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93 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten 
kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voi-
massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 
koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-
mielimissä (9 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähe-
tetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi 
päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään 
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen 
päättämällä tavalla. Toimielin päättää esityslistan julkaisemisesta Internet-
sivuilla. – Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajistolla on hallituksen   
kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 11 ja 17 §) 

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

Hallitus päätti 9.1.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti nel-
jäntenä maanantaina klo 17 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsutaan kool-
le kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen  
kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekut-
sumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laa-
ditaan esityslista ja se postitetaan ennen kokousta, se toimitetaan myös 
hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, kunkin valtuustossa edustettuna 
olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle ja tarkastuslautakun-
nan jäsenille sekä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkai-
semisesta Internet-sivuilla. Tiedoksi annettava esityslista toimitetaan  
sähköisenä, ellei vastaanottaja toisin halua. Mahdollisuuksien mukaan  
esityslista toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta ja julkaistaan 
kunnan kotisivuilla. Kutsu ja esityslista voidaan toimittaa sähköisesti. 

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse 21.3. ja esityslista postitetaan 
22.3.  

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Elli Rauhala 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 

 

 
 
  



Muonion kunta   Esityslista/  6/2017 137  
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    27.3.2017 
 
 
 
94 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

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

Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan 
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös 
etätarkastuksen.  

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Manu Frimanin ja Raija Lehtimäen. 
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95 § 
Tilinpäätös ja toimintakertomus 

 Lainsäädäntö 

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 tarkastetta-
vaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun 
mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen 
jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpää-
töksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava 
liitetiedoissa. 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  
– tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattami-

seen. 
– 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  
taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat 
mm. arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä, tiedot sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.  
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Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa 
on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella 
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 
yhteydessä vuoden 2018 loppuun asti. Vuoden 2016 lopussa kattamatonta 
alijäämää on 0,89 milj. euroa. 

 Vuoden 2016 tilinpäätös 

Talousarvion käyttötalousmenojen toteutuma on 100,2 % ja investointi- 
menojen 72,5 %. Käyttötalouden ylitykset ovat noin 110 000 ja investoin-
tien noin 9 000 euroa.  

Talousarviovuoden suurimpia investointihankkeita olivat vanhusten palve-
lukeskus Marjapaikan katon muuttaminen harjakatoksi, uuden kaava-
alueen Tuomaanpalon vesi- ja viemäriverkoston sekä tiestön rakentami-
nen, rivitalo Nelkan perusparannus sekä terveyskeskuksen saneerauksen 
jatkaminen.  

Tilikaudella 2016 on 
– toimintakate  –16 432 429,– 
– vuosikate  933 958,– 
– tulos  247 425,– 
– ylijäämä  276 972,– 

 
Talousarviossa verotuloiksi arvioitiin 8 580 000 euroa ja arvio alittui noin  
40 000 eurolla. Valtionosuuksiksi arvioitiin 8 800 000 euroa ja arvio ylittyi 
noin 100 000 eurolla. Lainaa nostettiin 1,5 miljoonaa euroa ja se mahdol-
listi aikaisemmin otettujen lainojen lyhentämisen 1,22 miljoonalla eurolla. 
Kuntatodistusohjelman kautta otettua lyhytaikaista luottoa oli vuoden  
lopussa 2,9 miljoonaa euroa. Lainamäärä lisääntyi siten noin 9 253 000 
euroon eli 3 943 euroon asukasta kohden. 
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Käyttöomaisuuden poistot ovat 686 534 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 887 234  
euroa.  

Henkilöstömenot ylittyivät 4,3 prosenttia talousarvioon verrattuna (noin 
320 000 euroa) ja kasvoivat 5,5 prosenttia (noin 400 000 euroa) edelliseen 
vuoteen verrattuna. Henkilöstömenoja nosti lomapalkkajaksotuksen las-
kentatavan muutos sekä sijaisuusmäärärahojen ylitys. Vuoden 2016  
lopussa palvelussuhteessa oli 182,5 henkilöä, joista 139,5 oli vakituisessa 
ja 43 määräaikaisessa palvelussuhteessa.  

Konsernitilinpäätöksen tulos on 347 000 ja ylijäämä 358 000 euroa.  
Konsernilainojen määrä on noin 11,3 milj. euroa, 4 820 euroa asukasta 
kohden. Vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä olevan kunnan omistaman 
Kiinteistöyhtiö Muonion Kotikonnun keskimääräinen vuokra-aste oli 90 % ja 
Asunto-osakeyhtiö Kulleron 77,6 %. 
 
(Tilinpäätöskirja toimitetaan perjantaina) 
 

Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 
Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2016 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 selosti tilinpäätöksen ja poistui kokouksesta ennen päätök-
sen tekoa. 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  

Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan 
kokouksessa. 

 

 

 

 

 

 

  Manu Friman   Raija Lehtimäki 

  



Muonion kunta   Esityslista/  6/2017 141  
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    27.3.2017 
 
 
 
96 § 
Poikkeamishakemus 
Dnro 49/16.3.2017 
 

Tatu Reponiemi hakee lupaa poiketa Tervaranta-tilalla (498-401-40-57) 
kunnan rakennusjärjestyksen kohdasta 5.2 niin, että saunarakennuksen 
koko saa olla 24 m2 rakennusjärjestyksessä sallitun 20 m2:n sijaan. Poik-
keamishakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Kilpimellan ranta-asema-
kaavan loma-asuntojen korttelialueella (RA) kortteli 5 tontilla 2. Tontin  
pinta-ala on 2 661 m2 ja siihen on merkitty 80 m2 rakennusoikeutta. 
 
Hakija on kuullut naapurikiinteistön 498-401-40-9. 
 
Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. 4 m2:n ylitys 
rakennusjärjestyksen mukaisesta saunan kerrosalasta ei ole ympäristölli-
sesti mitenkään merkittävä ja lähialueelle on myönnetty rakennuslupia ker-
rosalaltaan yli 20 m2:n saunoille. Sallittua rakennusoikeutta ei ylitetä. 
 
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamin ei vaikeuta luonnon-
suojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-
tamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia. 
 
Valmistelija tekninen osaston päällikkö  

 
Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

 
Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-
selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei saa vaikeuttaa luon-
nonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoittei-
den saavuttamista. Poikkeamista ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksil-
taan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitalli-
sia ympäristö- tai muita vaikutuksia. – Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 
(MRL 171 §) 

Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan hallitus ratkaisee mm. asian,  
joka koskee poikkeuksen myöntämistä maankäyttö- ja rakennuslaissa 
säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä 
koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.  

Rakennuspaikan sijainnin osoittavasta kartasta toimitetaan kopio esityslis-
tan ohessa.  

Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 
Kunnanhallitus toteaa, että hakija on esittänyt erityisiä syitä hakemuksen 
tueksi ja myöntää poikkeamisen. 
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Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnon-
suojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-
tamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia. 
 
Päätös annetaan 7.4. julkipanon jälkeen, ja se on voimassa kaksi vuotta 
antopäivästä lukien. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. (yhteenveto liitteenä nro 11) 
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97 § 
Poikkeamishakemus 
Dnro 52/20.3.2017 
 

Heljä ja Taneli Roimaa hakevat lupaa poiketa Kilpimella-tilalla (498-401-
40-9-M605) Kilpimellan ranta-asemakaavan mukaisesta rakennuspaikasta. 
Rakennuspaikan muutoksesta on käynnissä kaavamuutos ja kaavoittaja 
on toimittanut Muonion kuntaan kaavamuutosluonnoksen. Luonnoksessa 
korttelia kolme on siirretty noin 50 metriä etelään päin, johon ne ympäristö 
huomioiden soveltuvat paremmin. Lisäksi korttelin 2 tontin 2 rakennusoike-
us 80 m2 on nostettu 120 m2 kuten viereisellä tontilla.   
 
Poikkeamishakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Kilpimellan ranta-
asemakaavan retkeily- ja ulkoilualueella (VR). Kaavamuutoksessa se on 
merkitty loma-asuntojen korttelialueeksi (RA) kortteli 3 tontti 1. Tontin  
pinta-ala noin 2 500 m2 ja siihen on merkitty 80 m2 rakennusoikeutta. 
 
Hakija on kuullut naapurikiinteistön 498-401-40-9. 
 
Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Poikkeami-
sella ei osoiteta lisää rakennuspaikkoja tai -oikeutta, vaan sillä mahdolliste-
taan rakentaminen ennen kaavamuutoksen lainvoimaisuutta ympäristön 
kannalta soveltuvampaan paikkaan. Poikkeamisella osoitetaan rakennus-
paikka, kuten kaavamuutosluonnoksessa on esitetty.  
 
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnon-
suojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-
tamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia. 
 
Valmistelija teknisen osaston päällikkö 

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-
selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei saa vaikeuttaa luon-
nonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoittei-
den saavuttamista. Poikkeamista ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksil-
taan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitalli-
sia ympäristö- tai muita vaikutuksia. – Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 
(MRL 171 §) 

Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan hallitus ratkaisee mm. asian,   
joka koskee poikkeuksen myöntämistä maankäyttö- ja rakennuslaissa 
säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä 
koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.  

Rakennuspaikan sijainnin osoittavasta kartasta toimitetaan kopio esityslis-
tan ohessa.  
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Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 
Kunnanhallitus toteaa, että hakija on esittänyt erityisiä syitä hakemuksen 
tueksi ja myöntää poikkeamisen.   
 
Vapaa-ajan asunnon sijoittaminen kaavamuutoksen mukaisesti, on ympä-
ristö huomioiden soveltuvampi rakennuspaikka. Poikkeaminen ei aiheuta 
haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun 
ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeami-
nen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin  
aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

 
Päätös annetaan 7.4. julkipanon jälkeen, ja se on voimassa kaksi vuotta 
antopäivästä lukien. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. (yhteenveto liitteenä nro 12) 
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98 § 
Suomi.fi-palveluiden käyttöönoton valmistelu 
Dnro 211/27.12.2016, dnro 25/20.2.2017 
 
 

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) 
velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä käyttämään Väestörekisterikeskuksen  
ylläpitämiä sähköisen asioinnin Suomi.fi-palveluita. Palveluiden käyttö on 
maksutonta, mutta organisaatiot vastaavat itse käyttöönotosta aiheutuvista 
kustannuksista. Käyttöönottoon voi hakea valtionavustusta valtiovarainmi-
nisteriötä 31.5.2017 saakka.  Valtiovarainministeriön käynnistämä Kansal-
lisen palveluarkkitehtuurinohjelma (KaPA) rakentaa vuosina 2014–2017 
kansallista digitaalisen infrastruktuurin pohjaa, jonka tavoitteena on paran-
taa kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia käyttää julkisia palveluita se-
kä helpottaa viranomaisten keskinäistä asiointia. 
 
Suomi-fi-palveluiden käyttöönotto on kunnille velvoittavaa. Tiedot on tuo-
tettava palvelutietovarantoon 1.7.2017 mennessä ja Suomi.fi tunnistuksen 
käyttöönotto on aloitettava viimeistään 30.9.2017. 
 
Väestörekisterikeskus selostaa kirjeessään 6.2.2017 Suomi.fi-palveluiden 
käyttöönottoa. Kuntasektorilla on velvoite seuraavien palveluiden käyt-
töönottoon 
– palvelutietovaranto (keskitetty kansallinen tietovaranto), tiedot 1.7. 

mennessä 
– tunnistus (kansalaisen tunnistaminen), käyttöönotto viimeistään 30.9. 
– palveluväylä (vakioitu ja turvallinen tiedonsiirtotapa organisaatioiden 

tietojärjestelmien välillä), käyttöönottovelvoite alkanut  
– viestit (sähköinen postilaatikko, viranomaisten sähköinen tiedoksianto-

viestintä kansalaisille), käyttöönottoaikataulusta tiedotetaan erikseen. 
 

Näiden velvoittavien palveluiden lisäksi Suomi.fi-palvelut sisältävät myös 
muita maksuttomia palveluita.  

LapiIT Oy:n kanssa on käyty alustavia neuvotteluita hankkeen toteutukses-
ta.  LapIT tarjoaa kunnalle Kansallisen Palveluarkkitehtuurin käyttöönot-
toon projektipäällikköpalvelua ja KaPA-liityntäpalvelimen käyttöpalvelua. 
Projektipäällikkö suunnittelee, ohjaa ja koordinoi KaPA-projektiin liittyvien 
vaiheiden läpivientiä.  Kunta nimeää omasta organisaatiostaan sisäinen 
projektipäällikön tai KaPA-vastaavan, joka koordinoi projektia kunnan or-
ganisaatiossa. LapIT vastaa KaPA -projektikokonaisuuden hallinnasta, 
kunnan KaPa-vastaavan tehtävä on vastata kunnan osalta projektin aikais-
ten tehtävien koordinoinnista ja materiaalien kokoamisesta. 
 
LapIT tarjoaa myös Palveluväylän käyttöönottoon vaadittavaa liityntäpalve-
limen sovellus- ja käyttöpalvelua. Liityntäpalvelimen tehtävä on toimia lii-
tyntäpisteenä Väestörekisterikeskuksen ja KaPA-ympäristön suuntaan 
osana Palveluväylä –nimistä KaPA-kokonaisuutta.  Jokainen kunnan säh-
köinen palvelu, joka liitetään KaPAan, vaatii lähdejärjestelmästä liittymän 
LapIT:n liityntäpalvelimelle ja sitä kautta Väestörekisterikeskukseen. 
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Esiselvityksen ja liittymän toteutuksen ostopalveluhinnaksi arvioidaan noin 
6 000 euroa.  Kapa-liityntäpalvelun käyttö-, sovellus- ja tietokantapalvelun 
rajapintapalvelimen kuukausihinta on 300 euroa, liittymän ylläpitohinta on 
30 euroa kuukaudessa.  Rahoitus on laskettu siten, että kunta rakentaa 
lain edellyttämän välttämättömän valmiuden määräaikaan mennessä ja 
myöhemmässä vaiheessa päätetään sähköisten palveluiden käyttöönotto 
liittymäkohtaisesti. Kunkin liittymän käyttöönoton hinta on 1-3 henkilötyö-
vuosi.  Käyttöönoton lopulliseen hintaan vaikuttavat työaikakustannukset, 
joita voidaan huolellisella suunnittelulla vähentää. Kustannuksiin on mah-
dollista saada avustusta valtiovarainministeriöstä. Tukea saa suhteessa 
hankkeen kokoon, vaikuttavuuteen ja hyödynnettävyyteen siten, että haki-
jalle korvataan kohtuulliset kustannukset. Tukisumma on korkeintaan 75 % 
kohtuullisista kustannuksista. Rahoitus perustuu yhtenäiseen arviointimal-
liin. Palvelutietovarantoon palvelujen kuvaaminen tehdään kunnan omana 
työnä.  Valtiovarainministeriön rahoitushakemukseen huomioidaan myös 
kunnan oma työajan  
käyttö. 
 
Rovaniemen kaupunki on ehdottanut, että se voisi koordinoidusti hakea 
valtionvarainministeriöltä rahoitusta LapIT:n asiakaskuntien KaPA-
hankkeisiin tietyiltä osin. Rahoitushakemusten pohjalle tarvitaan projekti-
suunnitelma, jota varten jokainen kunta laatii omalta osaltaan budjetin 
käyttöönoton työmäärille. Yhteishankkeessa jokaisen kunnan tule seurata 
toteutuvia kustannuksia ja kunnat myös itse tuottavat oman osuutensa väli-
raportteihin, jonka Rovaniemi koostaa yhteen ja toimittaa ministeriölle.  
Kuntien pitää tehdä itse maksatushakemukset tai vaihtoehtoisesti toimittaa 
siihen tarvittavat tiedot Rovaniemelle koottavaksi.  Rahoituksen jakoperus-
teeksi on esitetty asukasmäärää 
 
Kunta voi hakea valtiovarainministeriön rahoitusta myös yksin ilman kump-
panuutta LapITin muiden asiakkaiden kanssa. Rahoituksen hakemisen ta-
paa ratkaistaessa tulee punnita näkökulmia, jotka liittyvät siihen että väes-
tömäärältään pienen kunnan kustannukset ovat suurempia kuntia korke-
ammat koska Suomi.fi-palvelun käyttöönoton kustannukset eivät alene 
suorassa suhteessa kunnan väestömäärään. Toisaalta on huomioitava,  
että ministeriön rahoituksen hakeminen on hyvin työläs ja aikaa vievä pro-
sessi, joten yhteistyö muiden kuntien kanssa säästäisi kunnan omia  
resursseja. 
 
Kunnan organisaatiossa tietohallintoasiat ovat kunnansihteerin vastuu-
alueella.   
 
Väestörekisterikeskuksen kirjeestä 6.2.2017 toimitetaan kopio esityslistan 
mukana. 

 
Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy LapITi:n tajouksen KaPAn käyttöönoton projekti-
päällikköpalvelusta ja LapITi:lta ostettavasta liityntäpalvelimen sovellus- ja 
käyttöpalvelusta. 
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Kunnan organisaatiossa projektia koordinoi kunnansihteeri.  

Valtiovarainministeriön rahoitushakemuksen hakemisen tavan osalta teh-
dään lisäselvityksiä. Kunta hakee valtionvarainministeriön rahoitusavustuk-
sen itse. 
 
Suomi.fi-palvelun käyttöönoton kustannukset maksetaan pilvipalveluun  
varatusta määrärahasta. 

 
Päätös  LapIT:n palvelupäällikkö Johanna Niva selosti Suomi.fi-palveluiden käyt-

töönottoa ja poistui kokouksesta ennen päätöksen tekoa. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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99 § 
Yhteistyö LapIT Oy:n kanssa 
Dnro 36/23.2.2017 
 

Kunta on käynyt neuvotteluja LapIT Oy:n kanssa koskien Facta, ProCon-
sona,  Titania ja Vesikanta sovellusten käyttö-, sovellus- ja tietokantapalve-
luita sekä Citrix -palvelua LapITn ympäristössä. Neuvottelujen  perusteena 
ovat kunnan tietohallinnon uudistustarpeet ja tarve vähentää tietoriskejä. 
Palvelin, jolla neuvoteltavat sovellukset ovat, on vanha ja sen takuuaika on 
loppunut. Kunnan tietohallinnon kokonaisuuden atk-teknisestä osaami-
sesta vastaa käytännössa yksi henkilö, mikä lisää tiedonhallintajärjestel-
män haavoittuvuutta. 
 
Facta-sovellus kattaa väestötiedot. Titania-järjestelmää käytetään  2- ja 3- 
vuorotyön työvuorosuunnittelussa. Tavoitteena on, että Titania liitetään 
palkkahallinnon ohjelmaan ja siten vähennetään palkanlaskennan tarvetta 
käsin tehtävään tiedonsiirtoon. Vesikanta-järjestelmä on käytössä vesilai-
toksella. Sosiaalitoimen käytössä olevaa ProConsonaa voidaan nykyisin 
käyttää vain kunnan verkossa kiinteiltä työasemilta käsin. LapIT-yhteistyön 
tavoitteena on että kotipalvelu ja muut sosiaalitoimen työntekijät voisivat 
käyttää asiakastietojärjestelmää kannettavalta pc:ltä. Reaaliaikainen tie-
donsaanti ja -hallinta parantavat asiakaspalvelua  ja työntekijän oman työn 
hallintaa.   
 
LapIT:n tekemiä tarjouksia on kahdessa puhelinneuvottelussa 20.1. ja  
23.2.2017 täsmennetty ja käyty läpi siirron käytännön toteutusta. Siirto 
edellyttää LapIT:n, ohjelmatoimittajan CGI:n ja kunnan aikataulujen ja työn 
yhteensovittamista. 
 
Talousarvioon on varattu määrärahaa 35 000 euroa pilvipalveluun  
(ProConsona,  Facta, Titania ja Vesikanta) siirtymiseen. Alustavan arvion 
perusteella siirronkustannukset, johon on laskettu mukaan ohjelmatoimitta-
jan työpanos, ovat yhteensä noin 25 000 euroa. Lopulliseen hintaan vaikut-
tavat käytettyjen työtuntien määrä, johon hyvällä ennakkosuunnittelulla 
voidaan vaikuttaa. 
 

Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy LapIT:n tarjoukset Facta, ProConsona, Titania ja 
Vesikanta  -sovellusten käyttö-, sovellus- ja tietokantapalveluiden siirrosta 
LapIT:n ympäristöön. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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100 § 
Aurora Virtual Reality -hanke  

Dnro 54/21.3.2017 

 

Muonion, Enontekiön ja Kolarin kuntien yhteisen Aurora Virtual Reality  
-hankkeen (AVR) tarkoitus on tehdä valtatie 21:n Aurora älytie näkyväksi 
hyödyntäen mm. VR- ja AR-tekniikkaa. AVR-hankkeella tuotetaan kuntien 
käyttöön markkinointimateriaali Aurora älytiestä ja hankitaan tekniikka ja 
laitteet esittelyn pilotointiin. Tavoitteena on seutukunnan uudenlainen ja 
uutta teknologiaa hyödyntävä yhteisesittely niin matkailun, muun kunta-
markkinoinnin kuin Auroran ja älytien näkökulmasta. Liikenne- ja viestintä-
ministeriö on toteuttamassa aiheesta omaa tuotetta, jolla teknisesti uskot-
tavasti kerrotaan itse Aurorasta kotimaisissa ja kansainvälisissä tapahtu-
missa. Ministeriössä keskiössä ovat Auroraan liittyvä teknologia, liikenne-
turvallisuus ja ennakointi.  

 

Muonion, Enontekiön ja Kolarin yhteinen hanke on aiottu toteuttaa  
Muonion kunnan hallinnoimana ajalla 1.4.2017–31.1.2018. Hankkeen  
kokonaisbudjetti on 60 000 euroa, josta AIKO-ohjelman rahoitusosuus on 
70 % (42 000,–) ja kuntien osuus 30 % (18 000,–). Kukin kunta osallistuu 
hankkeeseen siis 6 000 euron maksuosuudella. Hankekustannukset jakau-
tuvat seuraavasti: hallinnointi 8 000, sisällön ja markkinointimateriaalin 
tuottaminen, asiantuntijapalvelut 37 000 ja laitehankinnat 15 000 euroa.  
 

Sisällön ja markkinointimateriaalin tuottamiseen kuuluvat mm. kuvausten 
käsikirjoitus: yhteinen Aurora-tarina Tunturi-Lapissa sekä 1–3 hotspottia tai 
reittiä kuvauskohteina per kunta. Yhteisenä koko alueen läpi menevänä 
asiana ovat älytie, joki, kansallispuisto ja neljä vuodenaikaa. Tarina ja  
kuvaukset toteutetaan hyödyntäen uusinta VR- ja AR-tekniikkaa ja  
-alustoja. Laitehankintoihin kuuluvat VR- ja AR-tekniikkaan liittyvät perus-
kamppeet, teknologiset vaatimukset täyttävät padit ja puhelimet noin  
pikkubussilliselle ihmisiä sekä kuntiin ja Aurora-auton Muoniossa sijaitse-
vaan toimintapisteeseen. Koko toteutuksen kriteereinä ovat yhtenäinen  
ilme Auroran materiaalien kanssa, kaikkien ratkaisujen täytyy olla tekni-
sesti huippua ja kestävää sekä hanke kytkeytyy vahvasti liikenne- ja vies-
tintäministeriö hankkeeseen. 

 

Rahoitusta haetaan Lapin liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)  
-rahoituksesta. Hanke pohjautuu Lapin ennakoivan rakennemuutoksen  
ohjelmaan. AIKO-rahoituksen hakuteemoja ovat Älykkään arktisen osaa-
miskeskittymän rakentaminen, Arktinen digitalisaatio ja Robotiikka. Eritys-
painotuksina ovat klustereista ja sähköisistä palveluista nousevat kokeilut. 
AIKO-rahoituksella rahoitetaan noin 60 000 euron suuruisia hankkeita.  
Rahoituksen haku on auki 1.–31.3.2017. 
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Hallintosäännön 52. § sisältää hankkeiden asettamisen perustehtävien  
kehittämistä, asetettujen tavoitteiden saavuttamista tai muutoin perusteltuja 
toimenpiteitä varten. Hallitus tekee esisuunnitelman perusteella periaate-
päätöksen hankkeen aloittamisesta ja määrittelee tavoitteet. Hallitus aset-
taa ohjausryhmän ja päättää myös mahdollisista asiantuntijoista. 
 
(Hankesuunnitelma toimitetaan perjantaina) 

 
Ehdotus kunnanjohtajan sijainen, sosiaalijohtaja  

Kunnanhallitus päättää hakea Aurora Virtual Reality -hankkeelle rahoitusta 
Lapin liiton AIKO-rahoituksesta valmistellun hankesuunnitelman mukai-
sesti. 
 
Muonion kunta hallinnoi hanketta ja pyytää hankekumppaneiksi  
Enontekiön ja Kolarin kunnat. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2017–
31.1.2018, ja sen kokonaiskustannusarvio on 60 000 euroa. Hankkeen hal-
linnointi ja kunnan osuus, 6 000 euroa, rahoitetaan yleishallinnon sitovan 
tason määrärahan puitteissa. 

 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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102 § 
Muut asiat 
 

Hallitus keskusteli terveydenhuollon ajankohtaisista asioista. 
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103 § 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 
Valitusosoitus on liitteenä nro 13. 
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