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Käsiteltävät asiat
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Ympäristönsuojelun yhteistyösopimuksen päivittäminen
Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen
Antolainan myöntäminen Muonion Matkailu ry:lle
Lisämäärärahan myöntäminen Tunturi-Lapin Kehitys ry:n maksuosuuden kattamiseen
7. Eron myöntäminen luottamustoimista
8. Jäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan
9. Jäsenen valitseminen lukion johtokuntaan
10. Kiireellisten asioiden käsitteleminen
11. Muiden asioiden käsitteleminen
12. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksesta laadittava pöytäkirja, johon liitetään valitusosoitus, lisätään
kunnan verkkosivuille nähtäväksi ti 15.10.2019.

Kunnanvaltuuston
puheenjohtaja

Hannaleena Huhtamäki

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kunnan verkkosivuilla pe 27.9.2019.

Elli Rauhala
ilmoitustaulun hoitaja
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Aika
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Paikka

yhtenäiskoulun auditorio

Läsnä olevat valtuutetut
ja varavaltuutetut

Hannaleena Huhtamäki
Kosti Hietala
Sakari Silén
Mika Brännare
Manu Friman
Mikael Heikkilä
Petteri Hirsikangas
Aki Jauhojärvi
Anne-Mari Keimiöniemi
Jukka Korhonen
Anneli Kuortti
Matti Myllykangas
Heikki Pöyskö
Pentti Reponiemi
Maria Roimaa
Petri Sinikumpu

Muut läsnäolijat

kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki
hallintojohtaja Katri Rantakokko
sivistystoimenjohtaja Merikki Lappi
taloussihteeri Merja Hietala
maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen
kunnanrakennusmestari Jaakko Muotka
pöytäkirjanpitäjä Matti Pinola

Poissa

Markku Rauhala

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

todettiin (47 §)

Asiat

1–12, 47-58 §

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Hannaleena Huhtamäki
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

ma 14.10.2019, kunnantalo

Matti Myllykangas

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
”
jäsen
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

jäsen

Matti Pinola
pöytäkirjanpitäjä

Heikki Pöyskö
(47-50 § ja 52-58 §)

Pentti Reponiemi
(51 §)
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Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Pöytäkirja lisätään kunnan verkkosivuille nähtäväksi ti 15.10.2019.

Matti Pinola
pöytäkirjanpitäjä
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47 § – 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 asioista, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.
1.1.2019 voimaantulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuuston
kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan verkkosivuilla.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä
valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista on lähetettävä
vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Hallintosäännön 64 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Valtuutetun,
joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen
käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston
puheenjohtajalle tai sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on
kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu
varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulojärjestystä. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä,
onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava
voidaan kutsua.
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen
puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu (asialista) on toimitettu 27.9.2019 valtuuston päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä nuorisovaltuuston edustajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan verkkosivuilla. Esityslista on toimitettu valtuuston
päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä nuorisovaltuuston edustajalle 2.10.2019.
Pj.

Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi,
että läsnä on 16 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
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48 § – asia 2
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Hallintosäännön 77 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla
tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla
toisin päätä. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekirjoittaminen teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.
Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (79 §).
Päätös

Valtuusto valitsi tarkastajiksi Matti Myllykankaan ja Heikki Pöyskön.
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49 § – asia 3
Ympäristönsuojelun yhteistyösopimuksen päivittäminen
Dnro 78/24.4.2018


Kunnanhallitus 23.9.2019, 226 §
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 § 68 hyväksynyt yhteistoimintasopimuksen ympäristönsuojelun tehtävien järjestämisestä Sodankylän kanssa. Yhteistyö toteutetaan yhteistoiminta-alueena ja vastuukunta on
Sodankylä.
Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä
Sodankylän ja Muonion yhteistoiminta-alueeseen. Nykyisen sopimuksen
kohdan 12 mukaan yhteistoimintasopimuksen piiriin voi liittyä myös muita
kuntia. Järjestely edellyttää sopimuksen täydentämistä ja kaikkien sopimuskuntien yhtäpitäviä päätöksiä.
Laajennettu yhteistoiminta olisi mahdollista aloittaa vuoden 2020 alusta.
Sopimuksen tarkoituksen on varmistaa saman tasoinen ja kustannustehokas palvelu kaikissa sopijakunnissa. Uuteen sopimukseen on muutettu
mm. kustannusjaon periaatteita, jaoston jäsenten ja puheenjohtajiston
määräytymistä. Laajentuvan alueen myötä henkilöstöresurssin tarve kasvaa. Tarkoituksena on, että henkilöstöön kuuluu ympäristöpäällikkö, kolme
ympäristötarkastajaa ja sihteeri- ja hallintopalvelut. Vastuukunta perustaa
tarvittavat virat ja sinne sijoitetaan ympäristöpäällikön, yhden ympäristötarkastajan sekä sihteeri- ja hallintopalvelun toimipisteet, toisella ympäristötarkastajalla on toimipiste Inarissa ja kolmannella Muoniossa tai Enontekiöllä. Kaikissa kunnissa säilyy toimipiste.
Sopimuksen täytäntöönpanoa varten tarvittaviin toimiin voidaan ryhtyä jo
ennen sopimuksen voimaantuloa sopijakuntien valtuustojen tehtyä päätökset mm. toimielimen vaalin, talousarvion laatimisen ja henkilöstön rekrytoinnin osalta.
Sopimusluonnos laajentuvasta yhteistoiminnasta, kustannusjaosta ja alustava talousarvio toimitetaan esityslistan ohessa.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy sopimusluonnoksen
ympäristönsuojelun tehtävien järjestämisestä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —
–

Kunnanvaltuusto 7.10.2019, 49 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Sopimuspohja liitteenä nro 11.
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50 § – asia 4
Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen
Dnro 24/31.1.2019


Kunnanhallitus 18.2.2019, 50 §
Kukaslompolon ranta-asemakaava-alue sijoittuu Itä-Muonion kunnanosaan
lähelle Kolarin kunnanrajaa ja Äkäslompoloa. Ranta-asemakaava hyväksytty vuonna 1994.
Maan omistaa valtio ja Metsähallitus on tehnyt esisopimuksen sen vuokraamisesta ehdolla, että ranta-asemakaavan muutos hyväksytään. Tulevat
vuokralaiset ovat 31.1.2019 esittäneet Kukaslompolon ranta-asemakaavan
muutoksen vireille saattamista.
Kaavamuutosta esitetään ranta-asemakaavan kortteleihin 10–14 ja niitä
ympäröiville VR-2 ja VR-3 –alueille. Esisopimuksen mukainen muutoksen
kohde on n. 20 ha.
Tavoitteena on muuttaa alueen ranta-asemakaavaa niin, että on mahdollista käynnistää matkailupalvelujen yritystoimintaa mm. rakentamalla revontuli-igluja majoitusta varten, huolto- ja ravintolatiloja sekä rantasauna.
Tavoitteena on rakentamisen käynnistäminen kesällä 2019.
Muutettavalle alueelle on voimassaolevassa kaavassa osoitettu enemmän
rakennusoikeutta, kuin muutoksen tavoitteena on alueelle osoittaa.
Kaavoitustyön laatijaksi on valittu Seitap Oy:n maamittausteknikko Tapani
Honkanen, joka on 7.2.2019 laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS).
Tunturi-Lapin maakuntakaava on voimassa Kukaslompolon ranta-asemakaava-alueella ja se on ohjeena kaavan laatimisessa. Alue sijoittuu maakuntakaavan Matkailupalveluiden alue merkinnän RM 1406 alueelle ja
maakuntakaavan matkailun vetovoima-alueelle (mv).
Ylläksen yleiskaavassa muutettava alue sijoittuu pääasiassa loma-asuntojen alueelle. Ylläksen yleiskaavan muutos on hyväksytty 10.6.2003 § 34.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 7.2.2019 on selostettu mm. suunnittelutilanne, kaavoitustyön tavoite, muutettavan alueen olosuhteet, arvioitavat vaikutukset, osalliset ja osallistuminen sekä aikataulu. Tavoitteena
on, että kaava saadaan valtuustokäsittelyyn kesäkuussa 2019.

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt
Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta
omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava
yhteydessä kuntaan ja toimitettava suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen
tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan tulee
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toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maankäyttö- ja
rakennuslain 63 ja 74 §)
Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikutteiseen suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaavoitettavaan
alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla olevien maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten määrään.
Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki osalliset on mahdollista tavoittaa ja tarjota näille riittävän ajoissa riittävät mahdollisuudet valmisteluun osallistumiseen.
Kunta voi esittää maanomistajalle osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Varmistaakseen suunnitelman riittävyyden kunta voi neuvotella
asiasta Lapin ELY-keskuksen kanssa, ja osallisilla on mahdollisuus kaavan
muutosehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka esittää ELY-keskukselle neuvottelun käymistä suunnitelman riittävyydestä.
Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisten ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta tiedottamisen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitellusta aikataulusta.
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalliset
ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
Kaavan hyväksyy valtuusto ja hallintosäännön mukaan kaavoitusviranomaisena toimii hallitus.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.2.2019 toimitetaan esityslistan
ohessa.

— —

Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja kuuluttaa vireilletulon. Kaavanlaatijaa pyydetään lisäämään osalliseksi viranomaiseksi myös Pelastuslaitoksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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Kunnanhallitus 15.4.2019, 116 §
Kaavan laatijalta on saatu 26.3.2019 päivätty kaavakartta ja -selostus.
Kaavamuutos koskee kortteleita 10–14 ja niitä ympäröiviä VL, VR–1, VR–2
ja VR–3 alueita. Muutosalueeseen sisältyy myös ET–1 alue.
Ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksessa kaavaan esitetään yksi
matkailua palvelevien rakennusten (RM) kortteli (10), pinta-alaltaan 6,7 ha.
Matkailua palvelevien rakennusten rakennusoikeudeksi luonnoksessa
osoitetaan 1 000 k-m2. Lisäksi kortteliin osoitetaan erillinen 250 k-m2 rakennusala henkilökunnan asuinrakennusten ja varastojen rakentamista
varten sekä VR-alueelle 100 k-m2 rakennusoikeus rantasaunan rakentamista varten. Kaavan muutoksen luonnoksessa alueelle osoitetaan siten
1 350 k-m2 rakennusoikeutta.
Muutettavan kaavan kortteleiden 10–14 yhteenlaskettu rakennusoikeus on
1 680 k-m2, joten kaavan muutoksella rakennusoikeus alenee 330 k-m2.
Kaavaluonnoksessa rakentamiselta vapaaksi jäävä alue osoitetaan yhtenäiseksi retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR), jolle osoitetaan rantasaunan rakennusoikeus. Voimassaolevassa kaavassa ET-1 alueelle varattu jäteveden pumppaamon 0,2 ha:n alue säilytetään.
Vuonna 2003 hyväksytyssä yleiskaavassa Kukaslompolon ranta-asemakaavan alue on osoitettu silloin voimassa olleen ranta-asemakaavan mukaisesti. Asemakaava on laadittu yhteisranta –periaatteella, mutta lomaasuntojen rakennuspaikat ovat toteutuneet 25 vuoden voimassaolon aikana heikosti, vaikka alue sijaitsee lähellä Yllästä.
Tämänhetkisen matkailukeskusten kehittämistrendin mukaisesti matkailurakentaminen toteutuu parhaiten matkailupalvelurakentamisena ja tavanomaisena lomarakentamisena vain aivan rantaviivassa. Metsähallitus
maanomistajana on päätynyt yhteistyössä alueelle tulossa olevan yrittäjän
kanssa ohjaamaan rakentamisen matkailupalvelujen suuntaan. Suuntausta
tukee myös Tunturi-Lapin maakuntakaava.
Lainsäädäntö
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten MRL 62
§:ssä tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Tilaisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamalla
valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden varaamisesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina julkaistava
vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 §:ssä.
26.3.2019 päivätty kaavakartta ja –selostus toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
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Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen
valmisteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän
ajaksi. Lausuntopyyntö toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan
merkityille tahoille.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —


Kunnanhallitus 24.6.2019, 182 §
Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto pidettiin
nähtävänä 16.5.2019–16.6.2019 ja kaavaluonnoksesta toimitettiin kolme
lausuntoa ja yksi muistutus.
Lapin ELY-keskus toteaa 13.6.2019 päivätyssä lausunnossaan mm., että
kaavaehdotuksessa tulee tunnistaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja osoittaa, miten niitä edistetään kaavaratkaisulla.
Jätevesien käsittelyn ja vesihuollon osalta huomautetaan, että alueeseen
sisältyy varaus jätevedenpuhdistamoa tai pumppaamoa varten (ET-1).
Kaavaratkaisun yhteydessä on ratkaistava, toteutetaanko jätevesien käsittely kiinteistökohtaisesti vai sisällytetäänkö kaava-alue vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueeseen. Samoin on ratkaistava vedenhankinnan järjestäminen.
Lapin ELY-keskuksen mielestä ensisijainen ratkaisu tulisi olla jo toimivan
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen.
Asemakaavan esitystavasta Lapin ELY-keskus toteaa, että kaavaluonnoksessa esitetty ratkaisu mahdollistaa esim. rivitalotyyppisen rakennuksen
rakentamisen, joten tulee harkita tarkempaa rakennusoikeuden rakennuksiin tai rakennusaloihin jakaantumisen määräämistä sekä rakentamisen
määrää ja laatua ohjaavia kaavamääräyksiä.
Lapin liitto toteaa 14.6.2019 päivätyssä lausunnossaan valmisteluaineiston
toteuttavan Tunturi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita.
Museovirasto toteaa 14.6.2019 päivätyssä lausunnossaan, että sillä ei ole
asemakaavan muutokseen huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman tai arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Muonion paliskunta ilmoittaa 16.6.2019 päivätyssä muistutuksessa, että
kaava aiheuttaa huomattavaa haittaa porotaloudelle ja Metsokosken kohdalle tulisi varata kuljetusreitti kaavamuutosta koskevan alueen alapuolelle.
Kaavan laatija on toimittanut vastineen 18.6.2019, jonka mukaan kaavaselostusta täydennetään Lapin ELY-keskuksen lausunnon perusteella mm.
seuraavilta osin
- valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
- jätevesien käsittely ja vedenhankinta
- rakennusoikeuden tarkentaminen.
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Vastineessa todetaan Muonion paliskunnan toimittamasta lausunnosta,
että ranta-asemakaavan muutoksella ei käsitellä kaavaa Metsokosken kohdalla. Tällä muutoksella tilanne poronhoidon osalta kuitenkin paranee nykyisestä kaavasta, koska muutoksella muodostuu uuden korttelin 10 eteläpuolelle rakentamiselta vapaa yhtenäinen viheraluekaista alueen läpi.
Lainsäädäntö
Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville MRL 65 §:n mukaan.
Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. MRA 27 §:n mukaan kaavaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan muutosta koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä
nähtävänä vähintään 14 päivän ajan.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä kaavaehdotuksesta (muistutus) ja se on toimitettava kuntaan ennen nähtävänäoloajan
päättymistä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään MRL 28 §:ssä.
Kaavakarttaehdotus ja –selostus (18.6.2019) toimitetaan esityslistan
ohessa.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee luonnosvaiheen lausunnot ja kaavan laatijan
vastineen tiedoksi ja asettaa ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Lausuntopyyntö ehdotuksesta toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityille tahoille.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —


Kunnanhallitus 23.9.2019, 229 §
Kukaslompolon ranta-asemakaava muutosehdotus pidettiin nähtävillä
4.7.–5.8.2019 ja siitä toimitettiin yksi lausunto ja muistutus.
Lapin ELY-keskukselta 25.7.2019 saapuneessa lausunnossa todetaan,
että jätevesien käsittelyssä kaavaratkaisuehdotus on sen valmisteluvaiheen lausunnossa esittämän näkemyksen mukainen. Edelleen kaavaselostuksessa ei ole selvitystä kaava-alueen vedenhankinnan järjestämisestä. Ensisijainen ratkaisu tulisi olla jo alueella toimivan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen ranta-asemakaava-alueelle, kun otetaan vielä huomioon kaavamuutoksen mahdollistama matkailupalvelurakentaminen.
Asemakaavan esitystavasta ELY-keskus viittaa MRL 55 §:ään, jonka mukaan asemakaavakartalla osoitetaan mm. asemakaavaan sisältyvien eri
alueiden rajat, ne yleiset tai yksityiset tarkoitukset joihin maa- ja vesialueet
on aiottu käytettäviksi, rakentamisen määrä, sekä rakennusten sijoitusta ja
tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet.
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Kaavaehdotuksessa on edelleen osoitettu 6,7 ha:n matkailua palvelevien
rakennusten korttelialue (RM). Kortteliin on lisäksi sisällytetty erillinen rakennusala, jolle saa rakentaa henkilökunnan asuinrakennuksia ja varastorakennuksia (250 k-m2). RM-kaavamääräystä on nyt tarkennettu siten, että
yhden rakennuksen kerrosala saa olla enintään 250 k-m2. ELY-keskuksen
mielestä kunnan tulisi kuitenkin edelleen harkita myös tarkempaa rakennusoikeuden rakennusaloihin jakaantumisen määräämistä ja rakennusten
sijoittumisen ohjaamista.
Lapin ELY-keskus huomauttaa, että kaava-asiakirjoihin tulisi tehdä tekniset
korjaukset ja lisätä lain edellyttämät liitteet.
Kaavanlaatijalta on saatu vastine lausuntoon 19.8.2019. Siina todetaan,
että kaavaselostukseen lisätään maininta, että rakentaminen liitetään myös
vedenhankinnan osalta alueella toimivan vesihuoltolaitoksen verkkoon. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue ei kuitenkaan ole kaavoituksella ratkaistavissa, vaan valtuusto ratkaisee sen erikseen alueella toimivan vesihuoltolaitoksen hakemuksesta.
Kaavan muutosehdotuksessa määrätään yhden rakennuksen kooksi enintään 250 k-m2. Kaavalla osoitetun 1 000 k-m2:n rakennusoikeudella alueelle voi muodostua suurimmalla mahdollisella (250 k-m2) rakennusoikeudella enintään 4 rakennusta, joita ei voi sijoittaa tällä kaava alueella niin,
että siitä aiheutuisi haittaa ympäristölle tai maisemalle. Kaavoittajan mukaan käytännössä rakentaminen tulee tapahtumaan pieninä rakennuksina
(revontuli-igluina), joiden sijoittelu on esitetty kaavaselostuksen liitteenä
olevassa alustavassa aluesuunnitelmassa. Näin pienten rakennusten sijoittumista maastoon ei ole tarpeen määrätä kaavalla yksittäisillä vahvistuvilla
rakennusaloilla. Tämä voisi hankaloittaa rakennuslupien käsittelyä ja rakennusten sijoittamista maastoon.
Muonion paliskunta on toimittanut ehdotuksesta muistutuksen 17.9.2019.
Muistutuksessa todetaan, että porot kulkevat ja niitä kuljetetaan joen yli
kaava-alueelta ja sen eteläpuolelta Metsokosken kohdalta. Paliskunta on
jo aiemmassa muistutuksessaan pyytänyt jättämään kaavaan poroille kulkureitin. Se esittää, että kortteli 10 rajaltaan alueisiin ja määritellään alueittaiset rakentamisoikeudet pienialaisiksi rakennuksiksi. Kaavaehdotuksessa
esitetyllä tavalla korttelin alue mahdollistaa yhden suuren kokonaisuuden
rakentamisen. Pienialaisen rakentamisen tulisi keskittyä mahdollisimman
paljon kaavan pohjoisosaan. Paliskunta esittää lisäksi, että kaavamääräyksellä alueella kielletään ohjelmapalvelutoiminta, jotta toiminnasta ei aiheutuisi poroille ja poronhoidolle suurempaa häiriötä. Paliskunta huomauttaa
myös, että jatkossa sen alueelle kaavoitettaessa paliskunta tulee merkitä
OAS:n osallisiin ja siltä tulee pyytää lausunnot.
Kaavanlaatija toimitti 20.9. vastineen paliskunnan muistutukseen. Siinä todetaan paliskunnan huolen poronhoidon olosuhteiden turvaamisesta alueella olevan perusteltu. Kaavan muutoksella muutetaan voimassa olevan
ranta-asemakaavan loma-asuntojen korttelialueita matkailupalvelujen korttelialueiksi. Muutoksella alueen rakennusoikeus hieman alenee (330 km2). Lisäksi korttelia koskevaksi asetetaan määräys, että yhden rakennuksen kerrosala saa olla enintään 250 k-m2, eli rakentaminen ohjataan pienimuotoiseksi vastaamaan tavanomaista loma-asuinrakentamista. Kaavan-
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laatijan mukaan paliskunnan huoli siitä, että rakentaminen voisi mahdollistaa yhden suuren kokonaisuuden rakentamisen, on virheellinen ja paliskunta on oikein muistutuksessaan todennut, että kaavan muutosalueelle
tulevan toimijan rakentaminen tulee olla pienimuotoista.
Kaavanlaatijan mukaan paliskunnan esitys ohjelmapalveluatoiminnan kieltämisestä alueella on perusteltu. Kaavaehdotukseen on lisätty maanomistaja Metsähallituksen suostumuksella MRA 32 §:n mukaisena nähtävilläolon jälkeisenä korjauksena RM-korttelialuetta koskevaksi määräyksen:
”Korttelialueelle ei saa rakentaa koiratarhaa.”
Täydennetty selostus kaavaehdotuksesta ja -kartasta toimitetaan oheismateriaalina.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Kukaslompolon ranta-asemakaavan
muutoksen hyväksymistä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —
–

Kunnanvaltuusto 7.10.2019, 50 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
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51 § – asia 5
Antolainan myöntäminen Muonion Matkailu ry:lle
Dnro 87/30.4.2019


Kunnanhallitus 24.6.2019, 177 §
Muonion Matkailu ry hakee Muonion kunnalta väliaikaisrahoitusta matkailun kehittämishankkeen käynnistämiseksi. Yhdistys on hakenut Lapin Liitolta EAKR-rahoitusta Visit Muonio -hankkeeseen, jonka tavoitteena on ennen kaikkea kehittää kansainvälisen matkailun ympärivuotisuutta, viestintää, digitaalijärjestelmiä ja vähähiilisiä liikenneratkaisuja.
Hankkeen arvioitu kesto on kevään 2022 loppuun ja sen kokonaisbudjetti
on 266 000 euroa. EAKR-rahoitus kattaa kustannuksista 212 800 euroa
(80 %) ja 53 200 euroa (20 %) katetaan omarahoituksella (Muonion Matkailu ry:n jäsenyritykset ja kunta). Hankkeiden toteuttamisessa syntyviin
kustannuksiin haetaan tukipäätöksen mukaisesti myönnetty rahoitus Lapin
liitolta jälkikäteen. Hankkeeseen palkataan yksi kokoaikainen työntekijä.
Muonion Matkailu ry:n kassatilanne ei yksin mahdollista hankkeen alkuvaiheen toimenpiteiden käynnistämistä ja tämän vuoksi yhdistys hakee kunnalta väliaikaisrahoitusta juoksevien kulujen kattamiseen yhteensä 60 000
euroa (3 x 20 000 euroa). Mikäli hanke keskeytyy, rahoittava viranomainen
hylkää tukea haettuihin kustannuksiin tai perii tukia takaisin, on Muonion
Matkailu ry:n hallitus vastuussa ja velvoitettu maksamaan annetun lainan
kokonaisuudessaan takaisin kunnalle.
Kunnan säännöt
Hallintosäännön 46 §:n mukaan hallitus päättää lainan ottamisesta ja antamisesta 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 Muonion Matkailu
ry:lle 60 000 euron antolainan (3 x 20 000e), mikäli Visit Muonio –hanke
saa EAKR-rahoituksen Lapin liitolta. Lainaehdoista päättää kunnanhallitus.
Mikäli hanke keskeytyy, rahoittava viranomainen hylkää tukea haettuihin
kustannuksiin tai perii tukia takaisin, on Muonion Matkailu ry:n hallitus vastuussa ja velvoitettu maksamaan annetun lainan kokonaisuudessaan takaisin kunnalle.
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Päätös

Minna Back-Tolonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn ajaksi.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —
–

Kunnanvaltuusto 7.10.2019, 51 §
Päätös

Heikki Pöyskö ja Mikael Heikkilä ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä
osallistuneet tämän asian käsittelyyn.
Pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Pöyskön tilalle tämän asian käsittelyn ajaksi
valittiin Pentti Reponiemi.
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
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52 § – asia 6
Lisämäärärahan myöntäminen Tunturi-Lapin Kehitys ry:n
maksuosuuden kattamiseen
Dnro 154/20.9.2019


Kunnanhallitus 23.9.2019, 228 §
Tunturi-Lapin Kehitys ry on käsitellyt kokouksessaan tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastuspöytäkirjan. Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnanjohtaja on koostanut taloudellisesta tilanteessa tilannekuvan. Ko. selvityksiin perustuen Tunturi-Lapin Kehitys ry esittää sen jäsenkunnille laskutettavaksi yhteensä Muoniolta 20 000 euroa ja Enontekiöltä 20 000 euroa, jotta
Tunturi-Lapin Kehitys ry:n vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio
voidaan, uuteen taloudelliseen tilanteeseen suhteutettuna, edelleen toteuttaa.
Kolarin jäsenyys Tunturi-Lapin Kehitys ry:ssä on päättynyt vuonna 2017,
jonka seurauksena Kolarin kuntaosuus tulee palauttaa sääntöjen perusteella. Toiminnan vähäisyyden johdosta kunnilta ei ole viime vuosina peritty
nettomaksuja, vaan toiminta on rahoitettu kunnilta aikaisemmin perityillä
nettomaksuilla. Kolarin kunta ei ole osallistunut toimintaan vuonna 2018,
joten Kolarille palautettava osuus määräytyy vuodenvaihteen 2017/18 tilanteen perusteella. Siten Kolarille palautettava osuus tulee maksaa asukasluvun perusteella 79 681,21 euron summasta. Ko. palautuksella on vaikutus yhdistyksen maksuvalmiuteen.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että se maksaa Tunturi-Lapin Kehitys ry:lle 20 000
euroa, jotta Tunturi-Lapin Kehitys ry:n vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja
talousarvio voidaan, suhteutettuna uuteen taloudelliseen tilanteeseen,
edelleen toteuttaa.
Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 20 000 euron lisämäärärahan yleishallinnon tehtäväalueelle Tunturi-Lapin Kehitys ry:n maksuosuuden kattamiseen.

Päätös

Minna Back-Tolonen ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) ja poistui
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —
–

Kunnanvaltuusto 7.10.2019, 52 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
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53 § – asia 7
Eron myöntäminen luottamustoimista
Dnro 79/15.4.2019


Kunnanhallitus 19.8.2019, 204 §
Katriina Sieppi on 15.4.2019 saapuneella hakemuksellaan anonut eroa
sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja lukion johtokunnan jäsenyydestä.
Perusteluna Sieppi on 2.8.2019 esittänyt sen, että aika ei ansiotyön ja henkilökohtaisten syiden vuoksi riitä asioihin perehtymiseen.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee Katriina Siepin eroanomuksen tiedoksi ja myöntää hänelle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja lukion johtokunnan jäsenyydestä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —
–

Kunnanvaltuusto 7.10.2019, 53 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
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54 § – asia 8
Jäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan


Kunnanhallitus 19.8.2019, 205 §
Myöntäessään eron Katriina Siepille sivistyslautakunnan jäsenyydestä valtuuston tulee valita uusi jäsen 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
Tommi Taimi
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

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

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —
–

Kunnanvaltuusto 7.10.2019, 54 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja valitsi jäljellä olevaksi toimikaudekseen jäseneksi sivistyslautakuntaan Ritva-Liisa Ahoniemen.
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55 § – asia 9
Jäsenen valitseminen lukion johtokuntaan


Kunnanhallitus 19.8.2019, 206 §
Myöntäessään eron Katriina Siepille lukion johtokunnan jäsenyydestä valtuuston tulee valita uusi jäsen lukion johtokuntaan.
Valtuusto valitsi lukion johtokunnan 15.6.2017 § 47 seuraavasti:
jäsen
Arto Huhtamäki
Sirkka Kalliainen
Jukka Korhonen
Piia Niemelä
Marianne Ranta
Voitto Rauhala
Katriina Sieppi

varajäsen
Jari Rossi
Eliisa Soutukorva
Elina Korhonen
Pekka Veisto
Petri Sinikumpu
Johanna Lapinoja
Jaana Korhonen

Huhtamäki toimii puheenjohtajana ja Korhonen varapuheenjohtajana.
Lainsäädäntö
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa 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.
Johtokuntaan tai toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta
kunta ei ole. Kuntalain 31 §:n mukaan valtuusto voi päättää mm. että muu
toimielin kuin valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä.
Toimielimiin 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 valtuu-
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tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien määrästä.
Ehdotus

hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toimikaudekseen jäsenen lukion johtokuntaan.
Valinnassa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —
–

Kunnanvaltuusto 7.10.2019, 55 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja valitsi jäljellä olevaksi toimikaudekseen jäseneksi lukion johtokuntaan Hekla Muotkan.
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56 § – asia 10
Kiireellisten asioiden käsitteleminen
Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä.

57 § – asia 11
Muiden asioiden käsitteleminen
Valtuusto merkitsi pöytäkirjaan prioriteettilistauksen hankkeiden osalta
seuraavasti: 1. Palveluasumisyksikkö, 2. Rivitalohanke, 3. Palolaitos.
Valtuusto keskusteli suunnistuskarttojen päivittämisestä, asuntojen rakentamisesta, uudesta palveluasumisyksiköstä, konsernirakenteesta, korjausvelasta ja keskusta-alueen kaavoituksesta.
Kunnanjohtaja kertoi valmistelussa olevista hankkeista seuraavaa:
 Palveluasumisen osalta on haluttu vielä varmistaa, että tilat vastaavat
tarpeita. Kilpailutuksen avaaminen on etenemässä kunnanhallituksen
käsittelyyn.
 Rivitalon rakentamisen osalta hanke tulee toteuttaa kunnan konserniin
kuuluvan yhtiön kautta. Tämä vaatii valmistelevia toimenpiteitä, jotta
konsernirakenne saadaan toimivaksi.
 Palolaitoksen osalta prosessi etenee ja asiassa on käyty keskusteluita.
Lisäksi valtuusto keskusteli valtuutettujen ilmoittamisvelvollisuudesta sekä
varavaltuutettujen kutsumismenettelystä, mikäli valtuutetut ovat estyneitä
saapumaan kokoukseen tai esteellisiä osallistumaan jonkin asian käsittelyyn. Hallintosäännön 64 §:n mukaan asiasta on ilmoitettava viipymättä valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille, jotta varavaltuutettu voidaan kutsua
kokoukseen.
Puheenjohtaja ilmoitti, että 24.10. Tunturi-Lapin Kehitys järjestää Oloksella
Tulevaisuuden Tunturi-Lappi tapahtuman.
58 § – asia 12
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Valitusosoitus liitteenä nro 12.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Valitusosoitus

1 (2)

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Liite

7.10.2019

58

12

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

47-48, 56-58

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
postiosoite
faksi
sähköposti

Isokatu 4, Oulu
PL 189, 90101 Oulu
029 56 42841
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus
pykälät

valitusaika 30 päivää

49-55

Hallintovalitus
pykälät

valitusaika
–

Muut valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi

pykälät

valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Valitusosoitus

2 (2)

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, valituskirjelmässä 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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
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.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 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 valitusajan
päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös
nimi, osoite ja postiosoite

Valitusasiakirjat on toimitettava
nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

1)

pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1)

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

