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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 25.9.2017 klo 15.00 – 17.10 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Katja Muotka  ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 Anneli Kuortti varajäsen (Sakari Silénin tilalla) 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
  
 
Poissa Sakari Silén  varapuheenjohtaja 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (236 §) 
 
Asiat 236 – 255 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 2.10.2017, kunnantalo 
 
 
 
 Petteri Hirsikangas  Jukka Korhonen 
 
Pöytäkirja on ollut ti 3.10.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitettu tietoverkkoon nähtäville ti 3.10.2017 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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237 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

238 § Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen 

239 § Lapin matkailun digipalapeli –hankkeeseen osallistuminen 
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241 § Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 
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247 § Lapin pelastuslaitoksen kuntien neuvottelukunta 2017 – 

248 § Kiinteistöverosta vapauttaminen 
 
249 § Kunnan edustus Tunturi-Lapin Kehitys ry:ssä 
 
250 § Keskuskeittiön pakettiauton hankinta 
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254 § Muut asiat 

255 § Kokouksen päättäminen 
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236 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka si-
sältää tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, vara-
jäsenten kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta koko-
uksessa. Voimassa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että ko-
kousmenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ot-
tamatta kunnan toimielimissä (90 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va-
rapuheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka se-
kä mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lä-
hetetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin 
voi päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lä-
hetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, 
toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjoh-
tajistolla on hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 
§) 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kut-
suttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään 
jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asi-
an käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsit-
telemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi 
luottamushenkilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on 
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 
103 §). 

Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsu-
taan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää 
ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää 
koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta 
varten laaditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenil-
le, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille se-
kä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta 
kunnan verkkosivuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esi-
tyslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 18.9.2017 ja esityslista 20.9.2017 sähköpos-
titse. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti 
Pinola toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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237 § 
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 tar-
kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

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

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Petteri Hirsikankaan ja Jukka Korhosen. 
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238 § 

Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen 

Dnro 110/8.6.2017 

Kunta on tehnyt 1.11.2007 Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kun-
ta-yhtymän kanssa sopimuksen lakisääteisen työterveyshuollon järjes-
tämisestä henkilöstölleen (laki työterveyshuollosta 4 ja 12 §). Sopimus 
on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on kolme kuukautta. 

Hallitus päätti § 178/29.6.2015 kunnan henkilöstön työterveyshuollon 
palveluiden laajentamisen sairaanhoidolla ja kilpailuttaa palveluntuotta-
jan. Kuntalain muutoksen vuoksi hallituksen päätöstä ei pantu täytän-
töön, vaan pyydettiin kuntayhtymältä mahdollisuutta sopimuksen laajen-
tamisesta sairaanhoitopalveluihin. Useista pyynnöistä huolimatta asia ei 
ole edennyt. Valtuusto päätti 29.5.2017 perusterveydenhuollon järjes-
tämisvastuun siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille. Kunnanhallitus on 
tarjouspyynnössä 7.6.2017 pyytänyt tarjouksia työterveyshuollon järjes-
tämisestä oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta. 
Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla ja leh-
dessä. Tarjouspyynnön ehtona oli mm. palvelun saatavuus kunnan kes-
kustan alueella  

 
Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa 
työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen no-
jalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. Kunta voi 
sopia alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kunnan terve-
yskeskus järjestää työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työ-
terveyshuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita tervey-
denhuoltopalveluja. Vastaavanlainen sopimus voidaan tehdä myös yrit-
täjän ja muun omaa työtään tekevän kanssa. Työnantajat ja yrittäjät 
viime kädessä kuitenkin itse valitsevat palveluntuottajansa. 

 

 Lainsäädäntö  
 
Työterveyshuoltolain 4 §:n mukaan työnantajan on kustannuksellaan 
järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terve-
ysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöi-
den turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämi-
seksi. Lain 12 §:ssä määritellään työterveyshuollon sisältö ja 14 §:ssä 
muut terveydenhuollon palvelut.  

  
 Hankintalaki on muuttunut 1.1.2017 (29.12.2016/1397). Uuden lain 25 

§:n mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa on 400 000 
euroa lain liitteen 1–4 kohdassa tarkoitetuissa sosiaali- ja terveyspalve-
luja koskevissa hankinnoissa. Työterveyshuollon yhteisen hankin-
tanimikkeistön mukaan (CPV) se kuuluu terveydenhuollon palveluihin 
(85147000-1).  

 
  



Muonion kunta   Esityslista/  15/2017 335  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    25.9.2017 
 
 

 
Kunnan työterveyshuollon palvelujen kustannukset eivät nouse hankin-
tajakson aikana yli 400 000 euron kynnysarvon, joten kunnan oma han-
kintamenettely on riittävä menettely. 
 
Määräaikaan mennessä 30.6.2017 klo 14 saapui yksi Muonion kunnan 
henkilöstön työterveyshuollon palveluja koskeva tarjous, jonka teki Lää-
käriasema Terva Oy. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

 Kunnanhallitus hyväksyy Lääkäriasema Terva Oy:n tarjouksen. Sopi-
mus alkaa syksyllä 2017 ja päättyy 31.12.2018. Sopimuskauteen sisäl-
tyy lisäksi yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla 1.1.2019-31.12.2019, 
1.1.2020-31.12.2020. Tilaaja päättää optiovuosien käytöstä erikseen. 
Hankintapäätöksen jälkeen palvelusta tehdään erillinen kirjallinen sopi-
mus.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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239 § 
Lapin matkailun digipalapeli –hankkeeseen osallistuminen 
Dnro 75/21.8.2017 
 

Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME), ja Lapin Ammattikorkeakou-
lu/Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) pyytävät kuntaa 
mukaan Lapin matkailun digipalapeli -hankkeeseen. Hanke on EAKR-
rahoitteinen ja sen toteutusaika on 1.8.2017 – 31.7.2019 (2 vuotta). 
LME on matkailuyrittäjien oma yhdistys, joka haluaa kehittää alaa ja 
vahvistaa sen arvostusta. MTI on matkailun tutkimusta ja koulutusta te-
kevä organisaatio. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 700 000 eu-
roa, ja siihen toivotaan 10 % kuntien rahoitusta. 
 
Hanke on digitaalisen yhteistyön koordinointihanke, jonka päätoimenpi-
teet ovat: 
 
1. Yhteistyö ja verkostoituminen 

 – Kehitetään Lappiin digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden 
matkailuyhteistyötä julkisen sektorin, liikennöitsijöiden ja matkai-
luyritysten kesken. 

 
2. Palveluketjut 

– Tärkeitä liikenne- ja logistiikkayhteyksiä parannetaan. Palvelu- 
ja matkaketjujen toimivuutta parannetaan liikenneyhtiöiden ja 
matkailuyritysten sekä julkisen liikenteen yhteistyöllä. Mobiilirat-
kaisuilla helpotetaan ketjujen toimintaa. 

 
3. Digitaalisen osaamisen monipuolistaminen 

– Digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden ja osaamisen vah-
vistaminen sekä julkisella sektorilla että yrityksissä. 

 
 
Hankeen vetäjät perustelevat kunnille hankkeeseen lähtemistä seuraa-
villa huomioilla: 
 
– Pystymme saamaan parhaan tuloksen aikaan yhteistyöllä. Tavoit-
teenamme on vahvistaa julkisen sektorin toimijoiden, matkailuyritysten 
ja liikennöintiyritysten yhteistyötä digitaalisuuden hyödyntämiseen mat-
kailuelinkeinossa ja näin parantaa Lapin digitaalista näkyvyyttä kan-
sainvälisessä kilpailussa. 
 
– Sisäinen saavutettavuus ja matkaketjut ovat yksi pahimpia pullon-
kauloja Lapin matkailutuotteiden markkinoinnissa. Julkinen liikenne 
suunnitellaan tällä hetkellä pääsääntöisesti asukaslukuun perustuen ja 
esim. koululaiskyytien pohjalta. Nykytekniikka mahdollistaa kuitenkin 
myös toisenlaisen lähestymistavan. Esimerkiksi matkustajavirrat saatta-
vat muuttaa liikennöintitarpeita. Tästä hyötyvät myös paikalliset asuk-
kaat ja matkailuyritykset ympäri Lappia. Toteuttaminen edellyttää laajaa 
sitoutumista koko Lapin alueella ja siinä kuntatoimijat ovat avainase-
massa. 
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– Digitaalinen näkyvyys kansainvälisessä kilpailussa edellyttää laajaa 
yhtenäistä esiintymistä verkossa. Tämä taas edellyttää avoimia rajapin-
toja. Tällä hetkellä verkossa on monia erityyppisiä mahdollisuuksia. La-
pin liiton DigiAurora –hanke etsii Lapin digitaalisen matkailumarkkinoin-
nin toimintamallia. Tämä hanke on vahvassa yhteistyössä sen kanssa ja 
tavoitteena on mm. testata DigiAuroran tuloksia. 
 
Lisäksi todetaan, että hanke vastaa monen toimijan esille tuomiin tar-
peisiin. Muun muassa Kohteena Lappi hankkeen kuntatyöpajassa viime 
kesänä todettiin, että nyt aika on kypsä rakentamaan yhdessä Lapin di-
gitaalista näkyvyyttä. 
 
Kuntien hankemaksu perustuu asukaslukuun ja on porrastettu suuruus-
luokan mukaan viisiasteisella porrastuksella seuraavasti: 
 
as. luku  hankemaksutuki/vuosi yhteensä 
<3 000  1 000e  2 000e 
3 000-5 000  1 500e  3 000e 
5 000-10 000  3 000e  6 000e 
10 000-50 000 4 000e  8 000e 
>50 000  10 000e  20 000e 
 
Kunnilta toivotaan alustavaa päätöstä syyskuun aikana, jotta hankkeen 
vetäjät voivat neuvotella hankepäätöksen loppuun Lapin liiton kanssa. 
 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus päättää alustavasti, että Muonion kunta osallistuu Lapin 
matkailun digipalapeli -hankkeeseen kuntarahoitusosuuttaan vastaaval-
la 2 000 euron osuudella. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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240 § 
Tuloveroprosentti vuodelle 2018 
 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hy-
väksymisen yhteydessä päätettävä tulovero- ja kiinteistöveroprosenteis-
ta sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain mukaan kun-
nan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeis-
tään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. 
 
Kunnan tuloverotuksella verotettava tulo on yleensä merkittävin kunnan  
tuloerä. Verotuksen tuloarvio määräytyy arvioitavan verotettavan tulon 
ja tuloveroprosentin mukaan. Tuloveroprosentin määräämisen perusta-
na ei lain mukaan tarvitse olla laskelmia, sillä päätös on kunnallispoliitti-
nen. Käytännössä laskelmia ja arvioita on kuitenkin tarpeen tehdä mm. 
sen selvittämiseksi, selviääkö kunta entisellä tuloveroprosentilla. Tulo-
veroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 
 
Verotulojen kehitykseen vaikuttavat veropohjien kehitys sekä verope-
rusteisiin tehtävät muutokset. Kilpailukykysopimuksen sekä hallituksen 
verokevennyksen johdosta työn verotus on keventynyt. Hallitus kom-
pensoi verotulojen menetyksiä kunnille valtionosuuksien kautta.   
 
Kuntaliiton verotuloennustekehikon mukaan kunnallisveron veropohja 
kasvaa ensi vuonna 2,1 %. Kunnille arvioidaan maksettavan kunnallis-
veroja 1,9 % enemmän vuonna 2018 kuin vuonna 2017. Yhteisöveroa 
kunnille arvioidaan maksettavan 1,6 % vähemmän kuin vuonna 2017. 
Kaikki verotulolajit huomioiden kuntien verotulojen arvioidaan nousevan 
0,5 %. 
 
Kunnan tuloveroprosentit ovat olleet: 
 
- vuodet 2008-2012  20,5 % 
- vuodet 2013-2014  20,75 % 
- vuodet 2015-2016  21 % 
- vuonna 2017  21,5 % 
 
Verohallinnon 11.9. julkaiseman tilaston mukaan kunnallisveroa on 
vuodelta 2016 pantu maksuun 6,915 milj.euroa (-0,7 %) ja yhteisöveroa 
0,672milj. euroa (+ 4,5 %). Kuluvan vuoden kiinteistöveron maksuunpa-
no on noin 967 000 euroa. Vuosien 2017 ja 2018 kunnan maksamat ve-
rotuskustannukset ovat noin 53 000 euroa.  
 
Kuluvan vuoden talousarviossa verotuloiksi on arvioitu 8 600 000 euroa, 
josta kunnallisveroa 7 100 000, kiinteistöveroa 1 000 000 ja yhteisöve-
roa 500 000 euroa. Yhden veroprosentin vaikutus kunnallisverotuottoon 
on noin 350 000 euroa. Kunnan efektiivinen veroaste on 14,42 %. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ensi vuoden tuloveroprosen-
tiksi 21,5. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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241 § 
Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 

 
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yh-
teydessä kunnanvaltuuston on päätettävä mm. kiinteistöveroprosenteis-
ta, mutta käytännössä ajankohta määräytyy verotusmenettely- ja kiin-
teistöverolaissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti. Veropro-
sentit tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivä-
nä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan 
kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen laissa säädetty-
jen vaihteluvälien rajoissa samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden 
tuloveroprosentin. Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistön viimeksi vah-
vistetun verotusarvon perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.  

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälejä esitetään muutettavaksi vuodel-
le 2018. Hallituksen esityksen luonnos kiinteistöverolain muuttamiseksi 
sisältää yleisen kiinteistöveroprosentin sekä muiden kuin vakituisten 
asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajan 
korotuksen 0,93–1,80 prosentista 1,03–2,00 prosenttiin. Lisäksi esite-
tään korotusta vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron vaihteluvä-
lin ala- ja ylärajoihin 0,41–0,90 prosentista 0,45–1,00 prosenttiin. Myös 
voimalaitosrakennusten ja -rakennelmien kiinteistöveroprosentin enim-
mäismäärää on tarkoitus korottaa 3,10 prosentista 3,50 prosenttiin. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian siten, että ylei-
sen kiinteistöveroprosentin sekä muiden kuin vakituisten asuinraken-
nusten kiinteistöveroprosenttien korotuksia sovellettaisiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2018 toimitettavassa verotuksessa, ja vakituisten asuin-
rakennusten sekä voimalaitosrakennuksen ja –rakennelman kiinteistö-
veroprosenttien korotuksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 
2019 toimitettavassa verotuksessa. 

Valtiovarainministeriö valmistelee hallituksen esitystä eduskunnalle lais-
ta kiinteistöverolain muuttamiseksi, jonka mukaan veroprosenttien rajat 
vuodelle 2018 asetettaneen seuraavasti: 
 
– yleinen 1,03–2,00  
– vakituiset asuinrakennukset 0,41–0,90 
– muut asuinrakennukset 1,03–2,00  
– yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00–2,00 
– voimalaitokset enintään 3,10 
– rakentamaton rakennuspaikka 2,00–6,00. 

 

Kunnan vuoden 2017 kiinteistöveroprosentit ovat hallituksen korotusesi-
tyksen mukaisten raja-arvojen sisällä. 
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Keskeiset vuodelle 2017 vahvistetut kiinteistöveroprosentit ovat: 

     Tunturi–  koko 
    Muonio Lappi Lappi maa 

– yleinen  1,05 1,08 1,26 1,06 
– vakituinen asrak. 0,45 0,48 0,53 0,49 
– muu kuin vak. asrak. 1,05 1,14 1,16 1,15 
– rakentamaton rak.paik 2,00 
 

Kunnassa kiinteistöjen verotusarvot ovat vuonna 2017: 

– yleinen rakennus   35,9 milj. euroa 
– yleinen maapohja   15,8 ” 
– vakituinen asuinrakennus  42,1 ” 
– muu kuin vakituinen asuinrakennus  22,3 ” 
– rakentamaton rakennuspaikka paikka   0,2 ”. 
 

Maksuunpantu kiinteistöveron määrä on noin 967 000 euroa. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää pitää kiinteis-
töveroprosentit vuoden 2017 tasolla. Vuoden 2018 kiinteistöveroprosen-
tit olisivat siten: 
– yleinen   1,05 
– vakituiset asuinrakennukset 0,45 
– muut asuinrakennukset 1,05 
– asuntotarkoitukseen kaavoitettu  

rakentamaton rakennuspaikka  2,00. 
 

Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen. 
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242 § 
Laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen  
 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja 
taloudenhoidosta ja siihen liittyvänä mm. rahaliikenteen ja sisäisen val-
vonnan ja muun taloudenhoidon järjestämisestä. Sisäisen valvonnan to-
teuttamis- ja valvontavastuun voidaan katsoa olevan kunnanjohtajalla. 
Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa, onko sisäinen valvonta järjes-
tetty asianmukaisesti. 
 
Kunnanjohtaja Lasse Peltonen on ottanut viran vastaan 18.4.2017. 

 
 Hallinto-osasto 

 
Hallinto-osaston laskujen tarkastajiksi ja hyväksyjiksi esitetään seuraa-
vaa: 
   
  asiatarkastaja/varalla hyväksyjä/varalla 
 
Keskusvaalilautakunta toimistosihteeri/ hallintojohtaja/ 
  taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 
Tilintarkastus  elinkeinokoordinaattori/ hallintojohtaja/ 
  taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 
Kunnanhallitus 

 kunnanjohtajan  kunnanjohtaja hallituksen  
laskut    puheenjohtaja 
 

 yleishallinto taloussihteeri/ hallintojohtaja/ 
  toimistosihteeri kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 

 monistus/  toimistosihteeri/ hallintojohtaja/ 
toimistopalvelut taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 

 atk-palvelut atk-vastaava/ hallintojohtaja/ 
  taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 

 työterveyshuolto toimistosihteeri/ hallintojohtaja/ 
  taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 

 keskuskeittiö emäntä/  hallintojohtaja/ 
  keittäjä  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
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 työpajat  yksilövalmentaja/ hallintojohtaja/ 
  taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 
 
Elinkeinotoimi 

 elinkeinotoimi maaseutupäällikkö/ hallintojohtaja/ 
  taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 

 matkailun  elinkeinokoordinaattori/ hallintojohtaja/ 
edistäminen taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 

 
Maaseututoimi maaseutupäällikkö/ hallintojohtaja/ 
  taloussihteeri  kunnanjohtaja/ 

taloussihteeri 
 
 
Sama henkilö ei voi olla yhdellä laskulla asiatarkastaja ja hyväksyjä. 
 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt laskujen hyväksymismenettelyt. 
 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen. 
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243 § 
Investointimäärärahan siirto 
Dnro 104/29.5.2017 
 

Tekninen lautakunta on 23.5.2017 kokouksessaan (42 §) käsitellyt in-
vestointimäärärahaa liittyen rivitalo Nelkan B1-huoneiston remonttiin. 
Rivitalo Nelkan B1-huoneistoon aloitettiin syksyllä 2016 täydellinen pe-
ruskorjaus, joka alkaa olla nyt valmiina. Korjauksen alkuperäinen koko-
naiskustannusarvio oli 60 000 euroa, josta viime vuonna käytettiin noin 
20 000 euroa. Peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on tällä hetkel-
lä noin 63 000 euroa. Talousarvioon ei ole varattu määrärahaa vuodelle 
2017 peruskorjauksen loppuunsaattamiseen.  
 
Vuoden 2017 talousarvioon on varattu 100 000 euroa keskustan ase-
makaavan päivittämiseen ja laajentamiseen. Hanke ei tule toteutumaan 
arvioidussa laajuudessa.  
 
Hallintosäännön (43 §) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on 
esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdo-
tukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvi-
on muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätök-
sen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida 
valtuustolle tehdä. Lisäksi määrärahan muutosesityksessä on selvitettä-
vä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.  

 
Tekninen lautakunta esittää investointimäärärahan siirtoa seuraavasti: 
– keskustan asemakaavan päivittämiseen ja laajentamiseen varatusta 
määrärahasta siirretään 45 000 euroa rivitalo Nelkan peruskorjaukseen 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää 45 000 euroa määrä-
rahaa investointihankkeelta 8490/890 (keskustan asemakaava) hank-
keelle 8405/114 (rivitalo Nelkka). 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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244§ 
Rivitalo Nelkan B1-huoneiston vuokrantarkistus 
Dnro 105/29.5.2017   

Rivitalo Nelkkaan on tehty putki- ja saunaremontti sekä peruskorjattu 
huoneisto nro B1. Rivitalon sauna- ja putkiremontti valmistui syksyllä 
2016. Huoneiston nro B1 korjaus aloitettiin 2016 syksyllä ja se on jatku-
nut vuodelle 2017. Huoneistoon on tehty täydellinen peruskorjaus, joka 
vastaa tasoltaan rivitalojen Eka ja Toka peruskorjauksia. Peruskorjauk-
sen kokonaiskustannusarvio on noin 63 000 euroa. 

Huoneiston (73,5 m2) tämänhetkinen vuokra on 254,75e/kk, johon sisäl-
tyy lämmitys. Huoneistossa ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa vuok-
rasopimusta. 

Peruskorjatun huoneiston vuokraan esitetään korotusta samalle tasolle 
muiden peruskorjattujen huoneistojen kanssa. Muiden asuntojen osalta 
vuokrankorotus selvitetään syksyn aikana, huomioiden voimassaolevat 
vuokrasopimukset ja sauna- ja putkiremontista aiheutuneet kustannuk-
set.  

Muonion kunnan hallintosäännön (44 §) mukaan hallitus päättää asiat, 
jotka koskevat kiinteän omaisuuden vuokraamista ja vuokralle antamis-
ta valtuuston antamien ohjeiden mukaisesti, mikäli kiinteistöä ei ole siir-
retty muun viranomaisen hallintaan. Lisäksi hallintosäännön (47 §) mu-
kaan valtuusto päättää taksoista ja maksujen yleisistä perusteista ja 
maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista hallitus. 

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että rivitalo Nelkan B1-huoneiston vuokra koro-
tetaan peruskorjauskustannusten kattamiseksi samalle tasolle kunnan 
muiden peruskorjattujen huoneistojen kanssa hintaan 10,90 €/m2/kk.  

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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245 § 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021 
Dnro 38/28.2.2017 
 

Lastensuojelulain 12 §:n mukaan kunnan on laadittava lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittä-
miseksi kunnan toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kun-
kin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljäs-
sä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain mukaisia ta-
lousarvioita -ja suunnitelmaa laadittaessa. 
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.11.2015 (262 §) päättänyt lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelma –työryhmästä. Työryhmä on laatinut 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuoden 2016 aikana. Sosiaali-
lautakunta on käsitellyt laadittua suunnitelmaa kokouksessaan 
23.2.2017 (3 §), ja hyväksyttyään sen päättänyt esittää sen edelleen 
kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Suunnitelmassa kuvataan Muonion lasten ja nuorten kasvuoloja, ympä-
ristöä, saatavilla olevia palveluita sekä lastensuojelun tavoitteita, lasten-
suojeluprosessin etenemistä ja lastensuojelun tilannetta Muoniossa. 
Neljännessä luvussa käydään läpi suunnitelman tavoitteita ja lopuksi 
tarkastellaan suunnitelman seurantaa ja arviointia. Suunnitelman liittee-
nä ovat taulukot äitiys- sekä lastenneuvolakäynneistä, koulu- ja opiskeli-
jaterveydenhuollon terveystarkastuksista ja kuviot lastensuojeluproses-
sin sekä sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen selvityksen ja asia-
kasprosessin kulusta. 
 
Tärkeimmäksi tavoitteeksi Muonion lasten ja nuorten palveluissa työ-
ryhmä nimesi työskentelyn aikana: 
- peruspalveluiden pysyvyyden säilyttäminen 
- sivukylillä asuvien perheiden ja nuorten tarpeiden ja harrastustoi-

minnan huomioiminen palvelujen järjestämisessä 
- lapsiperheiden kotipalvelun kehittäminen 
- kunnallisen päätöksenteon vaikuttavuuden arviointi suhteessa lapsi-

perheisiin ja nuoriin 
- miesten ja isien hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen 

 
Suunnitelmassa korostetaan että peruspalvelujen pysyvyyden säilyttä-
minen tulee ottaa huomioon kunnan talouden suunnittelussa sekä yh-
teistyössä terveydenhuollon kanssa. Kuntayhtymä tuottaa tällä hetkellä 
perusterveydenhuollon palvelujen lisäksi muun muassa Muonion kun-
nan psykologi- ja puheterapiapalvelut. Peruspalvelujen saatavuudella 
on suora vaikutus lastensuojelun tarpeeseen – toimivat ja riittävät pe-
ruspalvelut ovat merkittävä osa ennaltaehkäisevää lastensuojelua. 
Myös olemassa olevien hyvien toimivien palvelujen, kuten koulun kerho-
jen ja niihin järjestettyjen kuljetusten säilyminen tulee turvata. Peruspal-
velujen säilymisen turvaaminen parantaa myös sivukylillä asuvien per-
heiden ja nuorten asemaa ja hyvinvointia. 
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Lapsiperheiden kotipalvelu on merkittävä ennaltaehkäisevä perheiden 
palvelu, jonka rooli korostui entisestään uuden sosiaalihuoltolain myötä. 
 
Kunnallisen päätöksenteon vaikuttavuuden arvioinnissa tärkeässä 
osassa on toimintansa vuonna 2017 aloittava nuorisovaltuusto. Miesten 
ja isien hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen pyritään ottamaan vuoden 
2017 aikana kehittämiskohteeksi yhteistyössä erikoissairaanhoidon 
kanssa. Tässä tärkeässä roolissa ovat myös kunnan etsivä nuorisotyö 
sekä perhetyö. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus esittää Muonion kunnan lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelman 2017–2021 valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavin muu-
toksin: 
 
Sivulla 6 oleva lause:  
”Muoniossa neuvolatyötä toteutetaan neuvola-asetuksen sekä Muonion 
kunnan ja Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän sisällä 
yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti.” 
 
Korvataan lauseella: 
”Muoniossa neuvolatyötä toteutetaan neuvola-asetuksen sekä yhteisesti 
sovittujen käytäntöjen mukaisesti.” 
 
Sivulla 26 oleva lause: 
”Peruspalvelujen pysyvyyden säilyttäminen tulee ottaa huomioon kun-
nan talouden suunnittelussa sekä yhteistyössä Muonio-Enontekiön kun-
tayhtymän kanssa, joka tuottaa tällä hetkellä terveydenhuollon palvelui-
den lisäksi muun muassa Muonion kunnan psykologi- ja puhetera-
piapalvelut.” 
 
Korvataan lauseella: 
”Peruspalvelujen pysyvyyden säilyttäminen tulee ottaa huomioon kun-
nan talouden suunnittelussa sekä yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin 
kanssa, koska aiemmin Muonion-Enontekiön kuntayhtymä on tuottanut 
terveydenhuollon palvelujen lisäksi muun muassa Muonion kunnan psy-
kologi- ja puheterapiapalvelut.” 

 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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246 § 
Vuoden 2018 presidentinvaalin äänestyspaikat 
129/29.6.2017 
 

Presidentinvaalit järjestetään Suomessa vuonna 2018. Ensimmäisen 
vaalin vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018, ja ensimmäisen vaalin en-
nakkoäänestys järjestetään kotimaassa 17.–23.1.2018. Mahdollisen toi-
sen vaalin vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2018, ja toisen vaalin ennak-
koäänestys järjestetään kotimaassa 31.1.–6.2.2018. 
 
Kunnanhallitus päättää kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestys-
paikoista sekä äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikoista sekä 
vastaa siitä, että niiden tiedot merkitään vaalien virheettömän toimitta-
misen edellyttämällä tavalla viipymättä valtakunnalliseen äänestyspaik-
karekisteriin (VaaliL 9§). Lisäksi kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin 
ennen vaaleja määrätä ennakkoäänestyspaikkoina olevat sosiaalihuol-
lon toimintayksiköt. Esimerkiksi sairaalat ovat suoraan lain nojalla en-
nakkoäänestyspaikkoja. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vä-
hintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrää-
minä aikoina. Laitosäänestys on suoritettu terveyskeskuksessa, Marja-
paikassa ja Ojusniityssä. Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimite-
taan äänestäjille erikseen ilmoitettavana aikana (klo 9–20). 
 

Oikeusministeriön kirjeen 29.6.2017 mukaan kunnan tulee ehdottomasti 
huolehtia siitä, että yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on riittävästi suh-
teessa äänioikeutettujen määrään, jotta ennakkoon äänestäminen olisi 
äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. Äänestys 
on syytä sijoittaa paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin 
he vaivattomasti osaavat. Myös taajamien ulkopuolella asuville on jär-
jestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuudet. Ministeriö 
suosittaa, että ennakkoäänestyspaikat ovat samat vaaleista toiseen, jot-
ta äänestäjät tietävät ja muistavat ne helpommin. Paikkojen lopettami-
nen tai siirtäminen taikka niiden vakiintuneiden aukioloaikojen muutta-
minen ilman pakottavaa syytä saattaa aiheuttaa epätietoisuutta äänes-
täjien keskuudessa.  
 

Kunnanhallitus on 28.11.2016 hyväksynyt kuntavaaleja varten seuraa-
vat ennakkoäänestyspaikat ja aikataulut: 
– kunnantalon I rakennus lauantaina ja sunnuntaina klo 12–16 ja mui-

na päivinä klo 9–18 (Puthaanrannantie 15 a) 
– Kätkäsuvanto ke klo 9–12, entinen koulu (Kätkäsuvannontie 80) 
– Ylimuonio ke klo 13–16, vanha koulu (Koulupolku 10) 
– Kihlanki to klo 9–12, koulukiinteistö (Panulantie 14) 
– Kangosjärvi to klo 13–16, kylätalo (Kangosjärventie 215) 
– Särkijärvi, pe klo 9–16, entinen koulu (Pallaksentie 9) 
– Kerässieppi, ma klo 13–16, kylätalo (Kerässiepintie 1987). 
 

Vaalipäivän äänestys on järjestetty Muonion koululla (Opintie 3). 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus päättää, että presidentinvaalien ennakkoäänestys ja 
vaalipäivän äänestys järjestetään aikaisemman käytännön mukaisesti 
eli ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys 17. – 23.1.2018 ja mahdolli-
sen toisen vaalin ennakkoäänestys 31.1. – 6.2.2018: 
 
– kunnantalon I rakennus lauantaina ja sunnuntaina klo 12–16 ja mui-

na päivinä klo 9–18 (Puthaanrannantie 15 a) 
– Kätkäsuvanto ke klo 9–12, entinen koulu (Kätkäsuvannontie 80) 
– Ylimuonio ke klo 13–16, vanha koulu (Koulupolku 10) 
– Kihlanki to klo 9–12, koulukiinteistö (Panulantie 14) 
– Kangosjärvi to klo 13–16, kylätalo (Kangosjärventie 215) 
– Särkijärvi, pe klo 9–16, entinen koulu (Pallaksentie 9) 
– Kerässieppi, ma klo 13–16, kylätalo (Kerässiepintie 1987). 
 

 
Laitosäänestys suoritetaan terveyskeskuksessa, Marjapaikassa ja 
Ojusniityssä. Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestä-
jille erikseen ilmoitettavana aikana (klo 9-20). 
 
Ensimmäisen ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivän äänestys 
(28.1.2018 ja 11.2.2018) 
– Muonion koulu (Opintie 3). 
 
Mahdolliset kuljetukset sivukylien ennakkoäänestyspaikoille toteutetaan 
ennakkoilmoittautumisen perusteella. 

 
Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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247 § 
Lapin pelastuslaitoksen kuntien neuvottelukunta 2017 -  
Dnro 130/3.7.2017 
 

Lapin pelastuslaitos pyytää kuntia esittämään jäsenen ja varajäsenen 
pelastuslaitoksen kuntien neuvottelukuntaan. Esitys pyydetään toimit-
tamaan 30.9.2017 mennessä. 
 
Pelastuslautakunnan johtosäännön (11 §) mukaan lautakunta nimeää 
kuntia kuultuaan toimikaudekseen Lapin pelastuslaitoksen neuvottelu-
kunnan (1 henkilö / kunta). Neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa pe-
lastuslautakuntaa, pelastusjohtajaa sekä pelastuspäälliköitä pelastus-
toimen valmistelutehtävissä. 
 
Neuvottelukunnan toimikausi on 2017 – 2021 mutta mikäli maakunta-
uudistus toteutuu ja pelastustoimen järjestämislaki vahvistetaan 
1.1.2019 alkaen, neuvottelutoimikunnan toimikaudeksi jäävät vuodet 
2017 – 2018. 
 
Neuvottelukunnan tehtävän ja kokemuksen / palautteen perusteella olisi 
tarkoituksenmukaista, jos kunta nimeäisi neuvottelukunnan jäseneksi 
henkilön, joka on kunnan johtoryhmän jäsen tai lähellä kunnan johto-
ryhmään taikka henkilön, jolle kuuluu kunnan valmiussuunnittelun asiat. 
Tämä olisi tehokkain tapa varmistaa tiedonkulku pelastuslaitoksen ja 
kunnan johdon välillä. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
  

Kunnanhallitus esittää nimettäväksi jäsenen ja varajäsenen pelastuslai-
toksen kuntien neuvottelukuntaan. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja esittää nimettäväksi Lapin pe-

lastuslaitoksen kuntien neuvottelukuntaan jäseneksi Jussi-Pekka Tam-
milehdon ja varajäseneksi Heikki Kauppisen. 
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248 § 
Kiinteistöverosta vapauttaminen 
Dnro 132/23.7.2017 
 

Kerässiepin kyläyhdistys ry hakee 21.7.2017 päivätyllä kirjeellä vapau-
tusta vuoden 2017 kiinteistöverosta. 

Kiinteistö on kyläläisten käytössä ja sitä ylläpitää yleishyödyllinen yhdis-
tys. Tiloista ei peritä vuokraa. Yhdistys hakee vapautusta yhteensä 
789,17 euron verosta. 

Kokouksessaan 3.5.2010 kunnanhallitus päätti, että mm. kyläyhdistyk-
set ovat sellaisia yleishyödyllisiä yhteisöjä, joille se voi myöntää vapau-
tuksen kiinteistöverosta joko kokonaan tai osittain. Vapautusta haetaan 
vapaamuotoisella, perustellulla hakemuksella ja selvityksellä kiinteistö-
veron määrästä. Myöhemmin hallitus on edellyttänyt myös kopiota tilin-
päätöksestä. 

Kiinteistön sijaintikunnalle maksettava vero on kiinteistöveroprosentin 
mukainen osuus kiinteistön tai rakennuksen verotusarvosta. Kunnanval-
tuusto ei ole määritellyt erikseen yleishyödyllisessä käytössä olevien 
kiinteistöjen kiinteistöveroprosenttia, joten kiinteistöverosta vapauttami-
seen sovelletaan veronkantolakia (51 §). 

Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 säilyttää kiinteistöverosta vapautta-
misen toimivallan kunnalla, joten kunta voi hakemuksesta myöntää joko 
osittaisen tai täydellisen vapautuksen kiinteistöverosta. Vapautus voi-
daan myöntää muun muassa silloin, jos verovelvollisen veronmaksuky-
ky on olennaisesti alentunut käytettävissä olevat tulot ja varallisuus 
huomioon ottaen elatusvelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai 
muun erityisen syyn johdosta tai jos veron periminen on muusta erityi-
sestä syystä ilmeisen kohtuutonta. Muut laissa mainitut vapautusperus-
teet liittyvät erehtymiseen verosäännösten sisällöstä tai verovelvollisen 
kuolemaan. Tuloverolain 22 § määrittelee yleishyödyllisen yhteisön. 

Hallintosäännön (47 §) mukaan kunnanhallitus päättää vapautuksen tai 
lykkäyksen myöntämisestä kunnallisverosta ja siten myös kiinteistöve-
rosta. 

 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myöntää Kerässiepin kyläyhdistys ry:lle vapautuksen 
kiinteistöverosta kokonaan vuodelta 2017.  

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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249 § 
Kunnan edustus Tunturi-Lapin Kehitys ry:ssä 
 

Kunta on ollut muiden Tunturi-Lapin kuntien kanssa perustamassa Tun-
turi-Lapin Kehitys ry -nimistä yhdistystä, joka on 10.1.2001 merkitty yh-
distysrekisteriin. Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edis-
tää seutukunnan elinvoimaisuutta ja elinkeinotoiminnan yleisten edelly-
tysten kehittämistä, tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden järjestöjen ja 
viranomaisten kanssa. Yhdistys harjoittaa tutkimus- ja valistustoimintaa, 
tekee aloitteita, järjestää kokouksia, toimittaa tiedotteita ja muita julkai-
suja sekä toimii muillakin näihin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa to-
teuttamiseksi sekä järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia.  
 
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja valtuuskunta, 
jossa on vähintään 16 ja enintään 24 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet 
valitaan nelivuotiskaudeksi, jolloin toimikausi alkaa yhdistyksen vuosi-
kokouksesta ja päättyy sen jälkeen pidettävään yhdistyksen vuosikoko-
ukseen. Kukin jäsenkunta asettaa ehdolle vähintään neljä valtuuskun-
nan jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Valtuuskunta valitsee pu-
heenjohtajiston. 
 
Kuntavaalien keväälle siirtymisen vuoksi uusi valtuuskunta ei ole vielä 
aloittanut toimintaansa, vaan sen on tarkoitus aloittaa toimintansa lop-
puvuoden aikana. Muonion kunta ei ole vielä nimennyt omia ehdokkai-
taan yhdistyksen valtuuskuntaan. Kittilä on aiemmin eronnut yhdistyk-
sestä ja Kolarin ero astuu voimaan vuoden 2017 lopussa.  
 
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei 
hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhe-
valtaa. Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus kunnan etua val-
voessaan määrää tarvittaessa edustajan käyttämään kunnan puheval-
taa, edustamaan kuntaa yhteisöissä ja tekemään oikeustoimia. Lisäksi 
hallituksen tehtävänä on ohjeiden antaminen kuntaa eri yhteisöissä, lai-
toksissa ja säätiöissä edustaville henkilöille. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat Tunturi-Lapin Kehitys ry:n 
vuosikokoukseen ja valtuuskuntaan ehdolle asetettavat valtuuskunnan 
jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja asetti seuraavat henkilöt eh-

dolle valtuuskuntaan: 
 

jäsen  varajäsen 
Kosti Hietala  Anne Nykänen 

  Juha Niemelä Pekka Veisto 
  Sakari Silén  Petteri Aaltonen 
  Manu Friman  Aki Jauhojärvi 
 

Hallitus nimesi ehdolle asetetut henkilöt myös kunnan edustajiksi yhdis-
tyksen vuosikokoukseen.  
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250 § 
Keskuskeittiön pakettiauton hankinta 
Dnro 163/19.9.2017 

 

Keskuskeittiön emäntä Maija-Liisa Sysimetsä on 19.9.2017 päivätyllä 
kirjeellä anonut pakettiauton hankkimista keskuskeittiölle ruokakuljetus 
käyttöön. 

Keskuskeittiöllä käytössä oleva ruoankuljetusauto on tullut tiensä pää-
hän. Auto on hankittu keskuskeittiön käyttöön käytettynä n. 10–15 vuot-
ta sitten. Auto on ollut korjauksien alla kuluvana vuonna useasti ja jo ai-
kaisempina vuosina sitä on korjattu useamman tuhannen euron edestä. 
Auton arvioidut korjauskustannukset ovat tällä hetkellä noin 3 600 eu-
roa. Auton ajoaika päättyy lokakuun lopussa, ellei vaadittavia korjauksia 
tehdä. 

Ruoankuljetusauton sisätilat eivät myöskään vastaa elintarvikehygieni-
an vaatimuksia. Ruoankuljetusosaston pinnat ovat rikkinäiset sekä lattia 
materiaaliltaan sellainen, että sitä ei voida pestä vedellä hygieniatason 
vaatimalla tavalla. Terveystarkastaja on useasti puuttunut asiaan. 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus päättää, että keskuskeittiölle hankitaan leasing-auto ruoankulje-
tusta varten. Auton hankinnassa kiinnitetään huomiota hygieniavaati-
musten edellyttämiin seikkoihin sekä ergonomisiin vaatimuksiin. Auton 
on syytä olla nostoperälavallinen auto, koska autossa kuljetetaan ruo-
ankuljetusvaunuja. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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251 § 
Olostunturin asukasyhdistys ry:n Leader-hankkeen väliaikaisrahoitushakemus 
Dnro 161/13.9.2017 

Olostunturin asukasyhdistys ry on lähestynyt kuntaa Leader-hankkeen 
väliaikaisrahoitushakemuksella. Lapin ELY-keskus on hyväksynyt 
17.8.2017 Suomi neidon Tunturi-Lappi 100 -hankkeeseen sisältyvän 
Olostunturin asukasyhdistys ry:n hakemuksen Suomi100-juhlavuoden 
laavun rakentamiseksi Olokselle. Yhdistys saa rahoitustukea päätöksen 
mukaan 2 600 euroa kokonaiskustannuksiltaan arviolta 4 000 euron 
hankkeeseen, mutta rahoitustuki maksetaan vasta keväällä 2018. 

Yhdistys toteaa, että laavuhanke on onnistuneesti toteutettu, ja laavu on 
valmistunut ja vihitty käyttöön. Laavun rakentamisen 4 000 euron kus-
tannukset ovat nyt tulleet yhdistykselle maksettavaksi, mutta yhdistys ei 
pysty maksamaan koko urakkasummaa yrittäjälle, koska yhdistys ei ole 
tiennyt, että rahoitustuki maksetaan vasta sen jälkeen kun hanke on 
valmistunut. 

Olostunturin asukasyhdistys ry pyytää Muonion kunnalta urakkasum-
man suorittamiseksi 1 500 euron väliaikaisrahoitusta siihen saakka, että 
ELY-keskus keväällä 2018 maksaa yhdistykselle tulevan hankerahoi-
tuksen. Yhdistys toteaa, että laavuhanke on yleishyödyllinen investointi-
hanke, jonka tulee rahoituspäätöksen mukaan olla vapaasti käytettävis-
sä ja hyödynnettävissä. 

Kunnan kannalta kyseessä on antolaina, josta tulee laatia velkakirja ja 
määrätä velalle korko. Kunnan tulee huomioida antolainan siirtäminen 
myös vuoden 2018 talousarvioon, koska antolainan takaisinmaksu ta-
pahtuu vasta kuluvan talousarviovuoden jälkeen.  

Hallinto-osasto on tiedustellut yhdistykseltä, onko sen mahdollista hoi-
taa rahoitusta toista kautta, koska pienen summan vuoksi antolaina on 
hieman työllistävä huomioiden edellä mainitun velkakirjan laatimisen ja 
talousarviossa huomioinnin. Yhdistyksen vastauksen mukaan sen mah-
dollisuudet saada väliaikaisrahoitusta mitään muuta kautta ovat olemat-
tomat. Yhdistykselle sopii korollisen velkakirjan laatiminen ja takaisin-
maksun määrittäminen esimerkiksi siten, että velkakirjassa todetaan 
lainan maksettavan takaisin heti kun ELY-keskus on maksanut yhdis-
tykselle hankerahoituksen viimeistään kuitenkin 30.6.2018. 

Yhdistys toivoo, että kunta suhtautuu hakemukseen myönteisesti ja että 
se käsiteltäisiin mahdollisimman pian, sillä urakoitsijan lasku on jo lan-
gennut maksettavaksi. 

 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää myöntää Olostunturin asukasyhdistys ry:lle 
1 500 euron antolainan väliaikaisrahoitushakemuksen mukaisesti. Anto-
lainasta laaditaan hallinto-osastolla yhdistyksen kanssa velkakirja, jossa  
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velan koroksi määritetään 0,1 % ja takaisinmaksun määräajaksi ajan-
kohta, jolloin ELY-keskus maksaa yhdistykselle hankerahoituksen kui-
tenkin viimeistään 30.6.2018. Velka ja korko laskutetaan yhdellä kerral-
la. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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252 § 
Henkilöstöasia (ei julkinen) 
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253 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

  Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen. 

  Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

254 § 
Muut asiat 

- Kunnanhallitus keskusteli Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnasta ja tulevaisuudesta 
sekä kunnan roolista siinä. Asiaa selvitetään ja tuodaan sen jälkeen hallituksen käsi-
teltäväksi. 

 

 

 

 

 

 

255 § 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.10. Valitusosoitus liitteenä nro 34. 

 

 



 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

Kokouspäivämäärä Liite 

 
25.9.2017  34 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 236-237, 239-243, 245, 247, 249 (ehdolle asettaminen), 253-255 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  238 (hankinta), 244, 246, 248, 249 (kunnan edustus vuosikokouksessa), 

250-252 
 

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

littamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  238, 244, 246, 248, 249 (kunnan edustus vuosikokouksessa), 250-252 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, telefax 

 
Muonion kunnanhallitus 
osoite Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio 
faksi (016) 532 774 

 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa lasket-

taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
  



 
 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-

tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 

myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
  

 
Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika  päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
  

 

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

kuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

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

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

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

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

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

jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 

joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä se-

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

kamisen ajankohdasta. 

  



 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallin-

tolain 12§:ssä / hallintolainkäyttölain 21§:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oi-

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

meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran-

omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 

lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1)
 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  

 


