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Aika
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Paikka

kunnantalon valtuustosali

Läsnä

Anne-Mari Keimiöniemi
Petteri Hirsikangas
Manu Friman
Minna Back-Tolonen
Jukka Korhonen
Anneli Kuortti
Heikki Pöyskö

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
”
jäsen (149-174 §)
”
”
”

Hannaleena Huhtamäki
Kosti Hietala
Sakari Silén
Lasse Peltonen
Matti Pinola
Merja Hietala

valtuuston puheenjohtaja
”
varapuheenjohtaja
”
”
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintosuunnittelija, pöytäkirjanpitäjä
taloussihteeri (149 §)

Poissa

-

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

todettiin (147 §)

Asiat

147–174 §

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Anne-Mari Keimiöniemi
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

ma 17.6.2019, kunnantalo

Manu Friman
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Matti Pinola
pöytäkirjanpitäjä

Petteri Hirsikangas

Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille ti 18.6.2019.

Matti Pinola
pöytäkirjanpitäjä
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147 §
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. Voimassa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä
koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä (90 §).
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mahdollisuuksien 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 kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 §)
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin
asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään.
Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushenkilön 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 koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laaditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan
kunnan verkkosivuilla.
Kokouskutsu on toimitettu 3.6.2019 ja esityslista 6.6.2019 sähköisesti.
Pj.

Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
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148 §
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 tarkastetaan 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 Manu Frimanin ja Petteri Hirsikankaan.
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149 §
Talouden toteutuma 1.1.–30.4.2019
Taloussihteeri on tehnyt laskelmat talousarvion toteutumisesta aikavälillä
1.1.–30.4.2019. Toteutumisprosentin tulisi olla tammi-huhtikuun osalta noin
33,4 % toimintakatteen tasaisen toteutumisen mukaan.
Laskelmissa on tarkasteltu tuloslaskelman ja rahoituslaskelman toteutumista sekä käyttötalouden ja investointien toteutumista sitovilla tasoilla.
Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteutumisprosentti on 33,1 %.
Talousarvioon verrattaessa toimintakulut ovat toteutuneet 32,0 % ja
toimintatuotot 26,2 %.
Lautakuntatasolla tarkasteltuna toimintakate nettona on toteutunut seuraavasti:









keskusvaalilautakunta
tarkastuslautakunta
kunnanhallitus
maaseutulautakunta
elinkeinolautakunta
sosiaalilautakunta
sivistyslautakunta
tekninen lautakunta

13,0 %
38,6 %
36,0 %
180,0 %
46,1 %
32,1 %
31,5 %
39,3 %

(menot 31,9 %, tulot 25,3 %)
(menot 27,9 %, tulot 0,0 %)
(menot 30,2 %, tulot 13,9 %)

(menot 28,6 %, tulot 18,3 %).

Investointeihin on 30.4. mennessä käytetty 93 310 euroa, joka on noin 3,7
% vuoden 2019 hyväksytystä investointibudjetista. Uuden rivitalon rakentamiseen on budjetoitu 1,6 miljoonaa euroa. Toteutuneista investoinneista
38 340 euroa on vuoden 2018 laskutuksen korjausta Kuntarahoitukselle
lähetetystä leasinglaskusta.
Verotuloja on arvioitu vuonna 2019 kertyvän 9,0 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä kunnalle on tilitetty tuloarviosta 33,2 %, mikä on hieman
ennakoitua parempi, kun ottaa huomioon, että kiinteistöverot tilitetään
vasta syksyllä. Edelliseen vuoteen verrattuna verotuloja on tullut kuitenkin
14 000 euroa vähemmän. Kunnallisveron toteuma on 36,5 % ja yhteisöverotulo 44,5 %.
Valtionosuuksista, joita talousarvioon on merkitty noin 9,1 milj. euroa, oli
huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 33,3 % ja noin 52 500 euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.
Talousarviossa on varauduttu 1,5 milj. euron pitkäaikaisen lainan nostoon.
Lainan nostoon on varauduttu, mikäli uuden rivitalon rakentamishankkeen
rahoitus toteutetaan oman taseen kautta otetulla lainarahalla. Ensimmäisen neljän kuukauden aikana uutta pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole
nostettu ja vanhoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti 408 000 euroa.
Kuntarahoituksen kuntatodistusta on nostettu 400 000 euroa lisää vuodenvaihteen jälkeen ja sitä on nyt yhteensä 3,3 miljoonaa euroa.
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Vuosikate on talousarvioon verrattuna hieman huonompi johtuen pääosin
vielä toteutumatta olevista käyttötalouden tuloista ja edelliseen vuoteen
verrattuna noin 205 600 euroa huonompi. Poistoja ei ole vielä kirjattu,
mutta neljän kuukauden poistot huomioiden tilikauden tulos on noin 35 000
euroa ylijäämäinen.
Laskelmista toimitetaan kopio esityslistan ohessa.
Ehdotus

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

Päätös

Taloussihteeri Merja Hietala selosti hallitukselle talousarvion toteutumisesta vuoden 2019 tammi-huhtikuun osalta. Hietala poistui ennen päätöksentekoa.
Minna Back-Tolonen saapui kokoukseen taloussihteerin selostuksen aikana.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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150 §
Ero sivistyslautakunnan varajäsenyydestä
Dnro 111/2.6.2019
Tuomas Liikavainio on 2.6.2019 saapuneella sähköpostilla anonut eroa sivistyslautakunnan varajäsenyydestä. Perusteluna Liikavainio on esittänyt
toimintansa kunnan henkilöstön työterveyslääkärinä, mikä aiheuttaa esteellisyyksiä päätöksenteossa käsiteltäessä henkilöstöasioita.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee Tuomas Liikavainion
eroanomuksen tiedoksi ja myöntää hänelle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Manu Friman

Petteri Hirsikangas
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151 §
Ero kunnan edustajuudesta Tornionlaakson Neuvostossa
Dnro 92/7.5.2019
Petri Sinikumpu on 7.5.2019 saapuneella sähköpostilla anonut eroa kunnan edustajuudesta Tornionlaakson Neuvostossa. Perusteluna Sinikumpu
on todennut, ettei töidensä vuoksi voi ottaa useampia päiviä vapaaksi tehtävän hoitamista varten.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee Petri Sinikummun
eroanomuksen tiedoksi ja myöntää hänelle eron kunnan edustajuudesta
Tornionlaakson Neuvostossa.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Manu Friman

Petteri Hirsikangas
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152 §
Varajäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan
Myöntäessään eron Tuomas Liikavainiolle sivistyslautakunnan varajäsenyydestä valtuuston tulee valita uusi varajäsen sivistyslautakuntaan
Valtuusto on valinnut sivistyslautakunnan aiemmin seuraavasti:
jäsen
Petri Sinikumpu
Mikael Heikkilä
Aki Jauhojärvi
Emma Lehtonen
Markku Rauhala
Katriina Sieppi
Johanna Jäntti

varajäsen
Raimo Alaoja
Tuomas Liikavainio
Hekla Muotka
Maria Roimaa
Elina Korhonen
Kari Malila
Matti Myllykangas

Sinikumpu toimii puheenjohtajana ja Heikkilä varapuheenjohtajana.
Lainsäädäntö
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyyteen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnan säännöt
Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lautakuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien määrästä.
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Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toimikaudekseen varajäsenen sivistyslautakuntaan.
Valinnassa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Manu Friman

Petteri Hirsikangas
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153 §
Edustajan valitseminen Tornionlaakson Neuvostoon
Myöntäessään eron Petri Sinikummulle kunnan edustajuudesta Tornionlaakson Neuvostossa valtuuston tulee valita uusi edustaja Tornionlaakson
Neuvostoon.
Valtuusto valitsi edustajat Tornionlaakson Neuvostoon 15.6.2017 seuraavasti:
edustaja
Juha Niemelä
Petri Sinikumpu

varaedustaja
Sakari Silén
Aki Jauhojärvi

Tornionlaakson Neuvosto on yhteistyö- ja edunvalvontaelin, jonka tehtävänä on edistää Tornionlaakson kuntien, elinkeinoelämän, yritysten, järjestöjen ja kansalaisten keskinäistä ja kansainvälistä yhteistyötä huolehtimalla
alueen edunvalvonnasta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperinnön säilyttämisestä.
Johtosäännön mukaan jäsenkunnat nimeävät kunnalliseksi vaalikaudeksi
edustajansa ja henkilökohtaiset varaedustajat. Muonion kunnan tulee valita
kaksi edustajaa ja saman verran varaedustajia.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toimikaudekseen edustajan Tornionlaakson Neuvostoon.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Manu Friman

Petteri Hirsikangas
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154 §
Poikkeamishakemus grillikatoksen ja puuliiterin rakentamiseen
Dnro 91/7.5.2019
Kiinteistö
Kiinteistötunnus
Tilan nimi ja rekisterinumero
Kiinteistön pinta-ala
Osoite
Osuus tilasta
Kaavatilanne

498-401-121-12
Kuusimutka 121:12
2 830 m2
Matinniementie 80
koko tila
Oikeusvaikutteinen yleiskaava

Toimenpide
Haetaan poikkeuslupaa rakennusoikeuden ylittämiseen talousrakennusten
osalta. Rakennetaan grillikatos 9 m² ja puuliiteri 12 m² vapaa-ajan asunnon
yhteyteen.
Rakennusoikeus on käytetty vapaa-ajan asunnon ja autokatos/autotallirakennuksien rakentamisessa kokonaan. Mökkeilyyn liittyy hyvin saumattomasti ruuan valmistus ja grillaus ulkosalla ja tulemme useasti paikan päälle
suurella porukalla. Puuvarasto tarvitaan polttopuiden säilytykseen.
Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat
Jerisjärven eteläpuolen rantakaava kortteli 2, rakennuspaikka 3, rakennusoikeus 100 + 30, loma-asunto ja talousrakennukset.
Hakemuksen liitteet
- Selvitys rakennuspaikan omistus-ja hallintaoikeudesta (26.2.2018)
- Muu rakennuspaikan liite (26.2.2018)
- Pääpiirustukset (26.2.2018)
- Asemapiirros (1.9.2018)
- Selvitys naapurien kuulemisesta (12.3.2018)
Asian käsittely
Vireilletulo 26.2.2018
Kuuleminen
Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 §:n mukaisesti. (27.2.2019)
Päätösehdotus
Hakemukseen suostutaan, koska hanke:
1.ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Esityslista/
Pöytäkirja

9/2019

229

10.6.2019

2.ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamista;
3.ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan
aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia.
Hakijan on suoritettava päätöksestä rakennusvalvonnan taksan11.2 §:n
mukainen maksu 650,00 euroa.
Poikkeamislupa on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta.
Tänä aikana on haettava poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennus- tai toimenpidelupaa, tai muuta päätöstä.
Perustelut
1. Hakemuksen sisältö ja kaavoitustilanne
Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.
Kysymyksessä on grillikodan 9 m² ja puuliiterin 12 m² rakentaminen Jerisjärven eteläpuolen rantakaava-alueelle, kaavamerkintä RA, rakennusoikeus 100 m² loma-asunnolle ja 30 m² talousrakennuksille. Tontilla on ennestään kerrosalaltaan 101 m² loma-asunto ja 30 m² autotalli/varastorakennus.
Tontti on hakijan hallitsema Kuusimutka kiinteistötunnus 498-401-121-12
tila, noin 830 m².
Maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).
2. Poikkeamisen tarve
Hakemuksen hyväksyminen tarkoittaa uuden grillikodan ja puuliiterin, yhteensä 21 m² rakentamista hakijan tilan alueelle jossa ovat ennestään
loma-asunto 101 m² ja autotallivarasto 30 m², yhteensä 131 m². Talousrakennusten rakennusoikeus ylittyy siten 21 m².
Rakentaminen on suunniteltu toteutuvaksi maankäyttö- ja rakennuslain 58
§:ssä tarkoitetulle ranta-asemakaava-alueelle, jonka kaavan mukainen rakennusoikeus käsittää loma-asunnon 100 m², sekä talousrakennukset rakennukset 30 m².
Rakennusoikeuden ylitys on 21 m², eli 70 % kaavan mukaisesta talousrakennusten rakennusoikeudesta. Tontin koko rakennusoikeudesta ylitys tulee olemaan noin 17 %.
Alueen kaavoitustilanteesta johtuen hankkeen toteuttamiseen tarvitaan
poikkeamislupa edellä mainitussa lainkohdassa säädetystä kiellosta.
3. Emätilatarkastelu
Emätilatarkastelu on tehty ranta-asemakaavoituksen yhteydessä.
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Luvan myöntämistä puoltavat rakennuspaikalle muodostuva kokonaiskerrosalan suhteellisesti vähäinen ylitys, suunniteltu rakennusten käyttötarkoitus ja sijoittaminen tontille. Kun otetaan huomioon edellä kuvatut asiat, ei
luvan myöntämiselle ole estettä.
(Valmistelija Erkki Yrjänheikki 040 867 8915)
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan laatiman esityksen poikkeamislupaan suostumisesta kiinteistölle 498-401-121-12.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.6.2019.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Yhteenveto liitteenä nro 20.
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155 §
Poikkeamishakemus loma-asunnon rakentamiseksi
Dnro 100/17.5.2019
Kiinteistö
Kiinteistötunnus
Tilan nimi ja rekisterinumero
Kiinteistön pinta-ala
Osoite
Osuus tilasta
Kaavatilanne

498-404-12-64
Kutuvaara 12:64
41 586 m2
Römperintie 114
koko tila
Maakuntakaava

Toimenpide
Loma-asunto, rantasauna ja puucee/varasto.
Kesämökki, rakennetaan puolitoistakerroksinen hirsimökki, parvikerros varastotilana, kantovesi, ei sähköä.
Poikkeuslupaa haetaan rantarakentamiseen alueella, jossa ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, eikä alueella ole asemakaavaa.
Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa eikä asemakaavaa.
Hakemuksen liitteet
- Asemapiirros (23.4.2019)
- Muu tiedottaminen liite (3.1.2019)
Asian käsittely
Vireilletulo 3.1.2019
Päätösehdotus
Hakemukseen ei suostuta.
Perustelut

1. Hakemuksen sisältö ja kaavoitustilanne
Suunniteltu rakennuspaikka on noin 3820 m² määräala Kutuvaara RN:o
12:64 tilasta rajoittuu 66 metrin matkalta Sieppijärveen. Hakemus koskee
loma-asunnon 36 m², rantasaunan 9 m² ja puucee/varaston 8 m² rakentamista ennestään rakentamattomalle rakennuspaikalle Sieppijärven rantaan.
Maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). Alue
sisältyy myös matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Alueen läheisyydessä
on myös kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittäviä teitä tai reittejä.
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2. Poikkeamisen tarve
Hakemuksen hyväksyminen tarkoittaa uuden rakennuspaikan muodostumista hakijan omistamalle tilalle Sieppijärven rantaan MRL 72.2 §:ssä tarkoitetulle ranta-alueella. Alueen kaavoitustilanteesta johtuen hankkeen toteuttamiseen tarvitaan poikkeamislupa edellä mainitussa lainkohdassa
säädetystä kiellosta.
3. Emätilatarkastelu
Poikkeamislupamenettelyn mukaisessa emäkiinteistötarkastelussa hakijatila palautuu 29.1.1966 muodostettuun tilaan kiinteistötunnus 47-403-12-9.
Hakijan omistama Kutuvaara niminen tila kiinteistötunnus 498-404-12-64
on erotettu emätilasta 7.11.2002. Emätilalla Sieppijärven rantaan rajoittuu
5 lohkotilaa. Siepin jakokunnan yhteisalueen 498-404-878-1 takana on 3
lohkotilaa. Keräsjoen rannassa on 1 emätilaan kuuluva rakentamaton lohkotila. Ylempänä rinteessä on 2 emätilaan kuuluvaa lohkotilaa. Emätilalla
on siten yhteensä 11 lohkotilaa ja näistä 5 on rakennettuja.
Emätilan rantaviivan luonnollinen pituus Sieppijärven rannassa on 386 m ja
järvestä laskevan Keräsjoen varressa 110 m. Poikkeamisessa vakiintuneen menettelyn mukaisesti rantaviivaa on muunnettu kapeilla vesistöosuuksilla vastaamaan alueen todellisia rakentamismahdollisuuksia: yli 300
m leveää osuutta 338 m, josta tulee muunnettua rantaviivaa 386 m. Keräsjoen varressa on 110 m rantaviivaa kapealla jokiosuudella, josta otetaan
huomioon ¼, eli 28 m. Yhteensä mitoitusrantaviivaa on siten 414 m.
Hakemuksen tarkoittama rakentamistehokkuus on siten 27 rakennuspaikkaan mitoitusrantakilometrillä.
Suunniteltu hanke sijaitsee Kyrön rekisterikylässä Sieppijärven länsirannan
ranta-alueella, jonka loma-asutusta on alettu rakentamaan jo 1960 –luvulla.
Alueelle on vuosikymmenten aikana muodostunut kylämäinen loma- ja
matkailualue, jonka merkittävämpi kehittäminen vaatii alueen kaavoittamisen.
Hanke sijoittuu rantajaksolle, jonka suunnittelutarve on pääosin loma-asutuksesta johtuvaa. Alueella ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan
käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Viereisiin emätiloihin kuuluville tiloille sekä etelä-, että pohjoispuolella on
ollut vireillä aikaisemmin useampia poikkeamislupahakemuksia, joihin Lapin ympäristökeskus on tehnyt kielteisen päätöksen.
Kun otetaan huomioon emätiloille jo myönnetty rakennusoikeus, muodostunut tilajaotus, maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus ja alueen
rakentamispaine sekä ympäristökeskuksen aiemmin naapuriemätiloille tekemät hylkäävät poikkeamispäätökset, tarkoittaa tämä sitä, että rakennusoikeuden osoittaminen suunnitellulle rakennuspaikalle kyseessä olevalle
tilalle ja koko emätilalle tulisi perustua yksityiskohtaiseen maankäytön
suunnitteluun maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n tarkoittamalla oikeusvaikutteisella yleiskaavalla tai ranta-asemakaavalla. Kaavoituksen avulla
muun muassa vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet, alueen virkistystarpeet ja rakentamiskelpoisuus, maisema-arvot, vesiensuojelu, sekä

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Esityslista/
Pöytäkirja

9/2019

233

10.6.2019

riittävät yhtenäiset rakentamattomat ranta-alueet tulisivat huomioitua. Yksittäisin poikkeamispäätöksin tarkoitusta ei voida tässä tapauksessa saavuttaa.
Näissä oloissa hakemuksen tarkoittaman rakentamisen on katsottava tuottavan haittaa kaavoitukselle ja alueidenkäytön muulle järjestämiselle. Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi ei voida katsoa esitetyn erityisiä syitä.
(Valmistelija Erkki Yrjänheikki 040 867 8915)
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ei myönnä kiinteistölle 498-404-12-64 haettua poikkeamista
valmistelijan päätösehdotuksessa esittämiin perusteluihin viitaten.
Hylkäävästä päätöksestä hakijalta peritään rakennusvalvonnan taksan
11.2 §:n mukainen maksu 325,00 euroa.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.6.2019.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Yhteenveto liitteenä nro 21.
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156 §
Kutunivan ranta-asemakaava
Dnro 86/30.4.2019
Johannes Jutila FCG Oy:stä on toimittanut 30.4.2019 päivätyn osallistumis- ja arviontisuunnitelman, jotta yksityisessä omistuksessa oleville määräaloille käynnistettäisiin asemakaavan laadinta. Tarkoituksena on laatia
ranta-asemakaava Jerisjärvelle Kutunivan alueelle ja sillä on tarkoitus järjestellä lomarakentamista ja mahdollista pysyvää rakentamista.
Suunnittelualue sijoittuu Törmäslompolon ranta-alueelle, jolla on voimassa
Jerisjärvi-Äkäsjärvi osayleiskaava ja Tunturi-Lapin maakuntakaava, mutta
alueella ei ole asemakaavaa. Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavassa
matkailun vetovoima-alueella (mv 8411), Oloksen matkailukeskuksen alueella (RM 1408) sekä maa- ja metsätalousalueella (M). Osayleiskaavassa
se on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantavyöhykkeellä (M-1). Suunnittelualueelle on osoitettu kaksi arvokasta rakennuskohdetta ja/tai pihapiiriä, Kivelä (sr 5) ja sodalta säästynyt yksittäinen 1800-luvulta oleva rakennus (sr/21).
Osallistumis- ja ariviointisuunnitelmassa (OAS) on selostettu mm. suunnittelutilanne, kaavoitustyön tavoite, osalliset ja tiedottamien, arvioitavat vaikutukset ja aikataulu. Tavoitteena on, että kaava saadaan valtuuston käsittelyyn loppuvuodesta 2019.
Osallisiksi on merkitty viranomaiset ja maanomistajat sekä eräät yhteisöt.
Viranomaisina mainitaan Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin pelastuslaitos ja Museovirasto.
Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta
omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava
yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle suunnitelma osallistumis- ja
arviointimenettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan
alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan tulee toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja 74 §)
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalliset
ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus päättää ranta-asemakaavan laatimisen ottamisesta kunnan tehtäväksi. Kaavan hyväksyy valtuusto.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (30.4.2019) toimitetaan esityslistan
ohessa.
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Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee Kutunivan ranta-asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman tiedoksi ja käynnistää ranta-asemakaavan laadinnan.
Alueen ranta-asemakaavoitus saatetaan vireille ja asetetaan nähtäville
osallistumis- ja arviointisuunnitelman teknisten korjausten jälkeen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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158 §
Maa-alueen myynti
Dnro 117/7.5.2019
Tekniselle osastolle on toimitettu ostotarjous vanhalla urheilukentällä sijaitsevasta tontista. Kyseessä on tontti nro 2 alueelle laaditusta suunnitelmasta ja sen pinta-ala on 1 579 m2. Palstoitussuunnitelmassa tontille on
merkitty 200 m2 rakennusoikeutta.
Kunnanvaltuusto tarkisti 1.4.2019 § 17 kirkonkylällä sijaitsevien myytävien
tonttien hintoja ja päätti urheilukentällä olevan suunnitelman mukaisten
tonttien hinnaksi 30 euroa rakennusoikeusneliömetriltä.
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää omaisuuden myynnistä,
kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset periaatteet.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myydä urheilukentältä tontin nro 2 valtuuston päättämään hintaan 30 euroa/rak.oik m2 (6 000,00 euroa).
Kauppakirjassa käytetään soveltuvin osin ehtoja, jotka valtuusto on hyväksynyt Tuomaanpalon asemakaava-alueen osalta. Ehdot sisältävät mm. rakentamisvelvoitteen, ehdot jälleenmyynnistä ja kaupan purkamisesta.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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159 §
Maanvuokrasopimus yleisen alueen käyttöön uimarannaksi
Dnro 109/29.5.2019
Kuntakeskuksen alueella uimarantana on toiminut Lahenrannantien varrella asemakaavan VP-alueella sijaitseva Jerisjoen ranta, mutta käytöstä
tähän tarkoitukseen ei ole käytettävissä sopimuksia.
Maanomistaja on toimittanut kuntaan 16.4.2018 esityksen sopimuksen tekemisestä ranta-alueen käyttämisestä yleisenä uimaranta- ja virkistysalueena. Samalla on esitetty, että kartoitetaan tarvittavia perusparannuksia,
kunnostustarpeita, kulkuoikeuksia sekä pysäköinti- ja veneensäilytyspaikkoja. Lisäksi tulisi ottaa huomioon rannan puhtaanapito ja ruohonleikkaus.
Tekninen johtaja on neuvotellut maanomistajan edustajan kanssa kiinteistön 498-401–10–39 (n. 4 500 m2) vuokraamisesta kunnalle osaksi suunniteltua uimaranta-aluetta. Tekninen johtaja on 5.6.2019 toimittanut
14.10.2018 päivätyn esityksen uimaranta-alueen kehittämiseksi.
Hallintosäännön 44 §:n mukaan hallitus päättää asiat, jotka koskevat kiinteän omaisuuden vuokraamista.
Kiinteistön sijainnin osoittava kartta ja 14.10.2018 päivätty esitys uimaranta-alueen kehittämissuunnitelmaksi toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kiinteistön 498–401–10–39 (n. 4 500 m2)
vuokraamisen kunnalle uimaranta-alueeksi. Vuokran määrä on 300 euroa
(0,067 euroa/m2) vuodessa 1.7.2019 alkaen, vuokra-aika 40 vuotta ja
vuokran tarkistus vuosittain sidotaan indeksiin.
Kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtajan tekemään mahdolliset tekniset
tarkistukset tulevaan maanvuokrasopimukseen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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160 §
Maanvuokrasopimus yleisen alueen käyttöön uimarannaksi
Dnro 109/29.5.2019
Kuntakeskuksen alueella uimarantana on toiminut Lahenrannantien varrella asemakaavan VP-alueella sijaitseva Jerisjoen ranta, mutta käytöstä
tähän tarkoitukseen ei ole käytettävissä sopimuksia.
Tekninen johtaja on neuvotellut maanomistajan kanssa kiinteistön 498401–10–4 (n. 360 m2) vuokraamisesta kunnalle osaksi suunniteltua uimaranta-aluetta. Tekninen johtaja on 5.6.2019 toimittanut 14.10.2018 päivätyn esityksen uimaranta-alueen kehittämiseksi.
Hallintosäännön 44 §:n mukaan hallitus päättää asiat, jotka koskevat kiinteän omaisuuden vuokraamista.
Kiinteistön sijainnin osoittava kartta ja 14.10.2018 päivätty esitys uimaranta-alueen kehittämissuunnitelmaksi toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kiinteistön 498-401–10–4 (n. 360 m2)
vuokraamisen kunnalle uimaranta-alueeksi. Vuokran määrä on 24 euroa
(0,067 euroa/m2) vuodessa 1.7.2019 alkaen, vuokra-aika 40 vuotta ja
vuokran tarkistus vuosittain sidotaan indeksiin.
Kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtajan tekemään mahdolliset tekniset
tarkistukset tulevaan maanvuokrasopimukseen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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161 §
Aloite koirapuiston rakentamiseksi
Dnro 37/9.3.2018
Kuntaan on 9.3.2018 toimitettu 22 henkilön (18 kuntalaista) allekirjoittama
aloite koirapuiston rakentamiseksi Muonioon.
Aloitteessa esitetään, että kunta varaisi paikan ja hankkisi aitatarvikkeet,
jonka jälkeen koiraharrastajat rakentaisivat aitauksen talkootyönä. Aloitteessa on esitetty sijaintipaikaksi Ratsutien varrella olevan hiekkakuopan
ympäristöä. Koirapuistolle esitetään varattavaksi vähintään 5 000 m2 maaaluetta.
Aloite toimitettiin teknisen osaston valmisteltavaksi 13.3.2019. Tekninen
lautakunta käsitteli aloitetta kokouksessaan 9.5.2019 § 42 ja esitti kunnanhallitukselle koiraveron asettamista, millä saataisiin koirapuistosta aiheutuvat kulut katettua.
Laki koiraverosta on kumottu lailla (421/2018), joka on tullut voimaan
15.6.2018. Näin ollen koiraveroa ei voida asettaa.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus palauttaa asian teknisen lautakunnan uudelleenvalmisteltavaksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Esityslista/
Pöytäkirja

9/2019

242

10.6.2019

162 §
Jäsenten ehdottaminen suomalais-ruotsalaiseen
rajajokikomissioon
Dnro 84/26.4.2019
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on 26.4.2019 pyytänyt Tornionlaakson kunnilta ehdotuksia komission jäseniksi ja varajäseniksi kaudelle
1.10.2019 -30.9.2022.
Rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin valtioiden välinen yhteistyöelin,
joka hoitaa rajajokisopimuksessa (valtiosopimus 91/2010 rajajokisopimus
Suomen ja Ruotsin välillä; HE 264/2009) määrättyjä tehtäviä. Rajajokisopimuksen mukaan sekä Suomi että Ruotsi nimittävät kumpikin komissioon
määräajaksi kolme jäsentä.
Yhden jäsenen tulee olla vesiasioista vastaavasta valtion viranomaisesta
ja yhden sopimuksen soveltamisalueen kunnasta. Kolmannen jäsenen
edustamaa yhteisöä ei ole sopimuksessa määritelty, mutta yhteistyön edistämiseksi tämän tulisi edustaa jotakin tärkeistä sidosryhmistä, kuten Tornionjoen vesistöalueen elinkeinoelämää tai alueella toimivia järjestöjä. Kullekin jäsenelle tulee nimittää yksi tai useampia varajäseniä. (Rajajokisopimus, artikla 9).
Rajajokikomission suomalaisjäsenet ovat tällä hetkellä:
Timo Jokelainen, Suomen puheenjohtaja 31.12.2019 saakka (varajäsen
Pekka Räinä), Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Matti Myllykangas, Muonio (varajäsen Eugen Parviainen, Ylitornio)
Paula Aikio-Tallgren, Tornio (varajäsenet Kalervo Aska, Pello ja Marika
Kylmämaa, Kolari)
Jäsenistä Myllykankaan ja Aikio-Tallgrenin sekä heidän varajäsentensä
kausi päättyy 30. syyskuuta 2019.
Suomessa valtioneuvosto nimittää rajajokikomission varsinaiset ja varajäsenet. Komission jäsenten nimittämiseksi pyydetään rajajokisopimuksen
soveltamisalueen kunnilta (Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio ja
Tornio) ehdotuksia komission jäseniksi.
Tornionlaakson kuntia on pyydetty yhdessä esittämään toimikaudeksi
kahta ehdokasta rajajokisopimuksen soveltamisalueen kuntia edustaviksi
komission jäseniksi sekä kahta ehdokasta tornionlaaksolaisia sidosryhmiä
edustaviksi jäseneksi järjestöistä tai muista yhteisöstä. Kutakin ehdokasta
kohden tulee lisäksi esittää kahta varajäsentä.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita laissa tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta)
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus tekee esityksen Muonion kunnan ehdokkaaksi suomalaisruotsalaisen rajajokikomission varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi
1.10.2019-30.9.2022.
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Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja esitti Matti Myllykangasta Muonion kunnan ehdokkaaksi suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 1.10.2019-30.9.2022.
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163 §
LapIT Oy:n osakassopimus
Dnro 216/18.12.2018
Lapit Oy:n osakaskokouksessa Rovaniemellä 15.5.2019 paikalla olleet
osakkaat esittivät LapIT Oy:n osakassopimuksen päivittämistä osakaskokouksessa käsiteltyyn ja kokoukseen toimitettavaan versioon. Uusi osakassopimus astuu voimaan, kun kaikki LapIT Oy:n osakkaat ovat osakassopimuksen allekirjoittaneet.
Osakassopimus toimitetaan kokoukseen (Salainen / JulkL 24.1 §:n 17
kohta).
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy LapIT Oy:n osakassopimuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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164 §
ICT-palvelusopimuksen tarkistaminen
Dnro 80/15.4.2019
LapIT Oy tuottaa kunnalle ICT:n kokonaispalveluna. Sopimukset ovat perustuneet LapIT Oy:n 10.11.2017 päivättyyn budjetääriseen tarjoukseen,
joka on sisältänyt mm. käyttäjäkohtaisen peruspalvelun. Palvelu sisältää
tuen asiakkaan käytössä olevia elinkaaripalvelun kautta hankittuja tai palveluun liittyviä vakioituja pääte- ja oheislaitteita ja hinnoittelu on käyttäjäkohtainen.
Tarjousvaiheessa käyttäjien määrä on ollut huomattavasti pienempi kuin
toteutunut määrä. Käyttäjissä on myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät tarvitse työssään tai luottamustoimessa kokonaispalvelua ja tämän vuoksi LapIT Oy:n kanssa on kevään aikana neuvoteltu hinnoitteluperusteista.
LapIt Oy on toimittanut 15.4.2019 päivätyn tarjouksen, jossa palvelua kohdennetaan tarkemmin käyttäjän tarpeen mukaan ja vaihtoehtoina on
1.6.2019 laitekohtainen (n. 4200 euroa/kk) tai käyttäjäkohtainen (n. 7300
euroa/kk) hinnoittelu.
Laitekohtainen hinnoittelu perustuu siten, että tietyillä käyttäjillä on käytössään laajennettu peruspalvelu. Tähän kuuluu käytännössä samat palvelut
kuin aiemminkin, mutta muiden käyttäjien tarvitsema palvelu laskutetaan
tuntiperusteisesti.
Kunnan kannalta kokonaistaloudellisempi on laitekohtainen hinnoittelu, jolloin kustannukset tulevat olemaan nykyisellä käyttäjämäärällä ovat pienemmät.
Budjetäärinen tarjous toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy ICT-sopimuksen tarkistamisen laitekohtaiseksi
hinnoitteluksi 15.4.2019 tarjouksen mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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165 §
Sähköisen asianhallintajärjestelmän hankinta
Dnro 51/5.3.2019
Kunnassa ei ole vielä käytössä sähköistä asianhallintajärjestelmää, vaan
asianhallintaan liittyvät toimenpiteet toteutetaan yhä paperisessa muodossa.
Asianhallinnan ja asiakirjahallinnon sähköistäminen tuo sekä säästöjä että
tehokkuutta toimintaan. Kunnassa asianhallinta liittyy kaikkiin hallinnon
prosesseihin. Kuntia velvoitetaan lainsäädännössä hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtimaan asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä, suojaamisesta, eheydestä sekä muista tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Hyvän tiedonhallintatavan varmistaminen edellyttää
kuntaorganisaation asiakirjahallinnon ja arkistotoimen osa-alueiden kokonaisvaltaista hallintaa.
Hallinto-osastolla on vuoden aikana tutustuttu erilaisiin sähköistä asianhallintajärjestelmää tarjoaviin vaihtoehtoihin (Tweb, Dynasty ja CaseM). Näiden tutustumisten pohjalta on todettu, että Fujitsun CaseM olisi järjestelmistä soveltuvin mm. sen monipuolisuuden vuoksi. Kyseinen ohjelma on
käytössä mm. Rovaniemen kaupungilla.
CaseM –tiedonhallinta sisältää seuraavat elementit: sähköinen asiointi,
asian- ja asiakirjanhallinta, sähköiset kokoukset ja ryhmätyö, päätösten julkaiseminen, tiedonohjaus ja luokittelu sekä keskitetty tietovarasto ja sähköinen arkisto. Lisäpalveluina on mahdollista hankkia seuraavat elementit:
sähköinen allekirjoitus, viranhaltijapäätösten julkaisu, kuulutusten julkaisu,
diaarijulkaisu sekä erilaisia konsultointipalveluita.
CaseM- järjestelmästä on pyydetty Kuntien Tiera Oy:ltä tarjousta.
Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka kehittää
kuntien, kaupunkien ja maakuntien ICT-palveluja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa.
Tiera perustettiin vuonna 2010 kuntien yhteisten kehityshankkeiden alustaksi ja yhteistyöfoorumiksi. Tavoitteena oli yhdistää yksittäisen kuntatoimijan tietohallintotarpeet ja -resurssit uudella tavalla osaksi kansallista, asiakasomistajien tiiviissä ohjauksessa toimivaa IT-ratkaisujen kehittämis- ja
toimitusverkostoa.
Muonion kunta omistaa Kuntien Tiera Oy:n osakkeita, joten hankita voidaan toteuttaa inhouse-hankintana.
17.4.2019 päivätyssä tarjouksessa Kuntien Tiera Oy tarjoaa kunnalle Tiera
Tiedonhallinnan käyttöönottoa ja jatkuvaa palvelua. Käyttöönottoprojekti
sisältää arvion käytettävistä henkilötyöpäivistä sekä syntyvistä kustannuksista. Tarjouksessa on arvioitu, että käyttöönottoon kuluu yhteensä 25-27
htp, joiden kustannus olisi 27 650 – 29 862 euroa. Lisäksi on erikseen il-
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moitettu hinta-arvio viranhaltijapäätösten julkaisemisen (4 424 euroa), kuulutusten julkaisemisen (4 424 euroa), sähköisen allekirjoituksen (7 742 euroa) sekä Cloudia integraation (3 871 euroa) käyttöönotolle. Lisäksi käyttöönottomaksuna laskutetaan 0,45 euroa/kunnan asukas, joka Muonion
osalta on 1057,50 euroa.
Kunta on tehnyt hankinnan valmisteluvaiheessa yhteistyötä Enontekiön
kunnan kanssa ja Enontekiö on ottamassa käyttöön samaa ohjelmaa. Tavoitteena on viedä projektia eteenpäin samanaikaisesti ja mahdollisesti
säästää hieman kustannuksissa.
Talousarvioon on kuluvalle vuodelle varattu 40 000 euroa asianhallintaohjelmiston hankintaan.
Esitys CaseM –tiedonhallinnasta ja Kuntien Tiera Oy:n 17.4.2019 päivätty
tarjous toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hankkia Kuntien Tiera Oy:ltä Fujitsun CaseM –asianhallintajärjestelmän selostusosassa mainituin hinnoin. Hankintaan sisällytetään tässä vaiheessa lisäksi Cloudia-integraation käyttöönotto.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Esityslista/
Pöytäkirja

9/2019

248

10.6.2019

166 §
Fillaripajaohjaajan valinta
Dnro 30/13.2.2019


Kunnanhallitus 18.2.2019, 56 §
Talousarvioon kuluvalle vuodelle on varattu määräraha työpajaohjaajien
palkkaamiseen fillari- ja kuljetuspajalle.
Ohjaajan työ on käytännön ohjaustyötä työllistymiseen ja toimintakyvyn tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten parissa. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vahvoja tiimi- ja yhteistyötaitoja, organisointikykyä,
joustavuutta ja aktiivista, kuntouttavaa työotetta.
Pajaohjaajien tehtävässä korostuu ammattiosaamisen lisäksi vuorovaikutus- ja ohjaustaidot. Koulutuksena edellytetään toisen asteen tutkintoa tai
vastaavaa koulutusta ja työkokemus vastaavista tehtävistä ja kokemus ryhmätoiminnan ohjaamisesta lasketaan eduksi.
Fillaripajan ohjaaja vastaa fillaripajan toiminnasta ja työtehtäviin kuuluu
mm. valmentautujien ohjaaminen sekä pyörien ja kuntoutuksen apuvälineiden huolto ja korjaus.
Kuljetuspajan ohjaaja vastaa kuljetuspajan toiminnasta ja työtehtäviin kuuluu mm. valmentautujien ohjaaminen, kunnan sisäisestä logistiikasta huolehtiminen (ruuankuljetus ja posti) sekä perusterveydenhuollon laitehuollot
sopimuksen mukaan.
Henkilöstökoordinaattorilta on 12.2.2019 saatu lausunto, jossa esitetään,
että pajaohjaajilla on yleistyöaika 38,75 h/vko ja tehtäväkohtainen palkka
on KVTES 04SOS06A hinnoittelutunnuksen mukainen 1 997,44 euroa
kuukaudessa.
Hallintosäännön 22 §:n mukaan toimielin päättää alaisensa työsuhteisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, jollei vaatimuksista ole säädetty erikseen. Toimenkuvauksen hyväksyy tehtäväalueen esimies alaistensa osalta
23 § ja hallitus päättää työpajan henkilöstön valinnasta 25 §. Hallitus ratkaisee myös palkkauksen 20 §.

— —

Ehdotus

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

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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Kunnanhallitus 15.4.2019, 109 §
Kunnanhallitus päätti fillaripohjaajan kelpoisuusehdoista ja palkkauksesta
18.2.2019 § 56.
Fillaripajan ohjaaja vastaa fillaripajan toiminnasta ja työtehtäviin kuuluu
mm. valmentautujien ohjaaminen sekä pyörien ja kuntoutuksen apuvälineiden huolto ja korjaus.
Tehtävä on ollut haettavana 27.2.2019-25.3.2019 ja ilmoitus on julkaistu
TE-palveluiden ja kunnan verkkosivuilla sekä Kuntarekry.fi –palvelussa.
Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta.
Hallintosäännön 25 §:n mukaan hallitus päättää työpajan henkilöstön valinnasta.
Ehdotus

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

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —


Kunnanhallitus 10.6.2019, 166 §
Fillaripajaohjaajan tehtävä on ollut haettavana uudelleen 29.4.2019–
23.5.2019. Ilmoitus on julkaistu TE-palveluiden ja kunnan verkkosivuilla
sekä Kuntarekry.fi –palvelussa.
Määräaikaan mennessä tehtävään saapui kaksi hakemusta lisää ja hakijoista haastateltiin kaksi. Haastattelijoina olivat sosiaaliohjaaja, työ- ja yksilövalmentaja sekä etsivä nuorisotyöntekijä.
Hallintosäännön 25 §:n mukaan hallitus päättää työpajan henkilöstön valinnasta.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valitsee fillaripajaohjaajaksi Tuukka Tervosen ja hänen kieltäytymisensä varalle Tapani Arpiaisen.
Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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167 §
Oppisopimuskoulutus mielenterveys- ja päihdetyön
erikoisammattitutkintoon
Dnro 105/24.5.2019
Armi Sykkö on 22.5.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut kunnanhallitukselta
lupaa osallistua mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen. Koulutuksen järjestää Lapin koulutuskeskus REDU aikavälillä 26.8.2019–25.5.2021. Sykkö on toiminut lähihoitajana kunnassa vuodesta 2010.
Vt. sosiaalijohtaja ja palvelukeskus Marjapaikan vastaava sairaanhoitaja
ovat puoltaneet Sykön oppisopimushakemusta. Vastaava sairaanhoitaja
on todennut, että mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet vanhustyössä, ja että ongelmatilanteet ovat usein vaativia ja edellyttävät hoitohenkilökunnalta erityisosaamista. Vt. sosiaalijohtaja on lisäksi todennut,
että ikääntyneiden mielenterveyshäiriöihin liittyvät oireet ja diagnostiikka
poikkeavat jossain määrin muusta väestöstä ja henkilöstön koulutuksella
on iso rooli ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin edistämisessä.
Hallintosäännön 25 §:n mukaan hallitus ottaa henkilöt oppisopimuskoulutukseen.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy Armi Sykön osallistumisen mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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168 §
Sosiaalitoimen täyttölupahakemus
Dnro 101/20.5.2019
Vt. sosiaalijohtaja on 16.5.2019 saapuneella täyttölupahakemuksella hakenut kunnanhallitukselta lupaa vanhuspalveluihin laitosapulaisen toimeen
Palvelukeskus Marjapaikkaan ja Ojusniittyyn. Laitosapulaisen vakituisessa
toimessa oleva henkilö on irtisanoutunut 15.6.2019 alkaen.
Palvelukeskus Marjapaikka ja Ojusniitty ovat vanhusten ympärivuorokautista hoitoa antavia tehostetun palveluasumisen yksiköitä, joiden henkilökunnan vähimmäismitoitus on 0,5 hoitajaa/asukas ja 0,1-0,15 avustaa
työntekijää/asukas.
Laitosapulaisen toimeen ei ole siirrettävissä korvaavaa henkilöä muualta
vanhuspalveluista. Tehtävään on varattu määräraha talousarviossa.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää sosiaalitoimen hakeman täyttöluvan.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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169 §
Kunnanhallituksen otto-oikeus
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat lautakuntien pöytäkirjat, joihin
on mahdollista käyttää vielä otto-oikeutta:


Sivistyslautakunnan 22.5. pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu
29.5. Lautakunta käsitteli viranhaltijapäätökset, teki koulukuljetushankinnat, esitti kunnanhallitukselle lukion vt. rehtorin palkkausta
sekä valitsi määräaikaisen koulunkäyntiohjaajan.



Sivistyslautakunnan 28.5. pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu
3.6. Lautakunta teki hankintapäätöksen teknisen työn luokan koneista ja valitsi varhaiskasvatuksen opettajan.



Sosiaalilautakunnan 28.5. pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu
5.6. Lautakunta käsitteli toiminnan ja talouden katsauksen, merkitsi
sosiaaliasiamiehen raportin tiedoksi, merkitsi irtisanoutumisen tiedoksi, hyväksyi sosiaalityöntekijän lyhennetyn työajan ja käsitteli
syöpäpotilaiden hoitopäivämaksujen korvaamista.



Elinkeinolautakunnan 21.5. pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu 5.6. Lautakunta käsitteli hallintosääntö- ja organisaatiouudistusta, esitti tekniselle toimelle Kielan kiinteistön kuntokartoituksen
tekemistä ja merkitsi kesään 2019 liittyviä asioita tiedoksi.

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




Sivistyslautakunnan 8.5. kokouksen pöytäkirja on toimitettu 13.5.
Teknisen lautakunnan 9.5. kokouksen pöytäkirja on toimitettu 13.5.
Teknisen lautakunnan 22.5. kokouksen pöytäkirja on toimitettu 24.5.

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty 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 käsittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman
viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kunnanhallitusta.
Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla 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 ei käytä otto-oikeutta sivistyslautakunnan 22.5. ja 28.5., sosiaalilautakunnan 28.5. eikä elinkeinolautakunnan 21.5. kokousten päätöksiin.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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170 §
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kunnanvaltuuston päätti kokouksessaan 1.4.2019 kirkonkylän myytävien
tonttien hinnat, muutti kehittämissuunnitelman aikataulua, käsitteli aloiteluettelon, myönsi lisämäärärahan yleishallinnon tehtäväalueelle, myönsi
eron yhtenäiskoulun johtokunnan jäsenyydestä ja valitsi uuden jäsenen
eronneen tilalle. Pöytäkirja on lisätty kunnan verkkosivuille nähtäväksi
9.4.2019 ja valitusaika on päättynyt 16.5.2019.
Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.5.2019 valtuuston puheenjohtajiston sekä kunnanhallituksen, valitsi kunnanjohtajan ja päätti palveluasumishankinnan toteuttamisesta. Pöytäkirja on lisätty kunnan verkkosivuille nähtäväksi 28.5.2019 ja valitusaika päättyy 4.7.2019.
Lainsäädäntö
Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä
päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsiteltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen
on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia 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. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen
oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten,
että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei valituksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.
Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat
143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytäntöönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa valituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös
täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Hallitus toteaa, että kunnanvaltuuston kokousten 1.4.2019 ja 20.5.2019
päätökset ovat lainmukaisia ja päättää panna ne täytäntöön, kun ne ovat
lainvoimaisia.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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171 §
Muut asiat
Suunnittelutarvehakemus omakotitalon rakentamiseksi
Dnro 113/7.6.2019
Kiinteistö
Kiinteistötunnus
Tilan nimi ja rekisterinumero
Kiinteistön pinta-ala
Osoite
Osuus tilasta
Kaavatilanne

498-403-9-13
KAIJANKARKEA 9:13
7 100 m2
Kilpisjärventie 1331
koko tila
Ei kaavaa

Toimenpide
Haetaan suunnittelutarveratkaisua omakotitalon rakentamiseksi tontille,
kaksikerroksinen hirsitalo vakituiseen asumiseen kylän tuntumaan. Maalämpö- ja porakaivo käyttövedelle. Viemäröinti hoituu saostusaltailla ja
imeytyskentällä. Myöhemmin muutaman vuoden päästä olisi tarkoitus rakentaa autotalli. Tontille rakennetaan parempi tie, kun saadaan maanmittauslaitoksen kanssa kokous pidettyä toukokuun lopussa. Ely-keskukselta
saatu hyväksytty päätös uuteen tieliittymään ja naapureiden kanssa on rasitesopimukset tehtynä.
Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa eikä asemakaavaa.
Hakemuksen liitteet
- Selvitys rakennuspaikan omistus-ja hallintaoikeudesta (7.5.2019)
- Muu rakennuspaikan hallinta liite (7.5.2019)
- Asemapiirros (7.5.2019)
- Muu ennakkolupa ja lausunto liite (7.5.2019)
- Selvitys naapurien kuulemisesta (7.5.2019)
- Jätevesien käsittelysuunnitelma (7.5.2019)
Asian käsittely
Vireilletulo 7.5.2019
Kuuleminen
Hakija on kuullut naapurit.
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Päätösehdotus
Hakemukseen suostutaan, koska hanke:
1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle, tai alueiden
käytön muulle järjestämiselle;
2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnontai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista;
4. ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Hakijan on suoritettava päätöksestä rakennusvalvonnan taksan 11.1 §:n
mukainen maksu 400,00 euroa.
Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi
vuotta. Tänä aikana on haettava ratkaisua vastaavaa rakennus-, toimenpide- tai muu lupaa.
Sovelletut lainkohdat MRL 137 §.
Perustelu
Uusi ympärivuotinen hirsirakenteinen asuinrakennus on suunniteltu sijoitettavaksi ennestään rakentamattomalle tilalle Yli-Muonion kylän länsipäähän. Yli-Muonion kylä on määritelty suunnittelutarvealueeksi 15.7.2005 voimaan tulleessa Muonion kunnan rakennusjärjestyksessä.
Alue ei ole pohjavesialuetta eikä suojelualuetta.
Alueella on sähköverkko, mutta ei ole vesijohto- ja viemäriverkostoa. Vuoden 2012 Muonion vesihuollon kehittämissuunnitelmassa mainitaan: ” YliMuoniossa on tehty talousvesiselvitys joulukuussa 2006. Talousvesien testauselosteiden perusteella Yli-Muonion talousveden laadussa oli todettavissa maaperästä peräisin olevia laatusuositusten poikkeamia; alhainen
pH-arvo ja joitakin korkeita rauta- ja mangaanipitoisuuksia.” Yli-Muonioon
on varattu 20 000 e vuodelle 2020 vesihuollon yleissuunnitelman laatimiseen.
Maisemallisesti alue on kaunista joenrantarantakylän maisemaa peltoaukeineen ja pihapiireineen sekä jokinäkymineen.
Maakuntakaavassa Yli-Muonion kylä on merkitty keskuskyläksi (at) ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (ma),
sekä se kuuluu maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk). Maakuntakaavaan merkitty moottorikelkkareitti kulkee lähialueella.
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Suunniteltu rakennuspaikka täyttää kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset. Omakotitalo on suunniteltu sijoitettavaksi noin 380 metrin etäisyydelle Muonionjoesta siten, että hakemuksessa tarkoitetun rakennuksen ja
rannan välissä sijaitsee Kilpisjärventie ja Yli-Muonion kylätie ja useita omakotitaloja. Rakennuspaikka kuuluu vanhaan kylärakenteeseen, jolla vähäinen uudis- ja lisärakentaminen on viimeisten vuosikymmenten aikana pääosin ollut rakennusluvilla toteutettua rakentamista. Kysymys on niin sanotusta toiseen riviin rakentamisesta tilan palstalle, jolla ei ole rantaviivaa.
Rakennuspaikka ei sijaitse maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitetulla rantavyöhykkeellä. Suunnittelutarve kysymyksessä olevalla ranta-alueella ei aiheudu pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämistarpeesta, joten hakija ei tarvitse poikkeusta maankäyttöja rakennuslain 72 §:n 2 momentissa tarkoitetusta rakentamisrajoituksesta.
Kysymys on rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa. Tältä osin hakemuksessa tarkoitetun omakotitalon rakennusluvan
erityisten edellytysten olemassaolo on ratkaistava soveltaen maankäyttöja rakennuslain 137 §:n säännöksiä.
Kun otetaan huomioon hakijan suunnitelmat ja hakemuksen liitteet, sekä
olosuhteet rakennuspaikalla ja ympäristössä Yli-Muonion kyläalueella sekä
maakuntakaava, ei hakemuksen hyväksymiselle ole esteitä.
(Valmistelija Erkki Yrjänheikki 040 867 8915)
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.
Hallitus päättää, että kiinteistölle 498-403-9-13 myönnetään haettu suunnittelutarveratkaisu valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.6.2019.

Päätös

Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Päätösyhteenveto liitteenä nro 22.
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172 §
Kunnanjohtajan tilannekatsaus
Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen, muun muassa:
 Kunnan kiinteistöistä laadittu toimitilaohjelma esitellään valtuutetuille
17.6. yhtenäiskoulun auditoriossa.
 Tijo -verkostohankkeen ensimmäinen kuntapäivä 14.8.
 Muonio-foorumi järjestetään ennen valtuuston kokousta 17.6. yhtenäiskoulun auditoriossa kello 17.00 alkaen. Tilaisuudessa arvioidaan kuntastrategian toteutumista ja esitellään kuntalaiskyselyn tulokset.
 Osallistuminen Kuntamarkkinoille 11.-12.9. Ilmoittautumiset hallintojohtajalle.
 Hallinto-oikeus hylännyt sosiaalijohtajan valinnasta tehdyn valituksen.
 S&T Sieppi Oy:n rivitalohanke ja kunnan suhtautuminen esitettyyn
vuokrahintaan.
 Palkanlaskennan tilannekatsaus.
 Uusi kunnanjohtaja tulee Muonioon tutustumaan 17.6.
Päätös

Hallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi.

173 §
Muut asiat




Hallitus antoi tehtäväksi laatia ohjeistuksen oppisopimuskäytäntöihin.
Keskusteltiin uuden palveluasumisyksikön valmistumisaikataulusta,
päivämäärä tulee ilmoittaa AVI:lle.
Seuraava kunnanhallituksen kokous ma 24.6. aloitetaan poikkeuksellisesti jo kello 13.00.

174 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Valitusosoitus liitteenä nro 23.
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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

147-153, 156-157, 161-162, 168-170, 172-174

Seuraaviin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niistä voi tehdä kuntalain 134 §:n mukaan
kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.

Pykälät

158-160, 163-167

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

158-160, 163-167

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 laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 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

154-155, 171
Muu valitusviranomainen pykälät
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

valitusaika päivää

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/valituskirjelmässä 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 viranomaisen
asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin
välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/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 hallintooikeudessa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1)

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

