaanrannantielle ja lii-
kenneympyrästä VT21:n ja Rovaniementien risteykseen 
– keskuskeittiön toiminnan siirtymisestä sekä sen vaikutuksista vuodeosas-
toon 
– Tonttien ostotarjouksista 
– Kalakirjaston avajaisista 

 

 

223 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  Valitusosoitus liitteenä nro 28.
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 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 20.8.2018  28 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 195–198, 202–205, 207–210, 212, 219–223 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  199–201, 206, 211, 213–216 
 

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  199–201, 206, 211, 213–216 
 

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 

217-218 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika  päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
    

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi    

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. 

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 

tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/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 se-

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

kamisen 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 oi-

kaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan vii-

meinen 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 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki 

1455/2015). Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1)
 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  

 


