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Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
3. Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen 
4. Vuoden 2017 arviointikertomuksen käsitteleminen 
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6. Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen 
7. Kuntastrategian hyväksyminen 
8. Kaavoituskatsauksen hyväksyminen 
9. Kaavoitustaksan hyväksyminen 
10. Lisämäärärahan myöntäminen Midnight Sun Hike –matkailukonseptin pilotointiin 
11. Investointimäärärahojen siirtäminen 
12. Antolainan myöntäminen Muonion Melojat ry:lle 
13. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
14. Muiden asioiden käsitteleminen 
15. Kokouksen päättäminen 

 
 
Pöytäkirjan nähtävänä- Kokouksesta laadittava pöytäkirja, johon liitetään valitusosoitus, pidetään 

pito ti 26.6.2018 klo 1115 kunnantalossa yleisesti nähtävänä sekä lisätään kunnan 
verkkosivuille nähtäväksi ti 26.6.2018. 

 
 
Kunnanvaltuuston  
puheenjohtaja  Hannaleena Huhtamäki  
 
 
Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on ke 13.6.2018 julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoi-

tustaululle sekä lisätty kunnan verkkosivuille nähtäväksi.  
 
 
 

Elli Rauhala 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanvaltuuston kokous 

Aika  ma 18.6.2018 klo 18.37–20.16 

Paikka  kunnantalon valtuustosali 

Läsnä olevat valtuutetut Hannaleena Huhtamäki puheenjohtaja 
ja varavaltuutetut Kosti Hietala   varapuheenjohtaja 
   Manu Friman  ” 

Mika Brännare  jäsen 
Mikael Heikkilä ” 
Aki Jauhojärvi ” 
Anne-Mari Keimiöniemi ” 
Anneli Kuortti ” 
Pentti Reponiemi ” 
Maria Roimaa ” 
Petri Sinikumpu ” 
Pirkko M. Rauhala varajäsen (Jukka Korhosen tilalla) 
Ulla-Maija Kangosjärvi ” (Heikki Pöyskön tilalla) 

 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Lasse Peltonen 
  hallintosuunnittelija, pöytäkirjanpitäjä Matti Pinola 

taloussihteeri Merja Hietala 
  tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 

sivistystoimenjohtaja Paula Vilamaa 
 maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen 

    
Poissa  Petteri Hirsikangas jäsen 

Jukka Korhonen ” 
Matti Myllykangas ” 
Heikki Pöyskö ” 
Markku Rauhala ” 
Sakari Silén  ” 

 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus todettiin (21 §) 
 
Asiat  1–15, 21–35 § 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Hannaleena Huhtamäki  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 25.6.2018, kunnantalo 
 
 
 
  Anneli Kuortti  Pirkko M. Rauhala 
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Pöytäkirja on ollut ti 26.6.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja lisätään kunnan verkkosivuille nähtäväksi ti 26.6.2018 
 
 
  Matti Pinola 
  pöytäkirjanpitäjä 
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21 § – asia 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä, joka sisältää valtuuston 
toimintaan liittyvät asiat. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja 
hallintolain 27–30 §:issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asiois-
ta, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.  
 
1.6.2017 voimaantulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuuston 
kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin val-
tuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 
Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan verkkosivuilla. 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä val-
tuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsitte-
lyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista on lähetettävä vä-
hintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.  
 
Hallintosäännön 64 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Valtuutetun, jo-
ka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsit-
telemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston pu-
heenjohtajalle tai sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti 
tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsut-
tava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu varaval-
tuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulojärjestystä. 
Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjes-
tyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kut-
sua.  
 
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen 
puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat vara-
valtuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösval-
tainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa val-
tuutetuista on läsnä.  
 
Kokouskutsu (asialista) on 8.6.2018 toimitettu valtuuston päättämällä  
tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja 
kunnanjohtajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan verkkosivuilla 
ja laitettu kunnantalon ilmoitustaululle nähtäville. Tarkistettu kokouskutsu 
on toimitettu 13.6 ja lisätty samalla kunnan verkkosivuille ja kunnantalon 
ilmoitustaululle nähtäville. Esityslista on toimitettu valtuuston päättämällä 
tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kun-
nanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille 13.6. 
 
Keskustan valtuutettu Jukka Korhonen on 8.6. ilmoittanut esteestään saa-
pua valtuustoon kokoukseen. Korhosen tilalle on kutsuttu Keskustan en-
simmäinen varavaltuutettu Pirkko M. Rauhala. 
 
Keskustan valtuutettu Heikki Pöyskö on 13.6. ilmoittanut esteestään saa-
pua valtuuston kokoukseen työesteen vuoksi. Tilalle on pyydetty Keskus-
tan toista varavaltuutettua Anne Nykästä ja kolmatta varavaltuutettua Katja 
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Reginaa, joilla molemmilla kuitenkin on ollut este saapua valtuustoon ko-
koukseen. Keskustan neljäs varavaltuutettu Ulla-Maija Kangosjärvi on il-
moittanut saapuvansa kokoukseen. 
 
Kokoomuksen valtuutettu Petteri Hirsikangas on 15.6. ilmoittanut estees-
tään saapua valtuuston kokoukseen. Kokoomuksen ja Kristillisdemokraat-
tien vaaliliiton ensimmäisellä varavaltuutetulla Juha Niemelällä on matka-
este, toista varavaltuutettua Pekka Veistoa ei ole tavoitettu mutta hänelle 
jätettiin viesti vastaajaan 15.6., myös kolmannella varavaltuutetulla Emma 
Lehtosella on este saapua valtuuston kokoukseen. 
 
Sosialidemokraattien valtuutettu Sakari Silén on 15.6. ilmoittanut estees-
tään saapua valtuuston kokoukseen matkaesteen vuoksi. Sosialidemo-
kraattien ensimmäinen varavaltuutettu Kari Malila on ilmoittanut saapuvan-
sa mahdollisesti kokoukseen. 

 
Pj. Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, 

että läsnä on 11 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Puheenjohtaja totesi 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti Pinola 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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22 § – asia 2 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

Hallintosäännön 77 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerral-
la tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdal-
la toisin päätä. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekirjoit-
taminen teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.  
 
Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avus-
tavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (79 §). 

 
Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Anneli Kuortin ja Pirkko Rauhalan. 

 



Muonion kunta   Esityslista/  3/2018 36 
Kunnanvaltuusto   Pöytäkirja    
 
    18.6.2018 
 
 
 
 
23 § – asia 3 
Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen 
 
– Kunnanhallitus 9.4.2018, 77 § 
 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhalli-
tuksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maa-
liskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavak-
si. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun men-
nessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jäl-
keen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätök-
sen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja ta-
loudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava lii-
tetiedoissa. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuu-
vapaudesta tilivelvollisille. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden lii-
tetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  

– Tase antaa mahdollisuuden arvioida kunnan omavaraisuutta ja velkai-
suutta yhtenevillä tunnusluvuilla muiden kirjanpitovelvollisten kanssa. 

– Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulo-
rahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. 

– Rahoituslaskelma osoittaa kunnan rahan käytön ja rahan lähteet tili-
kaudella. Se osoittaa tulorahoituksen määrän ja riittävyyden investoin-
tien ja pääoman palautusten kattamiseen. Rahoituslaskelma osoittaa 
myös rahoitustarpeen, jonka kunta joutuu kattamaan lainanotolla tai 
vähentämällä rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen sitoutuneita varoja.  

– Talousarvion toteutumisvertailu antaa tietoja kunnan varainkäytöstä 
päättäjille, asukkaille ja sidosryhmille. Vertailun tiedot saadaan tilikau-
delle hyväksytystä talousarviosta ja toteutuneesta kirjanpidosta.  

 
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kun-
takonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 
Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. 
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskel-
man sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisälly-
tetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konser-
nin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutu-
misesta. Kertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen 
ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi ta-
seesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat mm. 
arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä, tiedot sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa 
on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella 
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sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapai-
nottamiseksi.  

Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen 
käsittelystä.  

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

 Talouden tasapainottaminen 

Kunta on ollut yksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevista 
kunnista. Valtuusto hyväksyi 24.11.2014 tasapainottamissuunnitelman, jota 
tarkistettiin14.12.2015 päätöksellä 2016 talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä vuoden 2018 loppuun asti. Vuoden 2017 lopussa kattamatonta ali-
jäämää on 35 659 euroa. 

 Vuoden 2017 tilinpäätös 

Talousarvion käyttötalousmenojen toteutuma on 97,4 % ja investointi- me-
nojen 36,8 %. Käyttötalouden ylitykset ovat noin 115 000 ja investointien 
noin 7 000 euroa.  

Talousarviovuoden suurimpia investointihankkeita olivat uuden hyvinvointi-
keskuksen suunnittelu ja rakentamiseen valmistautuminen sekä Tuomaan-
palon kaava-alueen tiestön rakentamisen loppuunsaattaminen.  
 
Tilikaudella 2017 on 
– toimintakate  –16 208 337,– 

– vuosikate  1 526 186,– 

– tulos  822 027,– 

– ylijäämä  851 575,– 

 
Talousarviossa verotuloiksi arvioitiin 8 600 000 euroa ja arvio ylittyi noin 
138 000 eurolla. Valtionosuuksiksi arvioitiin 8 998 215 euroa ja arvio ylittyi 
noin 56 000 eurolla. Vuoden aikana pitkäaikaista lainaa ei nostettu ja aikai-
semmin otettuja lainoja lyhennettiin 1,1 miljoonalla eurolla. Kuntatodistus-
ohjelman kautta otettua lyhytaikaista luottoa oli vuoden lopussa 2,5 miljoo-
naa euroa. Lainakanta väheni siten noin 7 754 000 euroon eli 3 310 eu-
roon asukasta kohden. 

Käyttöomaisuuden poistot ovat 704 159 ja poistoerokirjaukset 30 000  
euroa. Poistoero koostuu yläkoulun ja terveyskeskuksen vuodeosaston  
peruskorjausten investointivarausten purkamisesta.  

Tilikauden ylijäämä siirretään kattamaan edellisiltä vuosilta kertynyttä ali-
jäämää. Kattamatonta alijäämää on vuoden lopussa yhteensä 35 659  
euroa.  

Henkilöstömenot alittuivat 2,2 prosenttia talousarvioon verrattuna (noin 168 
400 euroa) ja pienenivät 4,2 prosenttia (noin 329 000 euroa) edelliseen 
vuoteen verrattuna. Henkilöstömenojen alituksesta edelliseen vuoteen suu-
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ri osa johtui siitä, että edellisen vuoden tilinpäätökseen tehtiin lomapalkka-
jaksotuksen laskentatavan muutos, joka lisäsi lomapalkkajaksotusvelkaa 
vuonna 2016. Vuoden 2017 lopussa palvelussuhteessa oli 192,5 henkilöä, 
joista 145,5 oli vakituisessa ja 47 määräaikaisessa palvelussuhteessa.  

Konsernitilinpäätöksen tulos on 860 074 ja ylijäämä 881 922 euroa. Kon-
sernilainojen määrä on noin 9,6 milj. euroa, 4 103 euroa asukasta kohden. 
Vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä olevan kunnan omistaman Kiinteistö-
yhtiö Muonion Kotikonnun keskimääräinen vuokra-aste oli 98 % ja Asunto-
osakeyhtiö Kulleron 90,2 %. 

Tilinpäätöskirja toimitetaan esityslistan ohessa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää sen 
tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslauta-
kunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

Hallitus oikeuttaa hallinto-osaston tekemään tilinpäätökseen teknisluontei-
sia korjauksia ja tarkistuksia. 

Päätös Taloussihteeri Merja Hietala selosti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen hallitukselle ja vastasi hallituksen esittämiin kysymyksiin. 
Hietala poistui ennen päätöksentekoa. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

– Tarkastuslautakunta 14.5.2018, 67 § 
 

Tarkastuslautakunta jättää tilinpäätöksen tilintarkastuskertomuksineen 
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja antaa arvionsa tehdyistä muistutuksista, 
siihen annetuista selityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta sekä tekee 
esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää 
vastuuvapaus. Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jä-
senet ja asianomaisten toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat. 

 
Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 10.4.2018 merkitä vuoden 
2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedoksi ja saattaa sen edel-
leen kunnanvaltuustolle tiedoksi sen jälkeen kun lautakunta on käsitellyt ti-
lintarkastuskertomuksen kokouksessaan 14.5.2018. 
 
Käsiteltiin tilintarkastajan tekemä tilintarkastuskertomus vuoden 2017 tilin-
päätöksestä. 

 
Päätös Tarkastuslautakunta päätti saattaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toiminta-

kertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kunnanvaltuustolle 
18.6.2018. 
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Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 ti-
linpäätös voidaan hyväksyä ja että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille 
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille voidaan 
myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017. 

 
— — 

– Kunnanhallitus 11.6.2018, 180 § 
 

Henkilöstöraportti on valmistunut ja se on toimitettu hallitukselle ennen ko-
kousta. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle henkilöstöraportin hyväksymistä osaksi 
tilinpäätöstä.  
 

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

 
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 18.6.2018, 23 § 
 
 Päätös Taloussihteeri Merja Hietala selosti tilinpäätöstä. 
 

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen henkilöstöraportin hyväksymisestä 
osaksi tilinpäätöstä. 
 
Lisäksi valtuusto päätti: 
– siirtää tilikauden 2017 ylijäämän 851 574,61 euroa kattamaan  
edellisiltä vuosilta kertynyttä alijäämää,  
– merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja  
– hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden  
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväaluei-
den johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. 
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24 § – asia 4 
Vuoden 2017 arviointikertomuksen käsitteleminen 

– Tarkastuslautakunta 10.4.2018, 59 § 
 

Kuntalain 71§:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston 
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioita-
va, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. 

 
Tarkastuslautakunta laatii puheenjohtajan johdolla arviointikertomuksen 
vuodelta 2017. Arviointikertomuksen tulee olla valmiina huhtikuun loppuun 
mennessä. 

 
Arviointikertomuksen laadintaa varten lautakunta kuuli kunnanjohtaja Las-
se Peltosta ja vs. hallintojohtaja Matti Pinolaa vuoden 2017 toimintaan ja 
talouteen liittyvissä asioissa. 

 
Päätös Merkittiin tiedoksi kunnanjohtaja Lasse Peltosen ja vs. hallintojohtaja Matti 

Pinolan kuuleminen vuoden 2017 toimintaan ja talouteen liittyvissä asiois-
sa. Kuuleminen huomioidaan vuoden 2017 arviointikertomuksen laadinnan 
yhteydessä. 

— — 

– Tarkastuslautakunta 14.5.2018, 66 § 
 

Tarkastuslautakunta on laatinut puheenjohtajan johdolla arviointikertomus-
luonnoksen vuodelta 2017. Käytiin läpi arviointikertomuksen sisältöä ja 
painopistealueita myös tilintarkastajan laatiman loppuraportin pohjalta. 
Tarkastuslautakunta valtuutti puheenjohtaja Pentti Reponiemen ja jäsen 
Pirjo Rauhalan laatimaan arviointikertomuksen lopulliseen muotoonsa. 

— — 

– Tarkastuslautakunta 28.5.2018, 72 § 
 

Lautakunta käsitteli arviointikertomuksen ja päätti arviointikertomuksen lä-
hettämisestä kunnanvaltuuston käsittelyyn 18.6.2018. 

 
Päätös Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee 

arviointikertomuksen tiedoksi ja velvoittaa kunnanhallituksen valmistele-
maan valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa 
aihetta 30.9.2018 mennessä. 

 
— — 

– Kunnanvaltuusto 18.6.2018, 24§ 
 

Päätös Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pentti Reponiemi esitteli tarkastus-
lautakunnan arviointikertomuksen. 

 



Muonion kunta   Esityslista/  3/2018 41 
Kunnanvaltuusto   Pöytäkirja    
 
    18.6.2018 
 
 
 
 

 Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja velvoitti kunnanhallituk-
sen valmistelemaan valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointi-
kertomus antaa aihetta 30.9.2018 mennessä. 
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25 § – asia 5 
Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2018–2022 
Dnro 7/16.1.2018 
 
– Tarkastuslautakunta 30.11.2017, 45 § 

Tarkastuslautakunnan valtuustolle valmisteltaviin asioihin kuuluu tilintar-
kastajan valinta. Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista var-
ten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintar-
kastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavas-
tuulla. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tili-
kauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 

 
JHTT-lain 6 §:n mukaan tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön on nouda-
tettava julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa tilintarkastustehtävää suo-
rittaessaan. Suomessa julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa määrittelee 
JHTT-yhdistys. 

 
Kuntalain 123 § määrittelee tilintarkastajan tehtävät. Pykälän mukaan tilin-
tarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja 
tilinpäätös. 

 
Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyh-
teisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämi-
seen liittyvää syytä. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman 
ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. 

 
Muonion kunnan tilintarkastajaksi on vuosille 2013 - 2017 valittu BDO Au-
diator Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Risto Hyvönen. BDO Au-
diator Oy / Risto Hyvönen on toiminut myös Muonion kunnan tytäryhteisö-
jen Asunto Oy Kullero ja Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu tilintarkastajana. 
Nykyinen tilintarkastussopimus on voimassa siihen saakka, kun vuoden 
2017 tilintarkastus on loppuun suoritettu ja tilinpäätös hyväksytty. Tilintar-
kastussopimus sisältää 9 tarkastuspäivää vuodessa. Samanlaiseen tilin-
tarkastus-sopimukseen on varauduttu myös vuoden 2018 budjetissa. 

 
Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan hankintalakia. Mikäli 
palveluiden kokonaishinta alittaa 60 000 euroa, voidaan hankintalain näkö-
kulmasta tehdä suorahankinta seuraavalle sopimuskaudelle ilman kilpailu-
tusta. BDO Audiator Oy on kiinnostunut tarjoamaan Muonion kunnalle tilin-
tarkastuspalveluja sekä näihin liittyviä oheispalveluja myös tulevina vuosi-
na ja neuvottelemaan uudesta sopimuksesta. 

 
BDO-konserniin kuuluva BDO Audiator Oy on Suomen johtava kuntaor-
ganisaatioiden tilintarkastusyhteisö. Se toimii hetkellä noin 190 kunnan ja 
yli 70 kuntayhtymän tilintarkastajana. Tilintarkastajilla on vahva julkishallin-
non ja –talouden osaaminen. Tilintarkastajat ovat auktorisoituja alansa 
ammattilaisia ja useimmilla on pitkä käytännön työkokemus erilaisissa ta-
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loushallinnon tehtävissä; monilla on myös kuntien palveluksessa hankittua 
kokemusta ja perehtyneisyyttä kuntien erityiskysymyksiin.  

 
Tämän vuoksi he voivat olla hyvänä tukena viranhaltijoille erilaisten uudis-
tusten läpiviemisessä, kuten esimerkiksi kuntarakenteiden muutostilanteis-
sa. 

 
  Tarkastuslautakunta kävi keskustelun tilintarkastajan valinnasta. 
 

Päätös Lautakunta päättää tehdä tilintarkastuspalveluiden suorahankinnan ja neu-
votella BDO Audiator Oy:n kanssa uuden tilintarkastussopimuksen kaudel-
le 2018 – 2021. Tarkastuslautakunnan pj. Pentti Reponiemi ja taloussihtee-
ri Merja Hietala valtuutettiin käymään neuvottelut. Esitys uudesta tilintar-
kastussopimuksesta tehdään valtuustolle kevään 2018 aikana. 

 
Lisäksi lautakunta päättää esittää BDO Audiator Oy:lle että päävastuullinen 
tilintarkastaja on JHT tilintarkastaja Risto Hyvönen. 

— — 

– Tarkastuslautakunta 18.1.2018, 53 § 
 

Lautakunta päättää tehdä tilintarkastuspalveluiden suorahankinnan ja neu-
votella BDO Audiator Oy:n kanssa uuden tilintarkastussopimuksen kaudel-
le 2018 – 2021. Tarkastuslautakunnan pj. Pentti Reponiemi ja taloussihtee-
ri Merja Hietala valtuutettiin käymään neuvottelut. Esitys uudesta tilintar-
kastussopimuksesta tehdään valtuustolle kevään 2018 aikana. 

  
Lisäksi lautakunta päättää esittää BDO Audiator Oy:lle että päävastuullinen 
tilintarkastaja on JHT-tilintarkastaja Risto Hyvönen. 

  
Muonion kunnan hallintosäännössä todetaan että valtuusto valitsee tilintar-
kastusyhteisön viideksi vuodeksi kerrallaan. Näin ollen on tarpeen korjata 
tarkastuslautakunnan 30.11.2017 tekemää päätöstä sopimuksen keston 
osalta. 

  
Päätös Lautakunta päättää tehdä tilintarkastuspalveluiden suorahankinnan ja neu-

votella BDO Audiator Oy:n kanssa uuden tilintarkastussopimuksen kaudel-
le 2018 – 2022. 

— — 

– Tarkastuslautakunta 28.5.2018, 73 § 
 

BDO Audiator Oy:n tarjous tilintarkastuspalveluista on saapunut kuntaan 
16.1.2018. 

 
Tarkastuslautakunta on 18.1. päättänyt tehdä tilintarkastuspalveluiden suo-
rahankinnan vuosille 2018–2022 ja valtuuttanut lautakunnan pj. Pentti Re-
poniemen ja taloussihteeri Merja Hietalan neuvottelemaan uusi tilintarkas-
tussopimus ko. kaudelle. Neuvotteluissa ei ole tullut esille tarjouksesta 
poikkeavia asioita. 
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Lautakunta keskusteli tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitamises-
ta. Tehtävä vaatii paikallistuntemusta sekä mm. asiakirjojen hakemista ja 
laatimista keskushallinnossa, näin ollen asiaa ei haluta ulkoistaa kunnan 
ulkopuoliselle toimijalle. Lisäksi tarkastuslautakunta totesi että tarkastus-
toiminnan kustannukset nousisivat huomattavasti. 

 
Päätös Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle 23.5.2018 päivättyyn tarjoukseen 

pohjautuvan tilintarkastussopimuksen tekemistä BDO Audiator Oy:n kans-
sa 1.9.2018 alkaen. Samalla lautakunta esittää että sopimuskaudelle 
2018–2022 sovelletaan nykyisen vuosia 2013–2017 koskevan sopimuksen 
ehtoja. 

 
Tarkastuslautakunta päätti että optiona ollutta tarkastuslautakunnan sih-
teerin tehtävien hoitamista ei tässä vaiheessa hankinta. 
 
Lisäksi lautakunta päättää esittää BDO Audiator Oy:lle että päävastuullinen 
tilintarkastaja on JHT-tilintarkastaja Risto Hyvönen. 

 
— — 

– Kunnanvaltuusto 18.6.2018, 25 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen tilintarkastussopimuk-
sen tekemisestä BDO Audiator Oy:n kanssa 1.9.2018 alkaen. Sopimus-
kaudella 2018–2022 sovelletaan hintaa lukuun ottamatta nykyisen vuosia 
2013–2017 koskevan sopimuksen ehtoja.  

 
 Valtuusto päätti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti, että optiona 

ollutta tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitamista ei tässä vai-
heessa hankita. 

 
 Lisäksi valtuusto päätti esittää BDO Audiator Oy:lle, että päävastuullinen ti-

lintarkastaja on JHT-tilintarkastaja Risto Hyvönen. 
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26 § – asia 6 
Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen  
Dnro 76/20.4.2018 
 
– Kunnanhallitus 19.3.2018, 70 § 
 

Kunnanhallitus myönsi 19.2. sivistystoimenjohtaja Paula Vilamaalle eron 
virastaan 1.9.2018 alkaen ja saattoi asian tiedoksi kunnanvaltuustolle 26.2. 

 
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 vs. hallintojohtaja 
Kunnanhallitus päättää julistaa sivistystoimenjohtajan viran haettavaksi 
toistaiseksi voimassaolevana virkasuhteena. Virka täytetään 1.8.2018 al-
kaen. 
 
Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, 
asetuksen 986/1998 mukaista rehtorin kelpoisuutta ja kunnallishallinnon ja 
-talouden tuntemusta sekä kokemusta sivistystoimesta. Viran palkkaus 
muodostuu kokonaispalkkauksena ja koeaika on 6 kuukautta. 

 
 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
— — 
 
– Kunnanhallitus 21.5.2018, 144 § 
 

Sivistystoimenjohtajan toistaiseksi voimassaoleva virkasuhde on ollut julki-
sesti haettavissa 20.4.–15.5.2018. Määräaikaan mennessä virkaa haki viisi 
henkilöä. 
 
Kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat 
tutustuneet hakemuksiin ja yksimielisesti todenneet, että viran hakuaikaa 
jatkettaisiin 1.6.2018 saakka, jotta saataisiin lisää hakuehdot täyttäviä haki-
joita. 
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen 
ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää haku-
ajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä 
jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainitta-
va, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. 

 
Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää jatkaa sivistystoimenjohtajan toistaiseksi voimassa 
olevan virkasuhteen hakuaikaa 1.6.2018 saakka. Aiemmin toimitetut ha-
kemukset otetaan valmistelussa huomioon. 
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Lisäksi hallitus nimeää rekrytointiryhmän, johon kuuluvat kunnanjohtaja, 
hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, henkilöstökoordinaat-
tori ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
 
– Kunnanhallitus 11.6.2018, 166 § 
 

Sivistystoimenjohtajan toistaiseksi voimassaolevan virkasuhteen jatkettu 
hakuaika on päättynyt 1.6.2018. Määräaikaan mennessä virkaan haki ai-
emmin hakeneiden lisäksi 4 hakijaa. Yhteensä hakijoita on 9, kun aiem-
massa vaiheessa hakeneiden hakemukset otetaan huomioon. Hakemuk-
sen jättäneistä yksi ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia. 
 
Kunnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja 
henkilöstökoordinaattori ovat haastatelleet Tuomas Karjalaisen, Päivi Kaa-
resvirran, Merikki Lapin, Virpi Veskoniemen ja Marja Kivekkään 
4.-5.6.2018.  
 
Haastatteluryhmä on esittänyt tekemänsä vertailun pohjalta yksimielisesti, 
että koulutuksen, tehtävän kannalta olennaisen työkokemuksen, haastatte-
lussa saadun vaikutelman ja henkilökohtaisien ominaisuuksien perusteella 
virkaan valittaisiin Virpi Veskoniemi, ensimmäiselle varasijalle Merikki Lap-
pi ja toiselle varasijalle Marja Kivekäs. 
 
Yhteenveto hakijoista toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sivistysjohtajan toistai-
seksi voimassaolevaan virkasuhteeseen Virpi Veskoniemen 1.8.2018 al-
kaen. Ensimmäiselle varasijalle valitaan Merikki Lappi ja toiselle varasijalle 
Marja Kivekäs. 
 
Palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja on 4300 euroa kuukaudes-
sa 1.8.2018 alkaen. Lisäksi maksetaan rekrytointilisänä 200 euroa kuu-
kaudessa 31.12.2018 saakka. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden 
koeaikaa. 
 
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan.  

 
Päätös Ulla-Maija Kangosjärvi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsitte-

lyn ajaksi. 
 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  

 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 
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– Kunnanhallitus 18.6.2018, 191 § 
 

Kunnanhallituksen 11.6. valtuustolle tekemän esityksen jälkeen Virpi Ves-
koniemi on ilmoittanut, että hän ei tule ottamaan sivistystoimenjohtajan vir-
kaa vastaan, jos hän tulee valituksi. Syyksi hän on ilmoittanut tilanteensa 
muuttumisen. 
 
Lisäksi hallituksen kokouksen jälkeen on huomioitu se, ettei kaksi henkilöä 
ole yhtäaikaisesti virassa, minkä vuoksi esitetään sivistystoimenjohtajaa 
valittavaksi virkaan 1.9. alkaen. Elokuun ajan uudeksi sivistystoimenjohta-
jaksi valittava on työsuhteisena perehtymässä nykyisen sivistystoimenjoh-
tajan kanssa toimialan ja kunnan toimintaan. 
 
Hakuilmoituksessa on ilmoitettu, että ennen viran vastaanottamista valitun 
tulee esittää todistus terveydentilasta ja rikosrekisteriote. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sivistystoimenjohtajan 
toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen Merikki Lapin 1.9.2018 al-
kaen. Varalle valitaan Marja Kivekäs. 
 
Palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena ja on 4300 euroa kuukaudes-
sa 1.9.2018 alkaen. Lisäksi maksetaan rekrytointilisänä 200 euroa kuu-
kaudessa 31.12.2018 saakka. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden 
koeaikaa. 
 
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain mukainen lasten kanssa 
työskentelevältä vaadittava rikosrekisteriote.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

– Kunnanvaltuusto 18.6.2018, 26 § 
 

Päätös Ulla-Maija Kangosjärvi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan 
asian käsittelyn ajaksi. 

 
Valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjoh-
taja kertoivat haastatteluista ja rekrytointiprosessista. 
 
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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27 § – asia 7 
Kuntastrategian hyväksyminen 
Dnro 107/1.6.2018 
 
– Kunnanhallitus 11.6.2018, 164 § 
 

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuus-
to päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kun-
tastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

 
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;  
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 
4) omistajapolitiikka; 
5) henkilöstöpolitiikka; 
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 

 
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tule-
vista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtä-
vien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutu-
misen arviointi ja seuranta. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran 
valtuuston toimikaudessa. 
 
Kuntastrategiaa on laadittu viimeisen vuoden aikana yhteistyössä BDO 
Oy:n kanssa. Kuntastrategia on syntynyt kuntalaiskyselyn ja järjestettyjen 
keskustelutilaisuuksien pohjalta. 
 
Strategia on otsikoitu ”Kuntastrategia 2025 - Luonnostaan vastuullinen, ai-
dosti avoin ja onnellinen Muonio” ja keskeisiksi arvoiksi on nostettu yrittä-
jäystävällisyys, yhteistyökykyisyys, kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus. 
Painopistealueina on, että elinvoima vahvistuu kestävästi, kuntatyö siirtyy 
uuteen aikaan ja elämme onnellista arkea. Kuntastrategia sisältää lisäksi 
valtuustokaudelle 2017 – 2021 toimenpiteitä, joilla voidaan toteuttaa ase-
tettuja tavoitteita. 
 
Strategiaa on tarkoitus toteuttaa muun muassa kunnan talousarvion ja – 
suunnitelman avulla. Tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan tarkemmat 
suunnitelmat kuluvalla valtuustokaudella. Tavoitteiden toteutumista ja stra-
tegian onnistumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen 
yhteydessä ja Muonio-foorumissa. Strategiaa päivitetään tarvittaessa, mut-
ta ainakin uuden kunnanvaltuuston aloittaessa toimikautensa. 
 
Laadittu kuntastrategia toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy laaditun kuntastrate-
gian. 
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Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 18.6.2018, 27 § 
 
 Päätös Kunnanjohtaja esitteli laaditun kuntastrategian. 
 
  Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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28 § – asia 8 
Kaavoituskatsauksen hyväksyminen 
 
– Kunnanhallitus 28.5.2018, 149 § 
   

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran 
vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä 
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merki-
tykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-
asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut sellaiset 
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtö-
kohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 
 
Kaavoituskatsauksesta tulee tiedottaa sen tarkoituksen kannalta sopivalla 
tavalla ja kaavoitusviranomaisena toimii kunnanhallitus. 
 
Kaavoituskatsaus on laadittu hallinto- ja teknisellä osastolla vuodelle 2018. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kaavoituskatsauksen 
(liite nro 21). 

  
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 18.6.2018, 28 § 
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle kaavoituskatsauksen hyväksyttäväksi. 
Kaavoituskatsaus liitteenä nro 4. 

 
Päätös Keskustelun aikana Kosti Hietala esitti, että sivulle 10 kohtaan 8 ”Kunnan 

tonttitarjonta” lisätään tonttien lukumäärät. Lisäksi Hietala esitti, että liittee-
seen 1 ”Voimassa olevat kaavat” liitetään linkki, jonka kautta kyseiseen 
kaavaan pääsee tutustumaan. 

 
 Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Hietalan tekemät esitykset. 
 
 Valtuusto hyväksyi kaavoituskatsauksen tehdyillä lisäyksillä. 
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29 § – asia 9 
Kaavoitustaksan hyväksyminen 
Dnro 170/28.10.2016 
 
– Kunnanhallitus 21.11.2016, 238 § 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan, jos asemakaava tai sen muu-
tos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -
haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja 
käsittelystä aiheutuneet kustannukset.  

 
Kunnalla ei ole kaavoitustaksaa ja tekninen lautakunta esittää 27.10.2016 
kokouksessaan, että sellainen otetaan käyttöön. Lautakunnan esityksessä 
todetaan, että kustannukset muodostuvat karttojen ja asiakirjojen laatimi-
sesta hallinnollista käsittelyä varten ja taksa määräytyisi seuraavasti: 

 
Maanomistajalta perittävä korvaus asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta 

 
1.  Yhtä tonttia laajennetaan tai tonttia koskevia määräyksiä tarkistetaan, 

mutta rakennusoikeutta ei lisätä    1 050,– 
2. Yhden tontin rakennusoikeutta lisätään   1 600,– 
3.  Yhtä tonttia laajennetaan tai tonttia koskevia määräyksiä tarkistetaan ja 

lisätään rakennusoikeutta    2 600,– 
4.  Muilta suuremmilta asemakaavoitukseen kuuluvilta toimenpiteiltä, joilla 

on yksityinen etu, maksu päätetään todellisten työaikakustannusten pe-
rusteella. 
Hallintotyössä maksu on 55,–/tunti, kuitenkin aina vähintään  2 000,–  
Konsultin ja pohjakartan osalta kulut peritään todellisten kustannusten 
mukaan. 

5. Kunta voi luopua 1–4 kohtien mukaisen korvauksen perimisestä, mikäli 
asemakaavan tai -muutoksen laadinnasta tehdään kaavoituksen käyn-
nistämissopimus ja sitä mahdollisesti seuraava sitova maankäyttösopi-
mus. 

  
Ranta-asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta perittävä korvaus 

 
6.  Perusmaksu ranta-asemakaavasta tai -muutoksesta  600,– 
7. Lisäys jokaisessa kaavassa osoitetusta uudesta rakennuspaikasta 70,– 
8.  Lisäys jokaisessa kaavassa osoitetusta tontin rakennusoikeuden 

lisäämisestä     40,– 
 

Muut maksut 
 

9.  Ilmoituskulut peritään toteutuneiden kulujen perusteella lehti-
ilmoituksista ja lähetetyistä kirjeistä. 

 
Tavanomaisesta poikkeavat selvitykset tai suunnitelmat 
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10.  Asemakaavan tai -muutoksen edellyttämien ulkopuolisilta asiantuntijoilta 
tilattavien poikkeavien selvitysten kustannukset peritään täysimääräisinä 
kaavoitusmaksun lisäksi.  

 
Maksujen alentaminen 

 
11.  Mikäli asemakaava tai kaavan muutos edistää rakennussuojelua tai on 

muutoin yleisen edun mukainen tai työmäärä arvioidaan kaavan laajuu-
teen nähden tavanomaista pienemmäksi, voidaan maksua alentaa  
enintään 50 %. 

 
Maksujen periminen 

 
12.  Mikäli asemakaava hyväksytään, kustannukset peritään hakijalta kaavan 

tultua lainvoimaiseksi. Mikäli asemakaavaa ei hyväksytä, korvausta ei 
peritä.  

 
Mikäli hakija peruu kaavoitushakemuksen, häneltä peritään siihen men-
nessä kertyneet asiakirjojen laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kus-
tannukset seuraavasti 
– ¼ kustannuksista, jos peruutus tehdään kaavoituksen käynnistämis-

kuulutuksen julkaisemisen jälkeen ennen suunnittelun aloittamista, 
– ½ kustannuksista, jos peruutus tehdään suunnitteluvaiheen kuulemi-

sen aikana, 
– ¾ kustannuksista, jos peruutus tehdään ennen kaavan nähtäville 

asettamista, kun ehdotuksen laatiminen on menossa, 
– täysimääräiset kustannukset, jos peruutus tehdään, kun ehdotus on 

asetettu nähtäville. 
 

Kustannusten jakaminen hakijoiden kesken 
 

13.  Mikäli muutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, kaavan 
laatimiskustannuksista ja muista kuluista koostuvat kokonaiskustannuk-
set jaetaan rakennusoikeuden mukaisessa suhteessa hakijoiden kes-
ken. Jakoperusteen määräävä rakennusoikeus on hyväksytyn asema-
kaavan mukainen rakennusoikeus.  

 
Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

 
Kuntalain ja hallintosäännön mukaan valtuusto päättää palveluista ja suo-
ritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista (kuntalaki 14 ja 111 § 
sekä hallintosääntö 14 §). 

 
 Ehdotus vs. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle teknisen lautakunnan esittämän kaavoi-
tustaksan hyväksymistä. Uusi taksa tulee voimaan 1.1.2017 alkaen ja se 
muotoillaan teknisesti vastaamaan muita voimassaolevia taksoja ja mak-
superusteita. 
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Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
— — 

– Kunnanhallitus 28.5.2018, 150 § 
 

Kaavoitustaksaa ei ole käsitelty valtuustossa, joten sen voimaantulon 
vuoksi asiasta on päätettävä uudelleen. 

 
 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Kuntalain ja hallintosäännön mukaan valtuusto päättää palveluista ja suo-
ritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista (kuntalaki 14 § ja hallin-
tosääntö 47 §). 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus esittää valtuustolle teknisen lautakunnan esittämän kaavoitustak-
san hyväksymistä. Uusi taksa tulee voimaan 1.9.2018 alkaen ja se muotoil-
laan teknisesti vastaamaan muita voimassaolevia taksoja ja maksuperus-
teita.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

– Kunnanvaltuusto 18.6.2018, 29 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
  



Muonion kunta   Esityslista/  3/2018 54 
Kunnanvaltuusto   Pöytäkirja    
 
    18.6.2018 
 
 
 
 
30 § – asia 10 
Lisämäärärahan myöntäminen Midnight Sun Hike –matkailukonseptin pilotointiin 
Dnro 104/30.5.2018 
 
– Kunnanhallitus 11.6.2018, 168 § 
 

Kunta lanseeraa yhdessä alueen matkailutoimijoiden kanssa kesälle 2018 
Midnight Sun Hike –matkailukonseptin. Konsepti pohjautuu Muonion luon-
tomatkailua painottavaan elinkeinostrategiaan ja rakentuu suoraan alueen 
vahvuuksien varaan. Midnight Sun Hike -konseptin idea on kannustaa alu-
een matkailutoimijoita tarttumaan kesäkauden mahdollisuuksiin ja ennen 
kaikkea houkutella alueelle lisää pohjoisen kesäluonnon eksotiikasta kiin-
nostuneita matkailijoita. Tehtävänjako on seuraava: kunta markkinoi katto-
teemaa, matkailutoimijat tuottavat ja myyvät palveluja. 
 
Konseptia pilotoidaan kesällä 2018 ja saatujen kokemusten pohjalta Mid-
night Sun Hikea lähdetään kehittämään ja laajentamaan tulevia kesiä var-
ten. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 17 000 euroa. Tuloa arvioidaan 
saatavaksi noin 6 000 euroa myyntituotteista. Hankkeeseen ei ole varattu 
määrärahaa kuluvan vuoden talousarvioon. 
 
Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset ta-
lousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutok-
sia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoit-
tamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 11 000 euron lisämää-
rärahan Midnight Sun Hike -matkailukonseptin toteuttamiseen. Lisämäärä-
raha osoitetaan yleishallinnon tehtäväalueelle. 
 
Lisämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella. 
 

Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 18.6.2018, 30 § 
 

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

 
 Kunnanjohtaja esitteli matkailukonseptia. 
 
 Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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31 § – asia 11 
Investointimäärärahojen siirtäminen 
Dnro 85/9.5.2018 
 
– Kunnanhallitus 11.6.2018, 169 § 

Tekninen lautakunta totesi 8.5.2018 kokouksessaan, että ylä- ja alakoulun 
sekä Kielan rakennusautomaatiojärjestelmän päivitys on tehtävä aiemmis-
ta suunnitelmista poiketen jo tänä vuonna. Suunnitelmia tehtäessä kävi il-
mi, että ilmastoinnin laitteet ovat oletettua huonommassa kunnossa.  

 
Arvioidut kustannukset yhtenäiskoulun osalta ovat noin 36 000 ja Kielan 
osalta noin 13 000 euroa. Rakennusautomaatiojärjestelmän päivityksen 
suunnitteluun näiden kohteiden osalta on jo käytetty 5 000 euroa. 

 
Kuluvalle vuodelle ei ole varattu määrärahaa tähän hankkeeseen. Ratsu-
tien vedenottamon rakentamiseen on varattu kuluvalle vuodelle 225 000 
euroa. Hankkeen suunnitelmien viivästymisen vuoksi se ei tule toteutu-
maan kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana.  

 
Tekninen lautakunta esittää, että Ratsutien vedenottamon rakentamiseen 
varatusta määrärahasta (8470/812) siirretään 40 000 euroa yhtenäiskoulun 
ja 14 000 euroa Kielan rakennusautomaatiojärjestelmien korjaamiseen. 

 
 Kunnan säännöt 
 

Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset ta-
lousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä 
myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ratsutien vedenottamon rakenta-
miseen varatusta määrärahasta (8470/812) siirretään 40 000 euroa yhte-
näiskoulun ja 14 000 euroa Kielan rakennusautomaatiojärjestelmien kor-
jaamiseen. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 
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– Kunnanvaltuusto 18.6.2018, 31 § 
 

Päätös Tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto kertoi vedenottamon suunnitte-
lutyöstä. Tavoitteena on, että suunnitelmat saadaan valmiiksi tämän vuo-
den aikana ja rakentaminen tapahtuu seuraavana kesänä. 

  
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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32 § – asia 12 
Antolainan myöntäminen Muonion Melojat ry:lle  
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 päätetään 
talousarvion käsittelyn yhteydessä, myös mahdollisista tilapäislainoista 
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. 
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33 § – asia 13 
Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
 

Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 § – asia 14 
Muiden asioiden käsitteleminen 
 

Valtuutettu Reponiemi korosti kunnan työntekijöiden työssä jaksamisesta 
huolehtimista. 

 
Puheenjohtaja ilmoitti, että seuraavat valtuuston kokoukset on suunniteltu 
pidettäväksi 27.8., 29.10. ja 10.12. 

   
 
 
 
 
 
 
 
35 § – asia 15 
Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 

Valitusosoitus liitteenä nro 5. 



Muonion kunta   Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Liite 
 

    18.6.2018  35 5 
 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 

pykälät 21–22, 24, 33–35 
 
 

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

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 – 
 

Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja faksi 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
 
osoite  Isokatu 4, Oulu 
postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841 
sähköposti  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
 
 
Kunnallisvalitus    valitusaika 30 päivää 
 
pykälät 23, 25–32 
 
 
Hallintovalitus     valitusaika 
 
pykälät – 
 
 
Muut valitusviranomainen, 
osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi  pykälät valitusaika 
 
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun.
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Valituskirjan sisältö ja toimittaminen 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja 
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todis-
tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hal-
lintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viran-
omaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointi-
osoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai     
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitus-
ajan päättymistä. 
 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite  pykälät 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

nimi, osoite ja postiosoite  pykälät 
 
 
 

Lisätietoja 
 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua 
hallinto-oikeudessa. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
1)

 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

 
 
 
 
 
 
 


