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    4.12.2017 
    21.6.2017 
 

Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 4.12.2017 klo 11.35–14.35 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Katja Muotka  ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 Merja Hietala  taloussihteeri (302 - 305 §) 
  
 
Poissa - 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (300 §) 
 
Asiat 300- 319 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 11.12.2017, kunnantalo 
 
 
 Petteri Hirsikangas  Sakari Silén 
 
Pöytäkirja on ollut ti 12.11.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville ti 12.11.2017 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

§ Asia      

 

300 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

301 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

302 § Investointimäärärahojen siirto 

303 § Lisämääräraha itsenäisyysjuhlan järjestämiseen 
  
304 § Lisämääräraha Valoa Kaamokseen -hankkeeseen 
 
305 § Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019–2020 laadinta  

306 § Sähköinen hyvinvointikertomus 

307 § Kunnanjohtajan johtajasopimus 
 
308 § Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaa-

li- ja terveydenhuollossa 
 
309 § Anomus kiinteistöveron alentamiseksi tai poistamiseksi 
 
310 § Täyttölupa liikunnanopettajan viransijaisuuteen 
 
311 § Perusterveydenhuollon neuvottelukunnan perustaminen ja nimeäminen 
 
312 § Asuntojen jälleenvuokraaminen 
 
313 § Keskuskeittiön ruoanhinnan tarkistaminen 
 
314 § Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmän varajäsenten nimeäminen 
 
315 § Keskuskeittiön toiminnan siirtäminen 
 
316 § Pallas-Ylläs TOBE 1 - Yritysyhteistyö- ja tuotteistamishanke 
 
317 § Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 
318 § Muut asiat 

319 § Kokouksen päättäminen 
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300 § 
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 27.11.2017 ja esityslista 30.11.2017 sähkö-
postitse. 

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

  

  



Muonion kunta   Esityslista/  19/2017 429  
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    4.12.2017 
    21.6.2017 
 
 
301 § 
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 Sakari Silénin. 
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302 § 
Investointimäärärahojen siirto 
Dnro 213/23.11.2017 
 

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 on käsitellyt 21.11. kuluvan vuoden talousarvioon 
varattuja investointimäärärahoja ja vuoden aikana toteutettuja investoin-
teja.  Investoinnit eivät kaikilta osin toteudu suunnitellun mukaisesti ja 
osaan toteutetuista investoinneista ei ole varattu määrärahaa kuluvan 
vuoden talousarvioon. 
 
Helikopterikenttä (8460/415) annettiin tekniselle osastolle kiireellisesti 
tehtäväksi syksyn 2017 aikana, jotta ensihoidon helikoptereille on tur-
vallinen laskeutumispaikka Muoniossa. Helikopterikentän pohjatyöt 
maksoivat 14 000 euroa. Vuodelle 2018 helikopterikentän asfaltointiin 
on varattu 8000 euroa, joten hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
22 000 euroa. 
 
Tuomaanpalon kaava-alueen rakentaminen (8425/320) saatettiin lop-
puun vuoden 2017 aikana, lukuun ottamatta risteysalueiden asfaltointe-
ja. Hankkeen kustannukset vuodelle 2017 ovat 90 000 euroa. Vuodelle 
2018 kaavateiden asfaltointiin on varattu 30 000 euroa. 
 
Vuoden 2017 talousarvioon on varattu investointimäärärahaa 135 000 
euroa kunnanvirastojen (a, b ja c-talot) kattoremonttiin (8415/223) sekä 
60 000 euroa b- ja c-talon lisälämmöneristämiseen (8415/224). Hank-
keisiin pyydettiin tarjouksia Hilman kautta, mutta yhtään tarjousta ei 
saatu. Hankkeet on tavoitteena saada toteutettua vuoden 2018 aikana. 
 
Tuomaanpalon vesi- (8470/821) ja viemärilinjojen (8480/821) rakenta-
miseen on varattu yhteensä 80 000 euroa. Hankkeen menot olivat pie-
nemmät kuin hankkeisiin saadut hyvityslaskut. 

 
Tekninen lautakunta esittää siirrettäväksi seuraavat investointimäärära-
hat:  
 
– Hankkeelta Kunnanvirastojen kattoremontti (8415/223) 14 000 euroa 
hankkeelle Helikopterikenttä (8460/415). 

 
– Hankkeelta Tuomaanpalon vesilinja (8470/821) ja Tuomaanpalon 
viemärilinja (8480/821) 80 000 euroa, sekä hankkeelta Kunnanvirasto-
jen kattoremontti (8415/223) 10 000 euroa hankkeelle Tuomaanpalon 
kaavatiet (8425/320). Siirtomääräraha yhteensä 90 000 € hankkeelle 
Tuomaanpalon kaavatiet (8425/320). 
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Teknisen lautakunnan esittämien siirtojen lisäksi investointimääräraho-
jen siirrolle on tarvetta seuraavasti: 
 
– Kiinteistöveroselvitykseen (8106/140) tilattiin 26.9.2017 lisäselvitys, 
joka maksoi 2 000 euroa (ei alv). Määräraha on siirrettävissä käyttämät-
tä jääneestä asiahallintaohjelman hankerahasta (8106/158). 
– Perusopetuksen atk-laitteiden hanke (8302/170) toteutui pääosin 
vuonna 2016, mutta loppu jäi toteutettavaksi vuonna 2017. Hankkeen 
kokonaismenot ovat 31 250 euroa, tulot Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
25 000 euroa (kunnan netto-osuus 6 250 euroa). Hankkeen vuoden 
2017 osuus on 1 000 euroa, joka on siirrettävissä käyttämättä jääneestä 
asiahallintaohjelman hankerahasta (8106/158). 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää: 
1. 14 000 euroa investointimäärärahaa hankkeelta Kunnanvirastojen 

kattoremontti (8415/223) hankkeelle Helikopterikenttä (8460/415). 
2. 90 000 euroa investointimäärärahaa, josta 80 000 euroa hankkeilta 

Tuomaanpalon vesilinja (8470/821) ja Tuomaanpalon viemärilinja 
(8480/821) sekä 10 000 euroa hankkeelta Kunnanvirastojen katto-
remontti (8415/223), hankkeelle Tuomaanpalon kaavatiet 
(8425/320). 

3. 2 000 euroa investointimäärärahaa hankkeelta Asiahallintaohjelma 
(8106/158) hankkeelle Kiinteistöveroselvitys (8106/140). 

4. 1 000 euroa investointimäärärahaa hankkeelta Asiahallintaohjelma 
(8106/158) hankkeelle Perusopetuksen atk-laitteet (8302/170). 

 
Päätös Taloussihteeri kertoi investointimäärärahojen siirron tarpeista. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-

lisimman pian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petteri Hirsikangas  Sakari Silén 
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303 § 
Lisämääräraha itsenäisyysjuhlan järjestämiseen 
Dnro 216/29.11.2017 
 

Sivistyslautakunta on 10.10. käsitellyt Suomi 100 -juhlavuoden tapah-
tumien rahoitusta. Suomi 100 -juhlavuoteen on kulttuuritoimen talousar-
vioon varattu yhteensä 5 000 euroa. Juhlavuositapahtumia on ollut vuo-
den aikana useita ja talousarviota laadittaessa ei ole huomioitu erikseen 
itsenäisyysjuhlaa. 

Suomi 100 -toimikunta on suunnitellut itsenäisyysjuhlan Oloksen audito-
rioon. Juhlassa yhdistetään Muonion kunnalle perinteiksi syntyneitä it-
senäisyyden juhlimisen muotoja, mutta huomioidaan myös 100-vuotias 
Suomi. Juhlaan odotetaan noin puolta suurempaa osallistujamäärää 
kuin aikaisempina vuosina. 

Sivistyslautakunnan kustannusarvio itsenäisyysjuhlasta on kokonaisuu-
dessaan 7480 euroa, ja sivistyslautakunta esittää 7 500 euron lisämää-
rärahaa itsenäisyysjuhlaa varten. 

Hallintosäännön 43 §:n 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. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 7 500 euron lisä-
määrärahan itsenäisyysjuhlan järjestämiseen kulttuuritoimen sitovuus-
tasolle. Lisämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella. 

 
Päätös  Taloussihteeri kertoi lisämäärärahan tarpeesta. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-

lisimman pian. 

 

 

 

 

 

 

 Petteri Hirsikangas  Sakari Silén 
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304 § 
Lisämääräraha Valoa Kaamokseen -hankkeeseen 
Dnro 177/6.10.2017 
 

Kunnanhallitus päätti 23.10. ryhtyä Valoa Kaamokseen -hankkeeseen, 
jolla hankitaan kirkonkylän kaavateille kaamos- ja joulunajan valaisulait-
teet ja asennus sekä koulutuksen monipalvelukeskus Kielan piha-
alueelle jouluinen valaistusefekti. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
19 000 euroa. Julkista rahoitusta hankkeelle on saatu yhteensä 11 115 
euroa ja yksityistä rahoitusta 6 650 euroa. Kunnan nettorahoitusosuu-
deksi hankkeesta jää 1 235 euroa. Hankkeeseen ei ole varattu määrä-
rahaa vuoden 2017 talousarvioon. 
 
Hallintosäännön 43 §:n 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. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 1 235 euron lisä-
määrärahan Valoa Kaamokseen -hankkeen nettorahoitusosuuden kat-
tamiseen. Lisämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella. 
 

Päätös  Minna Back-Tolonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

Taloussihteeri kertoi lisämäärärahan tarpeesta. 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-

lisimman pian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petteri Hirsikangas  Sakari Silén 
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305 § 
Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019–2020 laadinta 
Dnro 145/17.8.2017 

– Kunnanhallitus 28.8.2017, 211 § 
— — 
– Kunnanhallitus 6.11.2017, 282 § 

 
Talousarvioesityksessä toimintakate on 16 691 253 euroa ja muutos ku-
luvan vuoden talousarvioon nähden on + 1,1 %. Toimintatuottojen 
osuus toimintakuluista on 14,8 %. Vuosikate on 1 237 945 euroa, kas-
vua edellisen vuoteen on 22,7 %. Vuosikatteen osuus poistoista on 
176,8 %. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden ylijäämä 
on 567 495 euroa. Lautakuntien ja kunnanjohtajan talousarvioesitysten 
pohjalta on laadittu liitteenä oleva talousarvioesitys vuodelle 2018 ja ta-
loussuunnitelmaesitys vuosille 2019–2020. 
 

Lautakuntien esitykset (suluissa muutos kuluvan vuoden talousarvioon) 
 

Kunnanhallitus 6.11.2017  
Menot 2 067 101 ja tulot 796 591, toimintakate 1 270 510 euroa (+ 0,4 
%).  
Työterveyshuollon menoihin on varattu lakisääteisen työterveyshuollon 
lisäksi yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito. Lisäksi 
henkilöstöhallintoon on lisätty varaus Enontekiön kunnan kanssa yh-
dessä palkattavan henkilöstökoordinaattorin menoihin.  Kunnan tiedot-
taminen hoidetaan Luoteis-Lappi lehdessä. Presidentinvaaleihin ja 
maakuntavaaleihin on varattu 19 210 ja tulot 11 000 (8 210,-) sekä tar-
kastuslautakunnan menoihin 9 860 euroa. 
 
Tarkastuslautakunta 17.10 2017 38 § 
Menot 9 890 ja tulot 0. toimintakate 9 890 euroa (-0,2 %) 
 
Elinkeinolautakunta 3.10.2017 4 § 
Menot 168 400 ja tulot 0, toimintakate 168 400 euroa (+ 20,3 %). 
Toteutetaan elinkeino- ja matkailustrategioiden sisältämiä toimenpiteitä 
alueen elinvoiman ja siitä seuraavan taloudellisen kasvun aikaansaami-
seksi. 
 
Maaseutulautakunta 20.10.2017 4 § 
Menot 129 000 ja tulot 109 000, toimintakate 20 000 euroa (+ 15,4 %). 
 
Sosiaalilautakunta 12.10.2017 72 § 
Menot 10 139 343 ja tulot 377 356, toimintakate 9 761 987 euroa (0,0 
%).  
Pääosa sosiaalipalveluista tuotetaan omana tuotantona, ostopalveluina 
hankitaan lähinnä erityispalveluita ja tukipalveluita. Pidemmällä aikavälil-
lä kasvupaineet ovat ikääntyvien palveluissa, vuosina 2018-2019 meno-
jen kasvua on ikääntyvien palveluissa, kehitysvammaisten avopalveluis-
sa ja sosiaalitoimen tietohallinnossa. Sosiaalitoimeen palkataan määrä-
aikainen toimistosihteeri ajalle 1.9.2018 – 31.12.2019 koska Kanta- 
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palveluun siirtyminen ja sote-uudistus edellyttävät lisätyövoimaa. Van-
hustyön tehtäväalueella Ojusniityn laitosapulaisen toimi muutetaan 
50%:sta 100%:ksi, tavoitteena vapauttaa hoitajien työaikaa siivoamises-
ta vanhustyöhön. Palvelukeskus Marjapaikan henkilökohtaisen avusta-
jan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi, millä turvataan riittävä hoita-
jamäärä työvuoroihin. Kotipalvelun määräaikainen henkilökohtaisen 
avustajan toimi muutetaan vakinaiseksi lähihoitajan toimeksi. Toiminta-
keskus Naalon toimintaa kehitetään ja olosuhteiden turvallisuutta pa-
rannetaan muuttamalla määräaikainen lähihoitajan toimi toistaiseksi 
voimassaolevaksi. 
 
Sivistyslautakunta 31.10.2017 85 § 
Menot 4 860 164 ja tulot 533 776, toimintakate 4 326 388 euroa (+1,9 
%).  
Ryhmäperhepäiväkoti Mansikka muuttui 1.11.2017 yhdeksi päiväkoti 
Tunturihelmen vuorohoitoa tarjoavaksi osastoksi. Talousarviossa on va-
rattu määräraha lastentarhan opettajan palkkaamiseen. Liikuntatoimes-
sa on lisäys määrärahoihin kunnan liikuntapaikkojen kunnossapidon pa-
rantamiseksi. 
 
Tekninen lautakunta 17.10.2017 72 § 
Menot 2 135 301 ja tulot 1 058 356, toimintakate 1 076 945 euroa (+ 2,2 
%).  
Rakennusvalvonta on jo useamman vuoden kärsinyt henkilöstövajauk-
sen aiheuttamasta lupakäsittelyn viivästymisestä. Määräaikaisen raken-
nusmestarin toimen vakinaistaminen mahdollistaa tehtävien uudelleen-
järjestelyn. Muutoksilla pyritään muun muassa saamaan lupakäsittelyn 
viive kohtuulliseksi. Teknisen osaston 1,5 toimistosihteerin henkilöstö-
resurssi ei ole riittävä kuntalaisten palvelutarpeeseen nähden. Teknisen 
ja sivistysosaston yhteisen toimistosihteerin palkka on budjetoitu 
100 %:sti tekniseen toimistoon 1.1.2018 alkaen. 
 
Hallintokuntien esityksien jälkeen toimintakate on 16 642 300 euroa  
(+ 1,0 %). Kunnanjohtajan esityksenä on lisätty elinkeinotoimeen hanke- 
ja elinvoimahankkeiden toteuttamiseen lisätyövoimaa. Lisäksi on tehty 
tarkistuskirjauksia eläkemenoperusteisiin maksuihin sekä muita teknisiä 
tarkistuksia. Muutosesityksen ja tarkistusten jälkeen toimielinten toimin-
takatteet ovat: 
- keskusvaalilautakunta 8 210 (- 34,4 %) 
- tarkastuslautakunta 9 860 (- 0,2 %) 
- kunnanhallitus 1 270 510 (+ 0,4 %) 
- maaseutulautakunta 19 896 (+ 15,4 %) 
- elinkeinolautakunta 205 587 (+ 45,8 %) 
- sosiaalilautakunta 9 777 894 (+ 0,2 %) 
- sivistyslautakunta 4 334 316 (+ 2,1 %) 
- tekninen lautakunta 1 064 980 (+ 1,1 %) 
Muutosten jälkeen koko kunnan toimintakate on 16 691 253 euroa 
(+1,1%)  
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Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen 
tiedoksi ja tekee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä valtuus-
tolle 13.11.2017. 

 
Muutettu  kunnanjohtaja 
ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen 

tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä 13.11.2017. Kunnanhallitus tekee ta-
lousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä valtuustolle 4.12.2017. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen. 

— — 
 
– Kunnanhallitus 4.12.2017 
 

Kunnanhallitus käsitteli 6.11.2017 vuoden 2018 talousarviota ja vuosien 
2019 – 2020 taloussuunnitelmaa käyttötalouden osalta. Kunnanhallituk-
sen kokouksen jälkeen kunnanjohtaja on tehnyt seuraavat muutokset 
käyttötalouden talousarvioon: 

 
Yleishallinto 
– kuntastrategian laadintaan 12 000 euroa  
– korjattu Lapin Pelastuslaitoksen maksuosuutta 835 euroa pienem-
mäksi 
– lisätty atk-palveluiden ostoihin 30 000 euroa 
Elinkeinotoimi 
– korjaus/lisäys tekstiin ”Uutena esityksenä elinkeinotoimeen hanke- ja 
elinvoimahankkeiden toteuttamiseen lisätyövoimaa (kehitysjohtaja) sekä 
Aurora hankevaraus.” 
– siirretty kehitysjohtajan koko vuoden palkkavarauksesta 10 920 euroa 
Aurora hankevaraukseen  
Tekninen toimi 
– määrärahavaraus ympäristötöihin, työ toteutetaan vastaavalla tavalla 
kuin vuonna 2017, brutto 36 430 euroa tulo 15 000 euroa netto 21 430 
euroa 
– museon ikkunoiden kittaus ja maalaus, brutto 5 230 euroa, tulo 1 970 
euroa, netto 3 260 euroa, hanke aloitettu v. 2017 ja siihen saadaan mu-
seoviraston avustusta 
 
Investointeja ei käsitelty hallituksen kokouksessa 6.11.2017. Kunnan-
johtajan esitys vuoden 2018 nettoinvestoinneiksi on 2 906 970 euroa, 
2019 suunnitelmavuoden 2,6 miljoonaa ja 2020 suunnitelmavuoden 2,9 
miljoonaa euroa. 
 
Vuoden 2018 ja 2019 merkittävin investointihanke on uuden hyvinvoin-
tikeskuksen rakentaminen, yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Ensi vuoden 
merkittävimpiä investointikohteita ovat 
- hyvinvointikeskuksen rakentaminen 1 700 000 euroa 
- vedenottamon rakentaminen 225 000 euroa 
- kunnanvirastojen kattojen korjaukset 200 000 euroa 
- kaavoitus 100 000 euroa 
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Henkilöstösuunnitelma 
 
Vuoden 2017 mukainen henkilöstömäärä on 164,11 (määräaikaisia ja 
sijaisia 10). Suunnitelman mukaan ensi vuonna kunnan palveluksessa 
on 166,47 ja seuraavina vuosina 166,38 ja 168,28 henkilöä. Yleishallin-
non henkilöstömäärä on ensi vuonna 25,5 (+- 0), sosiaalitoimen 44,32 
(+0,66), sivistystoimen 78,15 (+0,20) ja teknisen toimen 18,5 (+1,5). 
Suunnitelmakaudella sivistyksen henkilömäärä lisääntyy ja muut pysy-
vät samana kuin vuonna 2018. 
 
Talousarvio, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 
 
Toimitetussa talousarvioehdotuksessa menot ovat 23 788 710 euroa, 
joka jakautuu seuraavasti: 
- käyttötalous 83 % 
- investoinnit 12 % 
- rahoitus viisi prosenttia ja  
- tuloslaskelma 85 000 euroa (alle yhden prosentin) 
Käyttötalouden menoista palvelujen osuus on 50 ja henkilöstömenojen 
39 prosenttia. 
 
Toimintakate on 16 757 108 euroa (+1,5 %) ja jakautuu hallintokunnit-
tain  
- sosiaalitoimi 58 %, josta terveystoimen osuus 38 % 
- sivistystoimi 26 % 
- yleishallinto 8 % 
- tekninen toimi 7 % 
- elinkeinotoimi 1 % 
Vaalit, tarkastuslautakunta ja maaseutulautakunta jäävät alle prosentin. 
 
Tulot ovat 23 226 265 euroa. Verotuloiksi on arvioitu 8,75 milj. (+1,7 %) 
ja valtionosuuksiksi 9,29 milj. (+3,2 %). Kokonaistuloista verojen osuus 
on 38 ja valtionosuuksien 40 prosenttia. Liittymismaksutuloiksi on arvioi-
tu 50 000 euroa. 
 
Pitkäaikaisten lainojen korkomenoihin on varattu 85 000 ja suunnitel-
man mukaisiin poistoihin 700 000 euroa. Talousarvioesityksen mukaan 
vuosikate on 1,2 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 0,5 milj. euroa. Kat-
tamatonta alijäämää oli vuoden 2016 lopussa 0,89 milj. euroa. 
 
Investointimenojen ja vanhojen talousarviolainojen lyhennyksiä varten 
uutta lainaa on budjetoitu otettavaksi 2,2 milj. euroa. Lainakanta nousee 
9,4 milj. euroon, 4 000 euroon asukasta kohti.  
 
Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys on esitelty yt-toimikunnalle 
29.11.2017. Talousarvioesitykseen sisältyvän henkilöstösuunnitelman 
mukaan ensi vuonna kunnan palveluksessa on 166,47 työntekijää (vaki-
tuisia 157,47 ja määräaikaisia 9). 
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Ehdotus  kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talo-
usarvioesityksen ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman valmistelun 
mukaisena. 

 
Päätös Taloussihteeri kertoi muutokset, jotka talousarvioesitykseen on tehty 

edellisen käsittelykerran jälkeen ja niiden vaikutukset kokonaisuuteen. 
 
 Kunnanhallitus lisäsi investointeihin liikuntatoimen hankkeeksi uuden 

moottorikelkan hankintaan 12 000 euroa sekä maanmyynteihin arvion 
Tuomaanpalon tonttien myyntituloista vuodelle 2018 167 300 euroa, 
2019 suunnitelmavuodelle 113 150 euroa ja 2020 suunnitelmavuodelle 
113 150 euroa. 

 
 Lisäyksien jälkeen vuoden 2018 nettoinvestoinnit ovat 2 751 670 euroa, 

2019 suunnitelmavuoden 2 476 850 euroa ja 2020 suunnitelmavuoden 
2 836 850 euroa. 

 
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talo-

usarvioesityksen ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman valmistelun 
mukaisena. 

 
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-

lisimman pian. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petteri Hirsikangas  Sakari Silén 
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306 § 
Sähköinen hyvinvointikertomus 
Dnro 14/23.1.2016 

Muonion kunnanvaltuusto päätti 14.12.2015, että kunnassa otetaan 
käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus 1.1.2016 alkaen.  Päätöksen 
mukaan sähköisen hyvinvointikertomuksen ohjausryhmänä toimii kun-
nan johtoryhmä. Kertomuksen toteuttamisesta vastaa terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisen työryhmä. 
 
Hyvinvointiin kunnan yleisenä tehtävänä viitataan mm. kuntalaissa, jon-
ka mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elin-
voimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. (Kuntalaki 1 §, 2 mom.). Hyvin-
voinnin edistäminen on myös osa kunnan strategista suunnittelua (Kun-
talaki 37§). 
 
Terveydenhuoltolain 12 §:n perusteella kunnan on seurattava asukkait-
tensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestö-
ryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vas-
tataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hy-
vinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustol-
le vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa 
valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. 
 
Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olo-
suhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden 
perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. 
 
Hyvinvointikertomus on kuntajohtamisen työväline. Se toimii kunnan 
strategiatyön, toiminnan ja talouden suunnittelun ja poliittisen päätök-
senteon yhtenä perustana. Käytännössä hyvinvointikertomus on ym-
märrettävään muotoon kirjoitettu tiivis asiakirja, joka valmistellaan kun-
nan johtoryhmän ja eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhteistyönä. 
 
Hyvinvointikertomus sisältää: 
– katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin 
– suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä 
– arvion toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja hyvinvointi-
politiikasta. 
 
Kertomuksen valmistelusta vastaa kunnan johtoryhmä tai kunnassa 
erikseen nimetty hyvinvointiryhmä. Kertomusta valmistelevassa ryh-
mässä tulee olla eri hallintoalojen johtavia viranhaltijoita ja muita kunnan 
keskeisten hallinnonalojen asiantuntijoita. Tarvittaessa voidaan vastuu-
ryhmää täydentää myös muilla keskeisiksi katsottujen verkostotoimijoi-
den edustajilla ja työn tueksi voidaan myös perustaa erillisiä alatyöryh-
miä esim. väestöryhmittäin. Poikkihallinnollisen ja -toiminnallisen ryh-
män ansiosta myös vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä on 
kaikkien yhteinen asia. 
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Koska Muoniossa sähköistä hyvinvointikertomusta on ryhdytty laati-
maan vasta vuoden 2016 aikana, se ei täytä koko valtuustokaudelle tar-
koitetulle hyvinvointikertomukselle asetettuja tavoitteita. Laadittu kerto-
mus antaa kuitenkin yleisen kuvan kunnan asukkaiden hyvinvoinnista ja 
sitä voidaan hyödyntää alkaneen valtuustokauden hyvinvointikertomuk-
sen valmistelussa. 
 
Lapin aluehallintoviraston ohjauskirjeen perusteella hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen koordinoinnin luonteva paikka on kuntien kes-
kushallinnossa. Tällöin voidaan varmistaa poikkihallinnollisuuden toteu-
tuminen ja osaamisen säilyminen tulevissa rakenteissa maakuntauudis-
tuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä. 
 
Sähköinen hyvinvointikertomus toimitetaan esityslistan oheismateriaali-
na. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy 1.1.2016 alkaen käyttöön otetun sähköisen 
hyvinvointikertomuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hy-
väksyttäväksi. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-

lisimman pian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petteri Hirsikangas  Sakari Silén 
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307 § 
Kunnanjohtajan johtajasopimus 
Dnro 202/10.11.2017 
 

Kuntalain 42§:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtaja-
sopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajaso-
pimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituk-
sen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon 
mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa 
määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen 
liittyvät erimielisyydet ratkaistaan kuntalain 43§:ssä tarkoitetun menette-
lyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle mak-
settavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto. 
 
Johtajasopimuksen tarkoituksena on selkeyttää poliittisen johdon ja 
kunnanjohtajan välistä työnjakoa ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. So-
pimukseen kirjataan yleensä tehtävän hoitamisen edellytyksiin, työn ar-
viointiin, ja mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioi-
ta. Johtajasopimuksen sisällöstä säädetään laissa vain yleisellä tasolla, 
jotta kunnat voivat itse harkita sopimuksen sisällön. (Kuntalaki – tausta 
ja tulkinnat, Harjula & Prättälä 2015) 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Lasse Peltosen kunnanjohtajaksi 6.3.2017 ja 
Peltonen otti viran vastaan 18.4.2017. Kunnanjohtajan valinnasta on va-
litettu hallinto-oikeuteen, joten Peltonen hoitaa kunnanjohtajan virkaa 
väliaikaisena kunnanjohtajana. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden 
koeaikaa ja kokonaiskuukausipalkka on 6 200 euroa. Kunnanjohtajan 
koeaika on päättynyt 17.10.2017. 
 
Kunnanjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja valtuustoryhmien 
puheenjohtajien välillä käytyjen neuvottelujen pohjalta on laadittu ehdo-
tus kunnanjohtajan johtajasopimukseksi. Johtajasopimuksella sovitaan 
kunnanjohtajan tehtävistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista ristirii-
tatilanteissa ja erokorvauksesta sekä johtajasopimuksen kokonaisarvi-
oinnin käytännöistä. 
 
Laaditussa sopimuksessa todetaan, että kunnanjohtajan tehtävänä on 
johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, strategista, henki-
löstö-, konserni-, sopimus- ja talousjohtamista, elinvoiman edistämistä, 
edunvalvontaa ja sidosryhmäyhteistyötä. Kunnanjohtaja toimii koko kun-
taviraston päällikkönä, kunnanhallituksen esittelijänä, edustaa kuntaa ja 
käyttää kunnan puhevaltaa kuntalain ja kunnan hallintosäännön mukai-
sesti. Kunnanjohtajaa sitovat kunnanvaltuuston vahvistama strategia, 
hallintosääntö, konserniohjeet sekä kunnanvaltuuston ja kunnanhalli-
tuksen hyväksymät muut ohjeet ja säännöt sekä erilliset toimintaa oh-
jaavat päätökset. 
 
Kunnanjohtajan palkkaukseen, vuosilomiin ja muihin virkasuhteeseen 
liittyviin ehtoihin sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimus-
ta (KVTES).  
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Kunnanhallitus ja sen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja huolehtivat sii-
tä, että tehtävänjakoa poliittisten johtamisen ja operatiivisen johtamisen 
välillä kunnioitetaan.  

 
Kunnanhallituksen puheenjohtajisto käy kunnanjohtajan kanssa vuosit-
taisen kehityskeskustelun, jossa arvioidaan edellisen vuoden tavoittei-
den toteutuminen sekä määritellään painopistealueet ja tavoitteet kysei-
selle vuodelle. 
 
Kunnanhallitus huolehtii, että kunnanjohtajan palkkaus on kilpailukykyi-
sellä tasolla kuntasektoriin verrattuna. Kehityskeskustelun yhteydessä 
käydään myös keskustelu tarpeista kunnanjohtajan palkkauksen tarkis-
tamiseen. Kunnanjohtajan palkasta päättää kunnanhallitus. 
 
Jos kunnan ja kunnanjohtajan välille syntyy laaja erimielisyys ja se joh-
taa luottamuspulaan, käydään ennen asian virallisesti esille tuomista, 
kunnanjohtajan ja hänen halutessaan hänen edustajansa sekä kunnan-
valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston kesken asiaa selvit-
tävät neuvottelut. Näissä neuvotteluissa pyritään selvittämään luotta-
muspulaan johtaneet tekijät ja miten yhteisesti voidaan menetellä tilan-
teen korjaamiseksi. Mikäli tilannetta ei saada korjattua, voivat kunnan-
valtuusto ja kunnanjohtaja yhdessä todeta, ettei kunnanjohtaja nauti po-
liittisen johdon luottamusta ja kunnanjohtaja sitoutuu irtisanoutumaan 
60 000 euron erokorvausta vastaan. Erokorvaus sisältää irtisanomis-
ajan palkan. Jos yhteiseen sopimukseen irtisanoutumisesta ei päästä, 
voidaan käynnistää kuntalain 43 §:n mukaiset toimenpiteet. 
 
Johtajasopimuksen sisältö arvioidaan valtuustokausittain, lähtökohtai-
sesti kuntastrategian päivityksen ja uudistamisen yhteydessä. 

 
Ehdotus  vs.hallintojohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnanjoh-
tajan johtajasopimuksen. 

 
Päätös Kunnanjohtaja Lasse Peltonen ilmoitti olevansa esteellinen (asianosai-

nen) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
 
 Kunnanhallitus päätti keskustelun aikana pitää kunnanjohtajan kanssa 5 

minuutin neuvottelutauon. 
  
 Kokouksen jatkuessa puheenjohtaja ilmoitti, että kunnanjohtajan kanssa 

käydyn neuvottelun jälkeen sopimukseen lisätään kohta: Tämä sopimus 
raukeaa, mikäli hallinto-oikeus kumoaa kunnanjohtajan valinnasta teh-
dyn päätöksen. 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnanjoh-

tajan johtajasopimuksen. 

   
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-
lisimman pian. 

 
 Petteri Hirsikangas  Sakari Silén 
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308 § 
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja tervey-
denhuollossa 
Dnro 198/3.11.2017 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnalta lausuntoa hallituksen 
esitysluonnoksesta koskien lakia asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaa-
li- ja terveydenhuollossa. Lausuntoaika päättyy 15.12.2017. 
 
Lakiluonnoksen mukaan valinnanvapaus tulisi voimaan vaiheittain. 
Lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta valmistellaan osana sosi-
aali- ja terveyspalveluiden uudistusta. Tavoitteena on, että valinnanva-
paus lisäisi asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaisi palveluun 
pääsyä, vahvistaisi peruspalveluja ja parantaisi palvelujen laatua ja kus-
tannusvaikuttavuutta. Valinnanvapauslakia sovellettaisiin maakunnan 
järjestämisvastuulle kuuluvaan julkisesti rahoitettuun sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Valinnanvapaus 
otettaisiin tämän jälkeen käyttöön vaiheistetusti. 
 
Asiakas saisi valita maakunnan liikelaitoksen ja sen palveluyksikön 
vuoden 2020 alusta lähtien. Henkilökohtainen budjetti olisi käytössä 
vuoden 2020 alusta alkaen ja asiakasseteli viimeistään 1.7.2020. Sote-
keskukset aloittaisivat toimintansa vuoden 2021 alussa ja suunhoidon 
yksiköt vuoden 2022 alussa. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaa maakunta. Maa-
kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 
luonteeltaan ihmisten perusoikeuksia toteuttavia julkisia palveluja. 
Maakunnan liikelaitos saa tuottaa kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja, 
paitsi lain nojalla yhdelle tai useammalle maakunnalle keskitettäviä pal-
veluja. Maakunnalla on oltava aina omaa tuotantoa suoran valinnan 
palveluissa ja asiakassetelipalveluissa. Maakunnan liikelaitoksessa toi-
mii sosiaali- ja terveyskeskus (sote-keskus) ja suunhoidon yksikkö 
(hammashoitola). 
 
Vaihtoehtoisesti maakunta voi perustaa yhden tai useamman erillisen 
liikelaitoksen näitä palveluja varten. Maakunta voi päättää yhtiöittää 
osan palveluntuotannostaan ja esimerkiksi perustaa julkisen sote-
keskuksen lisäksi myös yhtiömuotoisen sote-keskuksen. Julkisten ja yk-
sityisten sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden palveluvalikoima on 
sama ja ne toimivat samojen maakunnan asettamien edellytysten mu-
kaisesti. 
 
Lausuntopyyntö siihen liittyvine asiakirjoineen ja aineistoineen on luet-
tavissa internetissä osoitteessa http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-
11-2017 
 
Sosiaalilautakunta on tehnyt kunnanhallitukselle esityksen kunnan lau-
sunnoksi lakiluonnoksesta. Sosiaalilautakunnan esitys toimitetaan esi-
tyslistan oheismateriaalina. 

 

http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017
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Lausuntoesityksessä tehdyt keskeiset huomiot ovat: 

 
– Maakuntien välillä tulee olemaan merkittäviä eroja valinnanvapauden 
toteuttamisessa. Väestö on keskenään eriarvoisessa asemassa riippu-
en asuinpaikasta. Lakiesitys ei riittävästi huomioi maakuntien keskinäis-
tä erilaisuutta ja esimerkiksi Lapin hajanaisesta asutuksesta johtuvaa 
väistämättä kalliimpaa palvelurakennetta. 
– Eriytyvä palvelurakenne yhdessä muun yhteiskunnallisen kehityksen 
kanssa johtaa väestön eriarvoisuuden lisääntymiseen ja terveyserojen 
kasvuun. 
– Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten asiakas hankkii luotettavaa vertailu-
tietoa palveluista. Tiedon hankkimisen valmiudet vaihtelevat eri väestö-
ryhmien välillä. 
– Horisontaalisen ja vertikaalisen integraation toteutumista haittaavat 
monet tekijät, kuten tietojärjestelmien keskustelemattomuus, palvelujär-
jestelmän pirstaloituminen, palvelutuottajien keskinäinen kilpailu ja muu-
tokset palveluiden tarjoajissa. 
– Maakuntien hallinnon osaamisen erot vaikuttavat väestön saamiin 
palveluihin. 
– Uudistuksessa on merkittäviä tekijöitä, jotka lisäävät kustannuksia ell-
ei löydetä ratkaisuja palvelutuotannon sellaiseen tehostamiseen, joka ei 
heikennä palveluiden laatua. 
– Koska maakunnalla on viimesijainen järjestämisvastuu palveluista, voi 
ennakoida että maakunnalle tulee olemaan haasteena henkilöstö-
resurssien mitoituksen määrittely etenkin uudistuksen alkuvaiheessa 
kun palveluverkko ei ole vielä tiedossa. Maakunnan viimesijainen vas-
tuu palveluiden tuottamisesta voi johtaa myös ajoittain kaksinkertaiseen 
resurssien ylläpitoon.  
– Maakunnan mahdollisuudet vaikuttaa kustannusten kasvuun ja sitout-
taa palvelutuottajia yhteisiin tavoitteisiin, on epävarmaa järjestelmässä, 
joka perustuu markkinamekanismeihin. Pidemmällä aikavälillä kustan-
nusvaikutukset riippuvat kunkin maakunnan väestön palvelutarpeesta ja 
palveluverkon toimivuudesta.   
– Lakiluonnoksesta on mahdoton päätellä tosiasiallisia, saatavissa ole-
via palveluita. Sote-keskusten tosiasiallinen palveluvalikoima tulee to-
dennäköisesti vaihtelemaan sen mukaan, mikä taho palvelun tuottaa.  
– Palvelukuvaus sinällään on riittävän selkeä mutta palveluyksikkönä 
sote-keskus on kansalaisia harhaanjohtava koska tosiasiallisesti 18 §:n 
mukaisessa sote-keskuksessa järjestetään vain terveydenhuollon pal-
veluita ja sosiaalipalveluista ainoastaan sosiaalihuoltolain 6 §:n mukais-
ta ohjausta ja neuvontaa. Selkeästi ei ilmene, miten kansalaisille turva-
taan sosiaalihuollon viranomaisten hallintopäätöksiä edellyttävät sosiaa-
lihuollon palvelut. 
– Yksittäisen asiakkaan näkökulmasta laaja asiakasseteli on yksittäisis-
sä tilanteissa myönteinen asia. Palvelujärjestelmän kokonaisuuden 
kannalta se on pidemmällä aikavälillä ongelmallinen.  Asiakassetelin 
käyttömahdollisuudet riippuvat tosiasiallisesta palveluiden valinnan-
mahdollisuudesta, mikä syrjäseudulla ei toteudu samalla tavalla kuin 
kaupungeissa. Asiakassetelijärjestelmän toimivuus riippuu siitä, millaisia 
ovat yksityisten palvelutuottajien hyväksymisehdot, maksettavat korva-
usperiaatteet ja millaisilla keinoilla suoraan tai välillisesti ohjataan kan-
salaisten listautumista sote-keskusten asiakkaiksi.  
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– Henkilökohtaisen budjetin käyttöönottoon tulee varata riittävä määrä 
neuvonta- ja ohjausresursseja. 
– Lähtökohtaisesti on hyvä että monen eri lain perusteella laadittavat 
palvelusuunnitelmat yhdistetään yhdeksi kattavaksi palvelusuunnitel-
maksi.  
– Säännökset ovat hyvin yleisellä tasolla, niihin odottaisi täsmennystä, 
joilla turvataan palveluiden laatua, saatavuutta ja riittävää osaamista. 
– Syrjäseutujen palveluiden turvaamiseksi tulee määritellä selkeät, 
maakunnan päätöksenteosta riippumattomat, yhdenvertaisuutta turvaa-
vat kriteerit. 
– Yksityinen sote-tuotanto on keskittynyt neljälle suurelle yritykselle, 
pienten yritysten toimiminen kilpailuasetelmassa on käytännössä vai-
keata. 
– Vaikutusten arvioinnissa ei ole riittävästi huomioitu heikoimmassa 
asemassa olevia, paljon palveluita tarvitsevia ryhmiä eikä syrjäseutuja. 
– Lakiluonnos painottaa maakuntakohtaista arviointia ja päätöksente-
koa, mikä on ristiriidassa lain yhdenvertaisuutta koskevan tavoitteen 
kanssa koska on ennakoitavissa että maakuntien väliset erot palvelui-
den järjestämisessä ja tosiasiallisessa tuottamisessa tulevat olemaan 
merkittävät. Eroja palveluiden saatavuudessa ja laadussa tulee ole-
maan myös maakuntien sisällä. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus antaa lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta sosi-
aalilautakunnan valmistelun mukaisena. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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309 § 
Anomus kiinteistöveron alentamiseksi tai poistamiseksi 
Dnro 155/1.9.2017 

 
 

Kiinteistön omistaja anoo kunnanhallitukselta kiinteistöllään (498-401-
18-5) sijaitsevan vanhan rakennuksen kiinteistöveron alentamista tai 
poistamista vuosilta 2016 ja 2017. 
 
Kiinteistön omistaja perustelee vaatimustaan sillä, että verotusarvo on 
hänen mielestään kohtuuton rakennuksen tosiasialliseen kuntoon ja 
käyttötarkoitukseen nähden. Rakennus on rakennettu vuonna 1948 ja 
se on ollut kylmillään yli 25 vuotta. Hakija toteaa, että rakennus on toi-
minut pääasiassa viereisen asuinrakennuksen talousrakennuksena. 
Rakennusta ei ole teknisen johtajan 26.4.2017 antaman lausunnon mu-
kaan turvallista käyttää.  
  
Veronkantolain 51 §:n mukaan kunta voi tehdä Verohallinnolle kunnal-
lisveron ja kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin 
ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistö-
verosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat nou-
dattaen, mitä 50 §:ssä säädetään. Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 
säilyttää kiinteistöverosta vapauttamisen toimivallan kunnalla. 
 
Veronkantolain 50 §:n mukaan Verohallinto voi hakemuksesta myöntää 
vapautuksen lain nojalla kannettavasta verosta tai maksusta sekä nii-
den viivästysseuraamuksista ja muista seuraamuksista. Vapautusta ei 
kuitenkaan voi myöntää tuloveron ennakosta eikä korkotulon lähdeve-
rosta. Vapautus voi olla osittainen tai täydellinen.  
 
Vapautus voidaan myöntää: 
 
1) jos vero- tai maksuvelvollisen veronmaksukyky on sairauden, työttö-
myyden, elatusvelvollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi olennai-
sesti alentunut tai jos siihen on verovelvollisen velkajärjestelyn vuoksi 
erityisiä syitä; tai 
 
2) jos veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuu-
tonta. 
 
Hallintosäännön (47 §) mukaan kunnanhallitus päättää vapautuksen tai 
lykkäyksen myöntämisestä kunnallis- ja kiinteistöverosta. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että se ei myönnä hakijalle alennusta tai vapau-
tusta kiinteistöverosta kyseisen rakennuksen osalta vaan ohjeistaa haki-
jaa neuvottelemaan rakennuksen verotusarvosta Verohallinnon kanssa. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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310 § 
Täyttölupa liikunnanopettajan viransijaisuuteen 
Dnro 218/29.11.2017 
  

Kunnanvaltuuston 24.11.2014 hyväksymässä ja 14.12.2015 tarkista-
massa talouden tasapainottamissuunnitelmassa on eräitä yleisiä peri-
aatteita. Henkilöstöasioihin sisältyy virkojen ja toimien täyttämiseen ja 
yli kolmen kuukauden mittaisiin sijaisuuksiin tarvittava kunnanhallituk-
sen lupa. Suunnitelmassa todetaan, että taseen alijäämän kattamista-
voitteen saavuttamiseksi käyttötalousmenoja tulee karsia ja mikäli talo-
usarviossa ei pysytä, kunta varautuu lomauttamaan henkilöstön kahden 
viikon ajaksi. 
 
Sivistyslautakunta on myöntänyt 28.11.2017 virkavapaata lukion ja yh-
tenäiskoulun yhteiselle liikunnanopettajalle ajalle 1.1.2018–31.5.2018. 
Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta lupaa julistaa haettavaksi ja 
täyttää liikunnanopettajan sijaisuus ajalle 4.1.2018–31.5.2018. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan liikunnanopettajan viransi-
jaisuuteen. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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311 § 
Perusterveydenhuollon neuvottelukunnan perustaminen ja nimeäminen 
Dnro 212./23.11.2017 
 

Kunnanvaltuuston on 29.5.2017 päättänyt perusterveydenhuollon järjes-
tämisvastuun siirtämistä koskevassa päätöksessään perustaa yhdessä 
Enontekiön kunnan kanssa perusterveydenhuollon neuvottelukunnan, 
jonka tehtävänä on seurata perusterveydenhuollon palvelujen ja siihen 
liittyen terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumis-
ta alueella. Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön 
kunnille sekä sairaanhoitopiirille. 

 
Sopimuksessa Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon järjestä-
misvastuun siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille ja siihen liittyvästä 
toiminnan siirtämisestä (liikkeenluovutus) kohdassa 14 todetaan seu-
raavaa: 
 
”Järjestelyn osana Muonion kunta ja Enontekiön kunta yhdessä sai-
raanhoitopiirin ja Saamelaiskäräjien kanssa perustavat yhteisen perus-
terveydenhuollon neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata ter-
veydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista alueel-
la. Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kunnille 
ja sairaanhoitopiirille. Sopijapuolet sitoutuvat neuvottelukunnan toimin-
taan sekä sen kehittämiseen ja arviointiin. Neuvottelukunta perustetaan 
1.1.2018 mennessä. Sairaanhoitopiirillä on vastuu asioiden valmistelus-
ta neuvottelukunnalle.”  

 
Muonion ja Enontekiön kunnanjohtajat ovat yhdessä neuvotelleet neu-
vottelukunnan kokoonpanosta siten, että molemmista nimetään yh-
tenevästi jäsenet neuvottelukuntaan. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Muonion kunta päättää perustaa yhdessä Enontekiön kunnan, sairaan-
hoitopiirin ja Saamelaiskäräjien kanssa perusterveydenhuollon neuvot-
telukunnan, jonka tehtävänä on seurata perusterveydenhuollon palvelu-
jen ja siihen liittyen terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen tavoittei-
den toteutumista. Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enon-
tekiön kunnille ja sairaanhoitopiirille. 

 
Muonion osalta perusterveydenhuollon neuvottelukuntaan nimetään: 

jäsen   varajäsen 

valtuuston pj   valtuuston 1.vpj  

kunnanjohtaja  hallintojohtaja 

sosiaalijohtaja  sosiaalityöntekijä 

Petteri Hirsikangas  Manu Friman 

Kati Sirkka   Pirjo A. Rauhala 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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312 § 
Asuntojen jälleenvuokraaminen 
 

Kunnan tehtävä asumisen suunnittelussa ja järjestämisessä alueellaan 
on keskeinen. Kunnalla on vastuu alueensa asunto-olojen kehittämises-
tä. Kunnat joutuvat lisääntyvässä määrin panostamaan erilaista tukea 
tarvitsevien kuntalaisten asumiseen. Vallitsevan linjauksen mukaan 
vanhukset, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja muut asumisessaan 
tukea tarvitsevat henkilöt pyritään asuttamaan laitoksen asemesta nor-
maaliasunnoissa, joissa heille on tarjolla tarvittavat palvelut. Tämä edel-
lyttää kunnan asuntotoimelta kiinteätä yhteistyötä kunnan sosiaali- ja 
terveystoimen kanssa. (Kunnan vuokratalojen omistajapoliittiset linjauk-
set, Kuntaliitto 2008.) 

 
Kunnan oma asuntotilanne on tällä hetkellä ongelmallinen, koska vuok-
rattavia asuntoja ei ole vapaana. Asunnoille on kuitenkin tarvetta, eivät-
kä kaikki asunnonhakijat kykene löytämään asuntoa vapailta markkinoil-
ta. Kunnalla on tietyissä tilanteissa velvollisuus järjestää soveltuva 
asunto, mikä on osaltaan johtanut uusien toimintamallien pohtimiseen.  
 
Esimerkiksi sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaan asumispalveluja järjeste-
tään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asu-
misessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat 
ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja si-
sältävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä asumista järjestetään 
henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua. 
 
Lisäksi lastensuojelulain 35 §:ssä säädetään että silloin, kun lastensuo-
jelun tarve oleelliselta osin johtuu riittämättömästä toimeentulosta, puut-
teellisista asumisoloista tai asunnon puuttumisesta tai kun mainitut sei-
kat ovat oleellisena esteenä lapsen ja perheen kuntoutumiselle, kunnan 
on viivytyksettä järjestettävä riittävä taloudellinen tuki sekä korjattava 
asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asun-
to. 
 
Hallinto-osastolla on pohdittu muun muassa välivuokrausmallin käyt-
töönottamisen mahdollisuutta ja asuntojen vuokraamista ensin kunnan 
asuntoyhtiöiltä ja sitten jälleenvuokraamista eteenpäin asunnon välittö-
mässä tarpeessa oleville.  
 
Hallintosäännön (13§) mukaan kunnan asuntoviranomaisena toimii 
kunnanhallitus. Hallitus päättää hallintosäännön (44 §) mukaisesti asiat, 
jotka koskevat kiinteän omaisuuden vuokraamista ja vuokralle antamis-
ta valtuuston antamien ohjeiden mukaisesti, mikäli kiinteistöä ei ole siir-
retty muun viranomaisen hallintaan. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että hallintosäännön mukaan asuntojen vuok-
raamisesta vastaava hallintojohtaja voi vuokrata tarpeen tullen asuntoja 
kunnan asuntoyhtiöiltä ja sopia niiden jälleenvuokraamisesta tilanteissa, 
joissa kunnan tulee osoittaa asunto sitä tarvitsevalle. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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313 § 
Keskuskeittiön ruoanhinnan tarkistaminen 
Dnro 203/13.11.2017 
 

Emäntä Maija-Liisa Sysimetsä on kirjeellään 10.11.2017 esittänyt ruo-
anhinnan tarkistusta eri hallintokunnille noin 5-9 %:n korotuksella 
1.1.2018 lukien. Edellinen hinnantarkistus on tehty kaikille hallintosekto-
reille vuonna 2012, minkä lisäksi vuonna 2014 on tarkistettu työpaikka-
ruokailun ja muiden tilausten hintoja. 
 
Muuttuneiden elintarvikehintojen johdosta tuotteiden hankintahinnat 
ovat kohonneet noin 5-8 %. Sopimustuotteissa on pyritty sopimaan hin-
nat kotimaiselle lihalle ja lihatuotteille, joita tällä hetkellä käytetään. 
Myös rahti- ja polttoainekulut ovat nousseet useaan otteeseen, mutta 
ruoan hintaa ei ole korotettu. Lisäksi pesu- ja pakkaustarvikkeet sekä 
puhdistuspalvelut ovat kohonneet 5-8 %, mikä vaikuttaa välillisesti ruo-
an hintaan. Ruoanhinnan tarkistamisella keskuskeittiö saavuttaa budje-
tissa asetetun tavoitteen. Samassa yhteydessä esitetään tarkistettavak-
si ravintopäivän hintaa. 
 
Koulutoimen hintoihin esitetään noin 5 %:n korotusta, jonka jälkeen hin-
nat olisivat: 
– koululaisateria / oppilas (alv 0%)  3,05 euroa 
– välipala / oppilas (alv 0%)  1,10 ” 
– vierasateria koululla / oppilas (alv 0%)  3,40 ” 
– vierasateria / lounas (alv 14%)  6,55 ” 
– valvonta-ateria / verotusarvo  ravintoetu 
– henkilökunta: työpaikkaruokailu (alv 14%) 5,50 euroa. 
 
Ryhmäperhepäiväkoti 
– aterian hinta lapsille (alv 0 %)  3,05 euroa 
– valvonta-ateria / verotusarvo  ravintoetu 
 
Sosiaalitoimen hintoihin esitetään noin 9 %:n korotusta, jonka jälkeen 
hinnat olisivat: 
Palvelukeskus Marjapaikka 
– ravintopäivän hinta (alv 14%)  20,10 euroa 
– lounas tai päivällinen eläkeläisille (alv 14%) 5,70   ” 
– kahvi+leivonnainen eläkeläisille (alv 14 %) 2,70   ” 
– aamupala eläkeläisille (alv 14 %)  3,00   ” 
– iltapala eläkeläisille (alv 14 %)  3,00   ” 
– vierasateria / lounas tai päivällinen (alv 14%) 5,70   ” 
– vierasateria / aamu- tai iltapala (alv 14%) 3,00   ” 
– kotiin kuljetettu ateria / sos.tukipaketti (alv 14 %) 7,65   ” 
– virvoitusjuomat laskutetaan erikseen 
– työpaikkaruokailu / lounas (alv 14 %)  5,50 euroa 
– työpaikkaruokailu / jälkiruoka (alv 14 %) 1,30 ” 
 
Toimintakeskus Naalo 
– lounas (alv 14 %)   5,70 euroa 
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Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Muonio-Enontekiön terveyskeskus 
Vuodeosasto 
– ravintopäivän hinta (alv 14%)  20,10 euroa 
– vierasateria: lounas / päivällinen (alv 14 %) 5,70   ” 
– vierasateria: aamupala / iltapala (alv 14 %) 3,00   ” 
– vierasateria: kahvi+leivonnainen (alv 14 %) 2,70   ” 
– virvoitusjuomat laskutetaan erikseen 
– astiahuoltoon käytetty työaika 365x4h 
– astiahuoltoon käytetyt pesuaineet kulutuksen mukaan 
 
Avoterveydenhuolto 
– aamupala (alv 14%)   3,00 euroa 
– terveyskeskuksen asiakkailla mahdollisuus lounasaikaan ruokailla 
keskuskeittiön ruokasalissa  
 
Henkilökunta- ja työpaikkaruokailuun esitetään noin 5 %:n korotusta, 
jonka jälkeen hinnat (alv 14 %) olisivat: 
– lounas    5,50 euroa 
– jälkiruoka     1,30 ” 
– aamupala / iltapala   3,40 ” 
– kahvi    1,35 ” 
– leivonnainen (makea)   1,35 ” 
 
Kokoustarjoilujen hinnaksi (alv 14 %) esitetään: 
– kahvi    1,35 euroa 
– leivonnainen (makea)   1,35 ” 
– kokousvoileipä   1,35 ” 
– lihapasteija 60g/ mettäkakku / pullasiivu 0,55 ” 
– lounas / päivällinen (vieras)  6,85 ” 
  
Erityistilaisuudet laskutetaan tilauksen mukaan ja tarvittaessa lisätään 
voimassa oleva alv. Tilaisuuksien loppusummaan lisätään valmistus- ja 
pakkauskuluja 5,00 euroa/lähetys. 
 
Muu myynti (alv 14 %) 
– kahvi    1,35 euroa 
– tee    0,65 ” 
– kokouspulla   1,35 ” 
– piirakka- / torttupala   1,35 ” 
– täytekakkupala   2,25 ” 
– voileipä / kpl   1,35 ” 
– kuivakakku (iso)   8,15 ” 
– kuivakakku (pieni)   6,90 ” 
– pitkopulla (kokonainen)   6,90 ” 
– pitkopulla (puolikas)   3,40 ” 
– kääretorttu    8,15 ” 
– sämpylä    0,35 ” 
– talon vuokaleipä 1,1kg   2,85 ” 
– pasteija    0,55 ” 
– viili prk    0,65 ” 
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– jogurtti prk    0,95 ” 
– trip-mehu    0,62 ” 
– virvoitusjuoma / vichy 0,5l  2,20 ” 
– virvoitusjuoma / vichy 1,5l  3,25 ” 
– mehu: lasillinen   0,65 ” 
– tuoremehu: lasillinen   1,00 ” 
– lounas (vieras)   6,85 ” 
– aamupala / iltapala   3,40 ” 
   

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy keskuskeittiön myynnin hinnantarkistuksen 
vuoden 2018 alusta edellä esitetyn mukaisesti. 

 
 Muutettu kunnanjohtaja 
 ehdotus Kunnanhallitus päättää palauttaa asian valmisteluun. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
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314 § 
Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmän varajäsenten nimeäminen 
Dnro 13/25.4.2016 

– Kunnanhallitus 6.11.2017, 283 § 

Uuden terveyskeskuksen suunnittelun edetessä on noussut tarve tar-
kentaa suunnitelmaa vastamaan tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti 
sote-uudistuksen tavoitteisiin. Vuonna 2020 toteutuvan sote-
uudistuksen tavoitteena ovat kansalaisten yhdenvertaiset, asukaslähtöi-
set, kustannustehokkaat ja integroidut ja yhteen sovitetut sote-palvelut.  

Jotta muoniolaisten sote-palvelut voidaan turvata kaikissa olosuhteissa 
ja muuttuvassa palvelujärjestelmässä, sote-uudistukseen tulee valmis-
tautua kunnassa ennakkoon kiinteistöratkaisujen ja palveluiden järjes-
tämisen osalta. Kuntaan tarvitaan tulevaisuuden vaatimusten mukainen 
sote-keskus/hyvinvointikeskus, jossa kuntalaiset saavat sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelut toiminnallisesti ja hallinnollisesti integroidulla ta-
valla. 

Edellä mainittujen seikkojen johdosta sekä ohjausryhmän jäsenien muu-
toksista johtuen terveyskeskushankkeen ohjausryhmä on syytä nimetä 
uudelleen. 

Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää lakkauttaa hallituksen 27.2.2017 nimeämän ter-
veyskeskuksen ohjausryhmän ja nimeää uuden hyvinvointikeskus-
hankkeen ohjausryhmän. 

Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimetään 
tekninen johtaja ja sihteeriksi sosiaalijohtaja. Varsinaisiksi jäseniksi ni-
metään kunnanjohtaja ja taloussihteeri sekä Lapin sairaanhoitopiirin 
edustajaksi nimetään Miia Palo, jonka varaedustajaksi nimetään Sinikka 
Yliniemi. Luottamushenkilöedustajiksi nimetään Anne-Mari Keimiöniemi 
ja Petteri Hirsikangas. Ohjausryhmä voi käyttää apunaan asiantuntijoita. 

Ohjausryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä hallitukselle ja raportoida 
hyvinvointikeskus- hankkeen etenemisestä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

– Kunnanhallitus 4.12.2017 

Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmä nimettiin hallituksen kokouk-
sessa 6.11. Tekninen johtaja on pyytänyt kunnanhallitusta nimeämään 
ohjausryhmän jäsenille varajäsenet, koska ohjausryhmän kokoontumi-
selle on ollut vaikea löytää kaikille sopivaa ajankohtaa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus nimeää hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmän jäsenille va-
rajäsenet. 
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Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi ohjausryhmän varajä-
senet seuraavasti: 

 jäsen  varajäsen 

 tekninen johtaja kunnanrakennusmestari 
sosiaalijohtaja sosiaalityöntekijä 
 kunnanjohtaja hallintojohtaja 
taloussihteeri  toimistosihteeri (Mirja Friman) 
Miia Palo  Sinikka Yliniemi 
 Anne-Mari Keimiöniemi Hannaleena Huhtamäki 
Petteri Hirsikangas Sakari Silén 
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315 § 
Keskuskeittiön toiminnan siirtäminen 
Dnro 74 / 21.4.2017 
 
– Kunnanhallitus 20.6.2016, 130 § 

Terveyskeskuskiinteistössä toimivan keskuskeittiön tilannetta on selvi-
tetty suhteessa valtuuston päätökseen korjata kiinteistö välttämättömiltä 
osilta, jotta tiloissa on terveellistä ja turvallista työskennellä.  
 
Keskuskeittiön tiloihin on aiemmin suunniteltu remontointia mm. kyl-
mäsäilytystilojen vuoksi. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on huo-
mauttanut työsuojelullisia puutteista keittiön tiloissa ja tiloihin on tehty 
mm. ilmanvaihtokanaviston puhdistus. Henkilöstöllä on oireita, jotka 
voivat johtua sisäilman ongelmista.  
 
Tilanteen ratkaisemiseksi on alettu kartoittaa vaihtoehtoisia tai väistöti-
loja keskuskeittiön toiminnalle. Ruokahuollon toimitusvarmuus täytyy 
säilyttää koko ajan, koska ruokaa toimitetaan seitsemänä päivänä vii-
kossa ja useamman kerran päivässä. Toimituksiin ei voi tulla katkoksia.  

 
Selvitystyötä on tehty hankkeena yhdessä ammattiopisto Lappian kans-
sa. Tavoitteena on asiakkaiden sujuva arki hyvää, maistuvaa, terveellis-
tä ja turvallista ruokaa tarjoamalla. Tarveselvityksessä kartoitettiin kun-
nan keittiöiden ja jakelupisteiden määrä ja sijainnit, palvelutuotteet, pal-
velunkäyttäjät, asiakasmäärät palvelun saatavuus ja henkilökunnan 
määrä.  

 
Keittiössä valmistetaan noin 500 ateriaa/päivä koulujen lukuvuoden ai-
kana. Aterioita kuljetetaan pääasiassa eri jakelupisteisiin ja kotipalvelun 
kautta asiakkaille. Vuositasolla keittiössä valmistetaan noin 135 500 
ateriaa.  

 
Ruokahuollon kehittämisen ja siirtymisen yhteydessä on tehtävä useita 
päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan keittiön toimintaan ja sitä kautta ti-
la-vaihtoehtoihin. Keskuskeittiön tilatarve on ollut aikaisemman arkkiteh-
tiselvityksen mukaan 250–300 m2. Alustavina vaihtoehtoina keskuskeit-
tiölle on ollut yläkoulu, Kiela ja ammattiopisto. Kaikissa kohteissa joudu-
taan tekemään remontointia. 
 
— — 

— — 

– Kunnanhallitus 14.11.2016, 232§ 

Vaihtoehtoja keskuskeittiön sijoittumiselle on haettu kunnan kokonaan 
tai osaksi omistamista kiinteistöistä (kuntayhtymä Lappia). Perusteena 
kunnan omien tilojen tarkastelulle on olemassa olevien kiinteistöjen 
käyttöasteen nosto ja huoltovarmuuden ylläpitäminen. Sote- muutosten 
vaikutusta ruokahuoltoon tai -henkilöstöön ei vielä tiedetä. Valmistelus-
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sa on ollut mukana mm. keskuskeittiön emäntä, tekninen johtaja, kun-
nansihteeri ja taloussihteeri. 
  
Vaihtoehtoja keskuskeittiön toiminnalle ovat yläkoulu, Kiela ja ammat-
tiopiston keittiö. Arkkitehtitoimisto Arkture on 9.5. laatinut suunnitelman 
keskus-keittiön tarvitsemasta tilasta näissä kiinteistöissä. Kaikissa vaih-
toehdoissa jouduttaisiin tekemään mittavia muutoksia. Laskelmat on 
tehty n. 300 m2:n tiloista, eikä niissä ole huomioitu keittiössä tarvittavia 
laitteita tai kalustoa, jotta kustannusarviot ovat vertailukelpoisia.  
 
Kunnan tiloista laskelmat on 20.6. toimittanut Insinööritoimisto H. Kyl-
mänen Ky ja niitä on tarkennettu 15.9. sekä 11.11. 
  
Lappia kuntayhtymän kanssa on käyty neuvotteluja 17.8. ja 25.10, tar-
jous keittiötiloista toimitettiin 26.10. Aiemmin laaditun selvityksen perus-
teella keskuskeittiö ja Lappia valmistavat yhteensä n. 162 100 ateriaa 
vuodessa, josta 135 500 (83,6 %) ateriaa valmistaa kunta ja 26 600 
(16,4 %) Lappia.  
 
Yläkoulun keittiön korjaus ja laajennus  
– korjausaste n. 77 %, nykyisen jakelukeittiön ja ruokasalin tilaan tai ny-
kyisen jakelukeittiön ja opetuskeittiön tilaan  
– kunnan investointihanke noin 787 000 euroa, 2 615 euroa/m2, poisto-
aika n. 30 vuotta, käyttötalousmeno n. 26 000 euroa/vuosi  
– lisäksi ylläpitokustannukset noin 7,50 euroa/ m2, käyttötalousmeno 
noin 27 000 euroa/vuosi, ei sisällä poistoja  
– tarvitaan uusi tila kouluruokailulle tai opetuskeittiölle – haasteena pe-
rusopetuksen tilojen pienentyminen, korvattava muulla tilaratkaisulla ja 
turvallisuus liikenteen lisääntyessä. 
– haasteena perusopetuksen tilojen pienentyminen, korvattava muulla 
tilaratkaisulla ja turvallisuus liikenteen lisääntyessä. 
 
Kuntayhtymä Lappian keittiön muutos  
– korjausaste n. 70 %  
– pääomavuokrana valmistettujen annosten suhteessa n. 528 000 eu-
roa, 1 640 euroa/ m2, poistoaika n. 10 vuotta, käyttötalousmeno 52 800 
euroa/vuosi  
– lisäksi ylläpitokustannus vastaava kuin Lappian taso omalle toiminnal-
le 8,54 euroa/ m2, käyttötalousmeno noin 33 000 euroa/vuosi  
– Lappia toimii rakennuttajana, vastaa opetuskeittiön siirrosta ja sen 
kustannuksista (125 000 euroa), vastaa alueella tarvittavista ympäristöä 
koskevista töistä (mm. liikenteen ohjautuminen ja logistiikka)  
– synergiaedut opetuksessa, mm. työssäoppimispaikat  
– haasteena ammattiopiston opetuskeittiön pienentyminen.  

 
Kaikissa vaihtoehdoissa saapuvan ja lähtevän tavaran reitit on erotetta-
va toisistaan sekä järjestettävä sujuva jakeluliikenne ja jätehuolto ra-
kennuksen ympärille. Tiloissa on otettava huomioon ilmanvaihdon koh-
depoistojen ja kanavoinnin tilatarpeet mahdollisesti uusien ilmanvaihto-
koneiden sijoitus sekä lattiakaivojen viemäröinti ja rasvanerotuskaivot. 
Henkilökunnan tilat sisältyvät vaihtoehdoissa keittiötiloihin.  
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Laitteet ja kalusteet keskuskeittiön tiloihin suunnitellaan ja investoidaan 
erikseen.  

 
Koulutuskuntayhtymä Lappian hallitukselle mahdollinen keittiön muutos-
hanke on esitelty 8.11. vuoden 2017 aikana toteutettavaksi investoin-
niksi.  
— — 

— — 

– Kunnanhallitus 27.2.2017, 56 §  
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa 29.1.2017 
saapuneella kirjeellään Tuija Muotkan kunnallisvalitukseen, joka koskee 
valtuuston päätöstä 12.12.2016 § 65 keskuskeittiön siirtämisestä. Li-
säksi hallinto-oikeus on varannut tilaisuuden valtuutettu Myllykankaalle 
antaa selitys valituksessa esitettyyn esteellisyysväitteeseen.  
 
Valituksessa vaaditaan, että valtuuston päätös kumotaan ja toimeenpa-
no keskeytetään. Perusteluina esitetään vt. kunnanjohtajan ja teknisen 
johtajan toimivallan ylitykset, valmistelun ja tiedottamisen puutteellisuus 
ja valtuutetun esteellisyys.  
 
Valituksessa esitetään vt. kunnanjohtajan ja teknisen johtajan ylittäneen 
toimivaltansa tekemällä sopimuksen. Vastineena todetaan, että kunta ei 
ole tehnyt sopimuksia keskuskeittiön siirtymiseen liittyen vaan Lappia 
on tehnyt oman keittiön tiloistaan tarjouksen. Valmisteluun on kuulunut 
esiselvityksen tekeminen keittiön nykytilasta ja sen tarjoamista palve-
luista (mm. ateriamäärät) sekä alustavan kehittämissuunnitelman laati-
minen toiminnan tulevaisuutta silmällä pitäen. Kunta ei ole maksanut 
esiselvityksestä tai kehittämissuunnitelmasta ja niitä on laadittu yhteis-
työssä Lappian kanssa.  
 
Kuntalain mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen lainvoimai-
suutta, mutta se on kielletty, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy sen joh-
dosta hyödyttömäksi. Valitusviranomainen päättää täytäntöönpanokiel-
losta ja voi ratkaista sen kiireellisenä erikseen.  
 
— — 

— — 

Kunnanvaltuusto hyväksyi valituksen ja palautti asian valmisteluun 
20.3.2017 tekemällään päätöksellä. 
 

— — 

– Kunnanhallitus 4.12.2017 
 

Valtuuston päätöksen mukaisesti uuden keskuskeittiöselvityksen tavoit-
teena oli selvittää keittiöverkkovaihtoehdot Muonion kunnassa. Damico 
Oy on tukipalveluiden asiantuntijapalveluja ja ammattikeittiösuunnittelua 
tuottava yritys. Damicon toimitusjohtaja Minna Dammert kävi kaikissa 
Muonion kunnan keittiössä kesäkuussa 2017. 
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Kunnassa oli päädytty kahteen eri vaihtoehtoiseen keskuskeittiön sijoit-
tamisratkaisuun, Damico arvioi ne.  
 
1) Laajennetaan Yhtenäiskoulun keittiölle keskuskeittiö 
2) Yhteiskeittiö Koulutuskuntayhtymä Lappian kanssa 
 
1) Peruskorjataan ja laajennetaan keskuskeittiö Yhtenäiskoululle 

 
Yhtenäiskoululle keskuskeittiö pystytään rakentamaan noin 100 m²:n ti-
laan huomioiden, että sosiaalitilat, siivouskeskus ja pieni toimistotila 
voidaan sijoittaa alakertaan. Tuotantotila jää kuitenkin tässä tapaukses-
sa niin pieneksi, että kotiateriapakkausta ei siellä mahdu tekemään.  Li-
sääntyvä logistiikka- ja jätemäärä huomioiden on rakennettava erillinen 
katetun yhteyden päässä oleva laatikko- ja rullakkovarasto ja jätetila 
keittiön yhteyteen. Damicon arvio peruskorjauskustannuksista on noin 
0,6-0,7 miljoonaa euroa sisältäen laitteet. 

 
Tässä vaihtoehdossa on joka tapauksessa peruskorjattava myös Lappi-
an keittiö- ja ruokailutilat ja lisävarusteltava ja laajennettava Terveys-
keskuksen ja Marjapaikan osastokeittiötä. 

 
2) Peruskorjataan keskuskeittiö Koulutuskuntayhtymä Lappian tiloihin 

 
Koulutuskuntayhtymän tiloihin tarvitaan noin 135-145 m²:n tila kunnan 
keskuskeittiön tarpeisiin. Lisäksi sosiaalitilaa noin 35m2. Tämä tila ny-
kyisestä keittiöstä on hyvin rajattavissa kuitenkin siten, että esim. as-
tiahuoltolaite ja mahdollisesti osa varastoista ovat yhteiset opetuskeitti-
ön kanssa. 
 
Lvis-infra on kokonaan uusittava keittiössä. Kaikki pinnat ja lähes kaikki 
laitteet on uusittava. Damicon arvio peruskorjauskustannuksista on noin 
0,8 miljoonaa euroa sisältäen laitteet (huomioiden nykyisestä keskus-
keittiöstä siirtyvät toimintakunnossa olevat laitteet).  
 
Tila on vaihtoehdosta muuntojoustavin. Kunnan ja kuntayhtymän toi-
minnoista on paljon yhteistyömahdollisuuksia, mm. tilankäyttö, työssä-
oppiminen, kehittäminen, työnjohto ja tuotannonohjausohjelmisto.  
 
Kuntayhtymä omistaa kiinteistön ja näin ollen kunta olisi kiinteistössä 
vuokralaisena. Se, muodostavatko kunta ja kuntayhtymä jatkossa yh-
dessä tukipalvelutoimintaan osakeyhtiön, jää harkittavaksi.  
 
Damicon näkemyksen mukaan koulutuskuntayhtymän tila on sopivin 
näistä kahdesta vaihtoehdosta keskuskeittiön rakentamiseksi. 

 
Keskuskeittiön toiminnan siirtämistä Lappian tiloihin puoltaa myös Kou-
lutuskuntayhtymä Lappian tuomat elinvoimatekijät, jotka hyödyttävät 
kuntaa ja kouluttaa osaavia ammattilaisia paikallisen elinkeinoelämän 
tarpeisiin. Lisäksi toimiva koulutustarjonta houkuttelee kuntaan uusia 
asukkaita. 
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VAIHTOEHTO 1, KESKUSKEITTIÖ YHTENÄISKOULUN TILOIHIN 
Keskuskeittiön laitekustannukset  210 000 euroa 
Tilojen peruskorjaus, muutosalue n. 130 m²   440 000-490 000 
euroa 

 keittiön laajentaminen ruokasaliin päin 

 katettu tila rullakko- ja laatikkovarastoille (+20 m² ) 

 alakertaan toimisto, siivouskomero, pukuhuoneet 

 musiikkiluokan seinän ainakin osittainen purkaminen lisäruokailuti-
lan saamiseksi 

 ilmanvaihtoa tehostettava huomattavasti perusteellisemmin kuin 
vaihtoehdossa 2 
 

Yhteensä:  650 000 - 700 000 euroa 
 

VAIHTOEHTO 2, KESKUSKEITTIÖ AMMATTIOPISTO LAPPIAN TI-
LOISSA 
Keskuskeittiön laitekustannukset  210 000 euroa 
Yhtenäiskoulun keittiön peruskorjaus, kevyt 100 000 euroa 

 Laitehankinnat      60 000 euroa 

 Tilat      40 000 euroa 
 

Lattia on epätasainen ja huonokuntoinen, edellyttänee uutta massaa, 
hinta-arvio 10 000 euroa. Ilmanvaihtoa on tehostettava, hinta-arvio 
15 000 euroa. Tilamuutokset mm. linjaston uudelleensijoittelua varten 
sekä kylmiöiden purkaminen, arvio 15 000 euroa. 

 
Lisäksi Marjapaikan palvelukeittiö on peruskorjattava ja sijoitettava uu-
teen paikkaan lähellä ruokasalia olevaan tyhjään tilaan, tätä kustannus-
ta ei ole huomioitu vertailussa. 

 
Yhteensä:  310 000 - 350 000 euroa 

 
ARVIOLASKELMA LAPPIAN TILOIHIN SIIRTYVÄN KESKUSKEITTIÖN 
TILAKUSTANNUKSISTA 

 
1) Pääomakustannus (635 000 euroa) rakennusinvestoinnista: 
– kunnan osuus (84 % => 527 582 euroa) 20 vuoden tasapoistolla olisi 
korkeintaan 527 582 euroa : 20 v = 26 379 euroa eli 2 198 e/kk 

 
2) Ylläpitovuokra 180 m2 x 7,43 e/kk = 1 337,40 e/kk: 
– kunnan osuus 1 337,40 e/kk x 84 % = 1 123,42 e/kk 

 
3) Käyttösähkö n. 1 300 e/kk: 
– kunnan osuus n. 1 300 e/kk x 84 % = n.1 092 e/kk 

 
YHTEENSÄ: 
1) 2 198 e/kk 
2) 1 123,42 e/kk 
3) 1 092 e/kk 
4 413,42 e/kk x 12 kk = 52 961,04 e/vuosi 
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Ehdotus  kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle keskuskeittiön toiminnan siirtämistä 
ammattiopisto Lappian tiloihin. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdol-
lisimman pian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petteri Hirsikangas  Sakari Silén 
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316 § 

Pallas-Ylläs TOBE 1 - Yritysyhteistyö- ja tuotteistamishanke 

Dnro 147 / 21.7.2017 

Tunturi-Lapin seutukunnan yhteishankkeina kehitettiin Pallas-
Yllästunturin kansallispuiston ja ympäristön matkailupalveluiden raken-
teita, yhteistyötä, kansainvälistä toimintaa ja koulutettiin kansallispuiston 
oppaita ns. kylästä kylään hankkeissa vuosina 2012–2015 Hankkeiden 
vetäjänä toimi Luontopalvelut kumppaneina alueenkunnat ja 103 yrittä-
jää. Näitä hankkeita valmisteltaessa nähtiin laajasti tarve yhteisille vies-
tintä- ja markkinointitoimille. Tuolloin EU rahoituskauden rahoitusmah-
dollisuudet kuitenkin loppuivat ja valittiin tavoitteelliseksi toiminnaksi 
valmistaa perusasioita kuntoon eli sorastaa polkuja, tehdä liikenne-
merkkejä, viitoituksia, hakea kansainvälisen matkailun tunnustus ja luo-
da pohja puiston oppaiden koulutukselle. Samalla päätettiin kerätä he-
delmät myöhemmässä hankkeessa. 

 
Hankekokonaisuuteen on lisätty kaikki esitykset, mitä seudun yrittäjiltä 
ja kunnilta on tullut yhteisen Destination matkakohteen kehittämiseksi 
parantamiseksi. Toimenpiteissä päästään yhteistyössä tasolle, jolloin 
tunnistetaan alueella vain meidän asiakkaita, ei jonkun erillisen tahon 
asiakkaita. Kansallispuiston vaikutus aluetalouteen on 60 000 000€, 
mutta tätä on mahdollista kasvattaa selvästi kehittämällä kansainvälisiä 
palveluita ja asiakaskokemusta. 

 
Hankkeen hyödyt kunnalle: 

 
1. Kilpailukykyloikka takaisin Lapin parhaaksi luontomatkailukohteeksi - 
Itä-Lapin kansallispuistot ja Kuusamon alue ovat luontoon tukeutuvan 
kansainvälisen kv-matkailun kehittämisessä ohittaneet Länsi-Lapin vii-
meisten 5 vuoden aikana 
a. matkailutilastot kesältä ja ulkomaalaisten yöpymisten osalta 
b. luontoon tukeutuvat matkailuteollisuus on maailman nopeimmin kas-
vava teollisuustuote 

 
2. Seudun yritysten parhaat luontoon tukeutuvat matkailutuotteet pää-
sevät House of Laplandin sekä Visit Arctic Europe 2 hankkeen myötä 
Lappi tason imagomarkkinoinnissa ja matkanjärjestäjämarkkinoinnin yk-
köskohteiksi ja tuotteiksi. 

 
3. Matkailun sesongit laajenevat merkittävästi tuoden ympärivuotiseen 
matkailuun todellista kehitystä. 
Lisää merkittävästi yritystoiminnan matkailutuloa. 

 
4. Matkailu- ja yritystoiminnan vilkastuessa ja monipuolistuessa yhä 
useammalla on mahdollisuus jäädä seudulle pysyvästi asumaan. 

 
5. Yhteistyön kehittyminen kansallispuiston matkailun yhteistyöryhmän 
perustamisella ja yhteistoiminnan parantamisella. 
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6. Suoraa rahoitusta hankkeen toimiin alueelle 500 000€, josta osuu-
desta puolet kuluu hankkeelle palkattavien uusien henkilöiden palkka-
uskuluihin tuoden suoraan verotuloja kuntaan. 

 
7. Hanke ei ole ”kansallispuiston hanke” vaan alueiden matkailu- / kehi-
tysyhtiöiden ja yhdistysten (tavoitteet ovat kaikkien kuntien tai matkailu-
keskusten kehittämisstrategioissa, jotka kunnan matkailuasiantuntijoi-
den mukaan olisi pitänyt tehdä jo 5-10 vuotta sitten) 

 
8. Hanke on lähes kaikkien seudun yritysten suunnittelemien kesämat-
kailun kehittämistoimien toteuttamiseen tähtäävä hanke, kansallispuisto 
ei sinänsä tarvitse ollenkaan hanketta, mutta toimii hankkeen koor-
dinaattorina ja yhteisenä vetovoimatekijänä alueen yrittäjille 

 
Mitä Tunturi-Lapin seutukuntana haluamme olla maailman matkailuken-
tällä: 

 
1. Kun joku maailmalla googlaa National Park–Pallas-Yllästunturi näkyy 
1. rivillä 
2. Tämän jälkeen hän löytää suoraan houkuttelevat tuotteet (yritystuot-
teet ja puiston palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena) ammattimaisesti 
esitettynä pitkälle viipymälle 
3. Alueella viestintä ja tuotteet tuottavat ainutlaatuisen asiakaskoke-
muksen 
4. Asiakas innostuu somettamaan positiivista viestintää 

 
Hankkeen rahoitus: 

 
Koko hanke 590 000 euroa: Kuntarahoitus kultakin kunnalta 14 750 eu-
roa, joka jakautuu vuosille 2018-2020, siten että vuosittain maksuosuus 
on 4 920 euroa. 

 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että Muonion kunta osallistuu Pallas-Ylläs TO-

BE 1 - yritysyhteistyö- ja tuotteistamishankkeeseen vuosina 2018-2020. 

Vuosittainen maksuosuus on 4 920 euroa. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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317 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

  Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen. 

  Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 

 

318 § 
Muut asiat 

Kunnanjohtaja ilmoitti, että presidentinvaalia varten valitut vaalilautakun-
ta ja vaalitoimikunta käsitellään uudelleen seuraavassa hallituksen ko-
kouksessa. 

Seuraava hallituksen kokous pidetään 18.12., jollei kiireellisiä asioita il-
mene ennen sitä. 

 

 

 

 

319 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitteenä nro 39.



Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

Kokouspäivämäärä Liite 

   
4.12.2017  39 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 300-307, 313, 315, 317-319 

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

kaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  308, 310-312, 314, 316 
 

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

valittamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 309 (Veronkantolaki 50 §) 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  308, 310-312, 314, 316 
 

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 las-

kettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
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Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

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

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

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-

tuksin 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 

lukuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

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

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikun-

ta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia-

miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmäs-

sä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja 

puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimit-

taa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

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

sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-

/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
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Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 

jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan 

kuin hallintolain 12§:ssä / hallintolainkäyttölain 21§:ssä säädetään. 
 

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

kaisuvaatimus-/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, säh-

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

kaisuvaatimus-/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. 


